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Toimituksen näkökulmasta

Näyttää hyvälle

Kansainvälinen presidentti Barry J. Palmer sanoo kirjeessään maail-
man leijonille, että uuden klubin perustaminen piiriin tuo kasvua, 
lisää palvelua ja se edustaa konkreettisesti sitä perintöä, jonka piiri-

kuvernööri jättää jälkeensä. 
Hän kehottaa kutsumaan mukaan erityisesti naisia. Palmerin mielestä 

naisten rekrytoiminen jäseniksi on erityisen tärkeää. – Miesten ja nais-
ten kutsuminen mukaan varmistaa klubien ja piirin pitkän aikavälin hyvin-
voinnin. Järjestämällä lionien perhe- ja naisjäsenten symposiumin annatte 
lioneille mahdollisuuden kertoa klubeista uusille naispuolisille jäsenille. 
Muista, että huhtikuu on Perheiden ja ystävien kuukausi, joten tämän 
parempaa aikaa ei ole rekrytoinnin aloittamiseksi! 

Suomalaisittain jäsenhankinnan tehostaminen näyttää tuottavan hyviä 
tuloksia. Ensimmäisen kerran vuosikausiin ollaan jäsenmäärässä plussan 
puolella ja erikoisinta on se, että olemme nousseet jälleen 25  000 jäsenen 
rajan yläpuolelle. Puheenjohtaja Asko Merilä hoputtaa saamaan 20 uutta 
klubia ennen kauden päättymistä. Unelman toteutuminen vaatii vielä pal-
jon töitä. Tärkeintä kuitenkin olisi, että perälauta pysyisi kiinni. Kevät on 
monesti eroamisten aikaa.

Pidetäänpä nyt huoli siitä, että jäsenet viihtyvät klubeissa ja jäsenmää-
rät pysyisivät minimissään nykyisellään.

Joko näit västäräkin?

Omituisen talven jälkeen on omituisen kevään aika. Maa vihertää jo maa-
liskuussa ja muuttolinnut ovat aivan ihmeissään, kun koti-Suomeen mieli 
palaa jo kevättalvella. Normaalisti paluu on vähintään kuukautta myöhem-
min. Oletko nähnyt jo västäräkin? Siitä on kesään vähäsen aikaa. Ja pääs-
kysestä ei päivääkään.

Kevättä kohti mentäessä mieleen tulevat kesän tapahtumat. Normaalit 
piirikokous, liiton vuosikokous ja kansainvälinen vuosikongressi ovat muis-
tilistalla. Mutta on paljon muutakin. Esimerkkinä pari vuotta sitten sain tilai-
suuden käydä erään kuvernöörikurssin tapaamisen yhteydessä Hamina Tat-
toossa. Se oli hieno tilaisuus ja sopi Lions-tapahtuman oheisohjelmaksi hie-
nosti. Nyt Hamina Tattoo kutsuu leijonia puolisoineen Haminaan kokemaan 
amerikkalaisen John Philip Sousan, yhden aikakautemme tunnetuimman 
marssimusiikin säveltäjän tuttuja amerikkalaisia sävelmiä. Hamina Tattoon 
avajaiskonsertissa ” A Taste of America” kuullaan myös Leonard  Bernsteinin 
ja John Williamsin tunnetuimpia teoksia. 

Lions-liiton jäsenet voivat lunastaa avajaiskonsertin OIKEA 1 ja VASEN 1  
-katsomoihin yksittäisiä lippuja ennakkoon Lippupalvelun lippukau-
poista hintaan á 22,50 €/lippu. Lipun oston yhteydessä on mainittava 
olevansa Suomen Lions-liiton jäsen. Tarjous voimassa 31.5.2014 saakka. 
Lisäksi ryhmät voivat varata lippuja hintaan á 20,00 €/lippu OIKEA 1 ja 
VASEN 1 -katsomoihin Hamina Tattoon toimistosta puh. 040 199 1426 tai  
tattoo@hamina.fi 12.5.2014 saakka. 

Huomio veteraaneihin

Heti uuden kauden alettua 1.7. huomio kiinnittyy veteraaneihin. Tässä leh-
dessä kerrotaan kuinka klubit ottavat ensi kauden suunnittelussaan veteraa-
nit palveluaktiviteetin kohteena omilla paikkakunnillaan. Nyt ei ole kysy-
mys varojen keruusta vaan palvelusta. Esimerkkejä palveluaktiviteeteista: 
keskusteluseura, pihan siivous, rivitalon pihan haravointi, asuinrakennuk-
sen ja ulkorakennuksen rännien puhdistus, itsenäisyyspäivänä lipun nosto 
ja lasku, vakituisen lumenauraajan tuuraus.

 Intoa ja voimia Lions-työhön! Ja aurinkoisia kevätpäiviä.

Raimo Naumanen
päätoimittaja

61. VUOSIKOKOUS
7.6.2014 Porissa
SÄÄNTÖMUUTOSKOKOUS

8.–9.6.2013 Heinolassa pidetyn vuosi kokouk sen päätök-
sen mukaisesti pidetään Suo men Lions-liitto ry:n 61. vuosi-
kokous 7.6.2014 Porissa.

Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja lähet tä mään 
ko koukseen edusta jansa, jotka määräytyvät sääntöjemme 
§ 9 mukaan. 

Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, jotka ilmoit-
tautumisen yhteydessä esittävät klubin varmenta man pöytä-
kirjanotteen tai valtakirjan hei dän nimeämi sestään klubinsa 
edusta jiksi. Vuosikokouskutsu esityslistoineen, valtakirjoineen 
ja käsiteltävine asioineen lähetetään lionsklubien presiden-
teille maaliskuun lopussa.

Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä pidettäviin eri tilai suuk-
siin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki lionit perheineen 
ja leot.
 

TERVETULOA!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Asko Merilä Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri

61:A ÅRSMÖTET
7.6.2014 i Björneborg

STADGEÄNDRINGSMÖTE

Enligt beslut av årsmötet 8–9.6.2013 i Heinola håller Finlands 
Lionsförbund rf sitt 61:a års möte 7.6.2014 i Björneborg.

Härmed inbjuder vi alla klub bar i vårt land till att sända sina 
representanter i enlighet med § 9 i våra stadgar till mötet. 

Som officiella representanter för klubben betrak tas de lions, 
som vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt protokollutdrag 
eller fullmakt, som anger att de utsetts till klubbens represen-
tanter. I årsmöteskallelsen, som sänds till lionsklubbarnas 
presidenter i slutet av mars, ingår föredragningslistan, 
fullmakten och de ärenden, som behandlas under årsmötet.

Alla lions jämte familjer och leos är välkomna att delta i 
årsmötet och till de tillställ ningar, som arrangeras i samband 
med detta.

VÄLKOMMEN!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

 Asko Merilä  Maarit Kuikka
 Ordförande  Generalsekreterare
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10. huhtikuuta

2/2014
KANNEN KUVA: Jokainen sukupolvi rakentaa vuorollaan Suomea. Nyt 
jälleen on leijonien vuoro osoittaa kiitollisuuttaan niille, jotka taistelivat 
Suomen itsenäiseksi valtioksi. Kiitos veteraaneille -kampanja on nyt pai-
kallaan. Palveluaktiviteetin aikajakso on 1.7.2014–30.6.2015. Suunnit-
telu klubeissa alkaa tämän kuukauden aikana. Kannen kuvassa nuorem-
mat sukupolvet osoittavat katseellaan kunnioitusta tammenlehvämerk-
kiä kantavaan Risto Lundéniin ja muihin veteraaneihin, jotka säilyttivät 
maamme itsenäisenä. Aktiivista nykyleijonien polvea edustavat kuvassa 
Malmin toimiston leijonapatsaalla Harri Ala-Kulju ja Tarja Sarvanto sekä 
leojen edustajana Senni Hautala. Kuva: Antti Tuomikoski.
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• SEURAAVAT LIONIT
Vuoden 2014 Lion-lehdet ilmestyvät seuraavasti:
nro 1 6.2. (aineistopäivä 13.1.)
nro 2 10.4. (aineistopäivä 14.3.)
nro 3 22.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 21.8. (aineistopäivä 31.7.)
nro 5 9.10. (aineistopäivä 17.9.)
nro 6 4.12. (aineistopäivä 12.11.)

Toimitukselle lähetetty aineisto palaute-
taan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto 
kuhunkin numeroon on jätettävä mah-
dollisimman hyvissä ajoin ennen lehden 
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• 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 kan-
sainvälisen hallituksen viimeisin suomalai-
nen jäsen (PID Tapani Rahko), Lions-liiton 
puheenjohtaja (Asko Merilä) ja pääsihteeri 
(lion Maarit Kuikka).
LION-lehti on Lions Clubs Internationalin 
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituk-
sen luvalla 20 kielellä: englanti, espanja, 
japani, ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi, 
flaami, korea, portugali, hollanti, tanska, 
kiina, norja, islanti, turkki, kreikka, hindi 
ja thai.  LION-lehti on LCI:n suomenkie-
linen julkaisu.
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Kansainvälisen presidentin viesti – We serve
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Muutu sinäkin 
tähdeksi sosiaalisen 
median taivaalle 

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

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.

Barry J. Palmer
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

Olen ansainnut elantoni myymällä 
asuntoja. Liiketoimintani oli todella 
vilkasta ja menestyminen vaati kaik-
kien tarjolla olleiden työvälineiden 
käyttämistä. Erityisesti sanomaleh-
timainoksista oli apua, kun piti esi-
tellä asuntoja ja herättää ostajien 
kiinnostus. 

Se oli silloin. Nykyään, kuten var-
maan tiedätte, internet on äärimmäi-
sen tärkeä väline kiinteistöbisnek-
selle. Asian ydin on siinä, että on 
joko mukauduttava tai kuihduttava 
ja kuoltava pois.

Meidän on oltava 
esillä verkossa

Lionsklubit eivät tietenkään myy 
tuotetta. Meidän on kuitenkin myy-
tävä itseämme havaitsemisen, näky-
vyyden ja mahdollisuuksien mark-
kinoilla. Lionien ei tarvitse olla vii-
meistä huutoa. Meidän on kuiten-
kin oltava esillä – verkossa, Faceboo-
kissa, Twitterissä ja niin edelleen.

Joskus fiksuimmat, pystyvim-
mät ihmiset jäävät kehityksestä jäl-
keen, koska he eivät kykene mukau-
tumaan ja olemaan joustavia. IBM:n 
puheenjohtajan Thomas Watsonin 
kuuluisat sanat vuonna 1943 oli-
vat: ”Minun mielestäni maailman-
markkinoilla on tilaa ehkä noin vii-
delle tietokoneelle.” ”Miksi ihmeessä 
kukaan haluaisi kuulla näyttelijöiden 
puhuvan? ” kysyi Warner  Brothers 
-yhtiön perustaja H. M. Warner 
vuonna 1927. 

”Emme pidä heidän soundis-
taan ja kitaramusiikin aika alkaa jo 
muutenkin olla ohi”, kerrotaan the 
Decca Recording Co -yhtiön perus-
telleen torjuessaan the Beatles-yh-
tyeen vuonna 1962. 

Vuonna 2014 ei tosiaankaan 
tarvitse olla nero mainostaakseen 
lionei ta ja mainostamalla lisätä eri-
tyisesti nuorempien jäsenten mää-
rää, vetää enemmän väkeä tapahtu-
miin sekä parantaa klubin henkeä, 
kommunikaatiota ja osallistumista 
kokouksiin. Ei tarvitse kuin mennä 
kansainvälisen Lion-lehden sivuille. 

Sieltä löytää 25 yksinkertaista tapaa 
parhaiten hyödyntää sosiaalista 
mediaa. 

Matkatkaa  
cyber-avaruudessa!

Olen itsekin sosiaalisen median 
“käännynnäinen”. Olen elänyt tällä 
vihreällä maapallolla nyt jo aika 
monta vuotta ja joutunut opette-
lemaan uusia tapoja tehdä työtäni. 

Nyt kirjoitan blogia LCI:n verk-
kosivustolle, jaan valokuviani 

Kansainvälisen presidentin Barry J. Palmerin vetoomus unelmien seuraami-
sesta on muuttumassa todeksi. 

Facebookis sa ja katselen haus-
koja ja valaisevia lions-videoita 
YouTubes sa. Minulla oli unelma 
uudesta, ajan hermolla olevasta 
 Barrystä. Seuratkaa unelmaanne. 
Tavoitelkaa taivaita ja matkatkaa 
cyber-avaruudessa. Tulette naut-
timaan kyydistä, ja klubinne tulee 
loistamaan kuin tähdenlento.

Yhdessä voimme kasvaa
 
Haluamme lähettää sinulle tiedot uudesta kilpailustamme. 
Yhdessä me voimme kasvaa on erityinen kilpailu, jossa 
annetaan tunnustusta klubeille, joissa on ollut erinomaisen hyvä 
jäsenkasvu. Yksi klubi kussakin piirissä voittaa 250 dollarin edestä 
LCI:n klubitarvikkeita tai klubi voi saada 250 dollaria Melvin Jones 
-jäsenyyttä varten.

Kilpailukausi on nyt alkanut ja se päättyy 31.7.2014. Kilpailukausi 
jatkuu seuraavan toimivuoden puolelle. Kannustamme kovasti 
nykyisiä ja tulevia klubipresidenttejä tekemään yhteistyötä, aivan 
kuten mekin teemme.

Yhdessä me pystymme vahvistamaan klubejamme kutsumalla 
niihin uusia jäseniä. Yhdessä me voimme kasvaa!

 
Lion Barry J. Palmer
Kansainvälinen presidentti

Lion Joe Preston
Ensimmäinen varapresidentti



Varapuheenjohtajan palsta

2/14  LION  5

Tuomo Holopainen
Lions-liiton varapuheenjohtaja 

2013–2014

Vahvempina yhdessä

Lions-liiton varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen.

Toimintaympäristömme muutos vai-
kuttaa myös lionsklubien toiminta-
edellytyksiin. Muutosvauhti näyt-
tää kiihtyvän, ja meidän on kehi-
tyttävä jatkuvasti pysyäksemme 
edes mukana. Perinteitä kunnioit-
taen meidän on pidettävä yllä muu-
toshalukkuutta ja -kyvykkyyttä –
ei väkisin, vaan rennolla, innostu-
neella otteella. Toimintamme tar-
koitus, arvopohja ja eettiset peri-
aatteet antavat meille vahvan poh-
jan toimia. 

Yleiset mielikuvat Lions-toimin-
nasta ovat positiiviset ja edistävät 
jäsenkasvua. Yhteisöllisyys ja autta-
mishalu ovat suurimmat syyt liittyä 
mukaan lionstoimintaan. Uudistuva 
ja vahvistuva jäsenrakenne mahdol-
listaa klubien toiminnan myös tule-
vina vuosina. Mitä enemmän meitä 
on, sitä paremmin kykenemme aut-
tamaan tukea tarvitsevia. 

Teemat ja kriittiset 
menestystekijät 
Kansainvälisen presidentin 
Joseph ”Joe” Prestonin teema:  
”Strenghtening the Pride” – Vah-
vempina yhdessä. Kotimaisena tee-
mana jatkaa: Palvelulla hyvinvointia 
– Välfärd genom service

Pidemmän aikavälin (2014– 
2019) kriittiset menestystekijät on 
jaoteltu viiden kokonaisuuden alle: 
asiakkuus, toimintaprosessit, joh-
taminen, yksilön kehittäminen ja 
talous. 

Kauden 2014–2015 kriittiset 
menestystekijät ovat 
– vapaaehtoistyön johtaminen 
– Lions-brändin kehittäminen

Tulevalla kaudella keskitytään eri-
tyisesti vapaaehtoistyön johtami-
sen kehittämiseen klubeissa. Liitto 
tukee piirien klubeille suunnattua 
johtamis- ja perehdyttämiskoulu-
tusta yhdenmukaisella koulutus- ja 
valmennusaineistolla, joka laaditaan 
kauden aikana.

Lionstoiminnan brändäyksen ja 
imagonrakentamisen onnistuminen 
on kauden toinen keskeinen menes-
tystekijä. Tärkeää on kaikkien toi-
mialojen saumaton yhteistyö ja tie-
donvaihto. Toiminnan johtaminen 
ja kehittäminen perustuvat tiimi-
työhön.

Toiminnan keskiössä ovat lapset 
ja nuoret
Nuorisotoimialajohtaja aloittaa parin 
vuoden tauon jälkeen tehtävässään 
syksyllä 2014. Nuorisotoimialan teh-
tävänä on koordinoida liiton nuori-
sotyötä ja kehittää sitä vastaamaan 
paremmin yhteiskunnan tarpeita 
sekä huolehtia nuorisotyön näky-
vyyden ja tunnettuuden kasvatta-
misesta.

Monipuolista ja aktiivista 
toimintaa 
Liittotason aktiviteettien ja projek-
tien määrä on tasapainossa piirien ja 
klubien kysyntään nähden, ja koko-
naisuus tarjoaa riittävästi vaihtoeh-
toisia aktiviteetteja klubien toteutet-
tavaksi. Varainkeruuaktiviteeteilla 
taataan Lions-nuorisotyön tukemi-
seen tarvittavat varat. Näitä ovat 
Anna tukesi nuorisolle -arpajaiset ja 
Joulukortit.

 Uusina aktiviteetteina toteute-

taan mm. Kiitos Veteraanit! -palve-
lukampanja ja Uusi Lastensairaala 
2017 -varainkeruuaktiviteetti. 

Olemme edelleen mukana Nenä-
päiväkeräyksessä ja saatamme lop-
puun Sri Lankan Silmäsairaalan 
rakentamiseen ja käytännön pyörittä-
miseen liittyvät tehtävät 31.12.2014 
mennessä. Sri Lankan Lions-ystävien 
seura jatkaa silmäsairaalan tukemista 
sekä käytettyjen silmälasien keräystä 
Suomessa.

Koulutus ja jäsenistö
Koulutuksen painopistealue on klu-
bijohtajien sekä lohkon- ja aluepu-
heenjohtajien johtamistaidon kehit-
täminen piiritason valmennus-
toiminnan kautta. Toimikauden 
al kaes sa kaikissa piireissä toimii 
yhteensä noin 60 aktiivista muutos-
valmentajaa. Heidän päätehtävänsä 
on toteuttaa klubien johtajille suun-
nattua valmennusta piirissään.

Tavoitteena on kääntää jäsenkehi-
tys positiiviseksi ja pitää jäsenmäärä 
yli 25  000. Jäsenhankinta on jokai-
sen lionin tekemää aktiivista pitkä-
jänteistä työtä ja se on osa klubin 
toimintakulttuuria. Jäsenten parempi 
pysyvyys ja sitoutuminen edellyttä-
vät kummitoiminnan kehittämistä. 

Oikean jäsentiedon saamiseksi 
on ensiarvoisen tärkeää, että jokai-
nen klubi tekee kuukausi-ilmoituk-
sen ajallaan ja huolehtii jäsenrekis-
terin ajantasaisten tietojen pidosta 
kuukausittain.

Viestintä ja lions-brändin 
kehittäminen
Lions-brändin kehittäminen on pit-
käjänteistä toimintaa. Omista onnis-
tuneista aktiviteeteistamme saadaan 
varmasti mielenkiintoisia ja kosket-
tavia tarinoita. Jokaisessa piirissä 
järjestetään brändi-workshop kau-

den aikana. Viestintä on avointa ja 
aktiivista. Lions-toiminnalle rakenne-
taan myönteistä ja kiinnostavaa jul-
kisuuskuvaa. 

Suomi johtoon 
Suomi Johtoon -kampanja on viimei-
simpien ehdokaspäätösten jälkeen 
odottavalla kannalla. Kesän 2014 
valintaan on ehdokas jo nimetty, 
ja vuodesta 2015 on jo ennakkotie-
toja olemassa. Kampanjassa keskity-
tään odottamaan seuraavaa Euroo-
pan vuoroa. Käytännön kampanja-
toimenpiteitä toteutetaan tarpeen 
mukaan. Kampanjavarat riittävät 
kaikkiin odotettavissa oleviin toi-
menpiteisiin. 

Menestys rakennetaan klubeissa
Toimintamme ehdottomasti tärkein 
yksikkö on klubi. Sen menestysmah-
dollisuuksien turvaamiseksi toteute-
taan Lions-liitossa ja piireissä moni-
puolista ja korkeatasoista koulutusta 
ja viestintää.

Meidän jokaisen on kannettava 
vastuu siitä, että lionstoiminta on 
voimissaan myös tulevina vuosina, 
ja että jäsenistö viihtyy klubeissa. 
Meidän on perustettava aktiivisesti 
uusia klubeja ja pyydettävä mukaan 
uusia innostuneita jäseniä. 

Toivon kaikille lioneille, puoli-
soille ja leoille menestystä ja jatku-
vaa intoa tärkeässä Lions-tehtävässä. 
Vahvempina yhdessä!

”Kyky on se mitä pystyt tekemään. 
Motivaatio määrää sen mitä teet. 
Asenne ratkaisee kuinka hyvin 
teet sen.” - Lou Holtz
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1. Elämä heikkonäköisenä 

Filippiiniläiset Edgardo ja Luningning Dela Cruz olivat ymmällään, kun hei-
dän Ervin-pojallaan todettiin sokeuttava silmäsairaus. Ervin pysytteli kah-
deksan vuoden ajan eristyksissä kotona muiden sisarusten käydessä kou-
lua. Maaliskuussa 2013 opetusalan ammattilaiset kannustivat kuitenkin van-
hempia lähettämään Ervinin takaisin kouluun, johon oli muokattu ja varus-
tettu erityinen luokkahuone vastaamaan pojan tarpeita. Ervinin koulupäi-
vien aikana hänen vanhempiaan opastettiin työpajoissa poikansa ja tämän 
koulunkäynnin auttamiseen. Kolmen kuukauden päästä Ervin jo opiskeli 
ikätoveriensa rinnalla ja käveli kepin kanssa ulkosalla isänsä opastamana. 

Filippiinien näkövammaisista lapsista alle viisi prosenttia käy koulua. LCIF 
ja SightFirst lähtivät yhteistyöhön Perkinsin kanssa varmistamaan Ervinin 
kaltaisten lasten koulunkäyntimahdollisuudet. SightFirst-apurahalla on kou-
lutettu opettajia, varustettu luokkahuoneita, tarjottu näönhuoltoa ja perus-
tettu tukiryhmiä vanhemmille niin Ervinin kotipaikkakunnalla kuin eri puolilla 
Luzonia, joka on Filippiinien suurin saari. Perkinsin, näkövammaisten lasten 
vanhempien tukiryhmän ja moninkertaispiiri 301:n yhteistyö lisää kouluun 
kirjoittautuvien lasten lukumäärää Luzonissa 20 prosentilla. 

2. Sight for Kids -ohjelmaa 10 vuotta

Bangkokilainen Yodying Lee oli heikkonäköinen maailman miljoonien mui-
den lasten lailla. Hänen vakava silmäsairautensa todettiin Sight for Kids- 
ohjelman näöntarkastuksessa, johon hän pääsi ensimmäisen kerran 7-vuo-

Kuusi merkittävää LCIF-tarinaa
tiaana. LCIF:n ja Johnson & Johnson Vision Caren kumppanuusohjelma 
Sight for Kids kustansi hänelle silmäleikkauksen ja kuntoutuksen thaimaa-
laisessa sairaalassa. Nyt 15-vuotiaana koululaisena hän on innokas uimari, 
jonka itsetunto on parantunut. 

Yogying on eräs niistä 17 miljoonasta lapsesta, jotka ovat osallistuneet 
Sight for Kids -ohjelmaan. Tämä 10-vuotisjuhlaansa vuonna 2012 juhlinut 
ohjelma tarjoaa silmien terveyskoulutusta, kouluissa pidettäviä näkötarkas-
tuksia ja silmienhuoltoa Aasian köyhien alueiden lapsille. 

“Meillä on ollut etuoikeus työskennellä kiinteässä kumppanuussuhteessa 
LCIF:n kanssa yli vuosikymmen. Olemme antaneet tukeamme, mutta juuri 
lion-vapaaehtoisten innostuksen ja uhrautumisen ansiosta tämä ohjelma on 
menestynyt näin hyvin”, sanoo Ian Davies, joka on ammatillisen koulutuk-
sen globaali johtaja Johnson & Johnson Vision Caressa.

Yodying Lee (vasemmalla), jonka näkökyky parani lionien ansiosta, 
kertoo omaa tarinaansa.

3. Korjaamassa vahinkoja Oklahomassa

Toukokuussa 2012 massiivinen tornado leikkasi tuhoisan kulkutien oklaho-
malaisen Mooren kaupungin läpi ja aina 17 mailin matkan lähikaupunkei-
hin. Tornado teki tuhoa, tappoi 24 ihmistä ja turmeli koteja, liikerakennuk-
sia, kouluja ja sairaaloita. LCIF lähetti pelastustyöhön välittömästi 700  000 
dollaria apurahoina ja korvamerkittyinä lahjoituksina.

Oklahoman lionit matkustivat tuhoalueelle viemään ruokaa, vettä ja lääk-
keitä. Välitöntä apua annettiin lionien liikkuvasta terveystarkastusyksiköstä. 
Lionit avustivat myös rojun keräämisessä. “Talot olivat kasassa kuin silppu-
rin läpi menneinä”, muistelee moorelainen isännöitsijä LeAnn Clark. ”Pysäh-
tyessäni paikalle olin niin kiitollinen nähdessäni ihmisiä siivoustöissä.”

LCIF:n hätäapurahaohjelma ja katastrofirahasto tarjoavat välitöntä apua 
lioneille ja muille pelastustyöhön osallistuville kumppaneille. Lionit ovat 
paikkakuntalaisina erityisasemassa merkityksellisen avun antamisessa luon-
nonkatastrofin jälkeen. He auttavat omaa paikkakuntaansa elpymään kauan 
sen jälkeenkin, kun välittömät pelastustyöt ovat ohi.

4. Näköä ja paljon muutakin erityisolympialaisten 
urheilijoille

The LCIF-Special Olympics Opening Eyes- ohjelma on toiminut lionien kump-
panina yli 12 vuotta tarjoten näöntarkastuksia ja silmälaseja erityisolym-
pialaisten urheilijoille ympäri maailman. Kesäkuussa 2013 julkaistiin moni-
vuotinen kumppanuusohjelman laajennus Special Olympics Internationalin 
kanssa. Laajennuksella lisätään terveyspalveluita ja nuorisotoimintaa sekä 
rohkaistaan perheitä tukemaan henkisesti vajavaisia jäseniään.  Perheiden 
terveysfoorumeissa perheitä opastetaan selviämään haasteista ja pääsemään 
paremmin terveydenhuollon, koulutuksen ja sosiaalisten palveluiden piiriin. 

“Ennen erityisolympialaisia elämälläni ei ollut mitään tarkoitusta. Minulla 
ei oikeastaan ollutkaan elämää. Koin paljon kiusaamista ja huonoa kohtelua”, 
sanoo Ben Haack, viime kesän kansainvälisessä vuosikongressissa puhunut 
erityisolympialaisten urheilija ja lähettiläs. “Erityisolympialaiset ovat anta-
neet minulle ja perheelleni toivoa, tukea, kunnioitusta ja tarkoitusta. Olen 

Näkövammainen Ervin harjoittelee isänsä kanssa valkoisen kepin 
käyttöä.

Entinen kansainvälinen presidentti, LCIF:n vuoden 2013–2014 puheen-
johtaja Wing-Kun Tam avustamassa lioneita rojun siivoamisessa Okla-
homassa tornadon jälkeen.
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Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) 
puheenjohtajana olen iloinen voidessani ker-
toa teille säätiömme upeista tuloksista vuo-
delta 2012–13. Olen uskomattoman ylpeä 
siitä vaikutuksesta, jonka säätiömme ja lio-
nit ovat tehneet  LCIF:n perustamisvuodesta 
1968 lähtien. Teidän lahjoituksenne mahdol-
listavat kaiken.

Olen ylpeä myös lahjoitustemme ja apu-
rahojemme läpinäkyvyydestä. Yhdessä suoje-
lemme näköä, tuemme nuorisoa, vastaamme 

humanitaarisiin tarpeisiin, autamme vammaisia ja tarjoamme kipeästi kaivat-
tua apua katastrofien jälkeen. Tästä vuosiraportista käy ilmi, miten yhdessä 
muutamme ihmisten elämää. 

Onnittelen entistä kansainvälistä presidenttiä Wing-Kun Tamia menes-
tyksekkäästä puheenjohtajavuodesta. Lionien jatkaessa vuodesta toiseen 
humanitaarista ja paikallista palvelua LCIF pysyy valmiina auttamaan. Odo-
tan innokkaasti, että tulevassa Toronton kansainvälisessä vuosikongressissa 
voin kertoa teille jopa hämmästyttävämmistä saavutuksista.

Lämpimin terveisin,

Wayne A. Madden
LCIF:n puheenjohtaja, edellinen kansainvälinen presidentti

LCIF:n vuosiraportti

nähnyt lionsklubien auttavan urheilijatovereitani, antavan heille silmälaseja 
ja mahdollisuuden kehittyä urheilijana ja ihmisenä. Olen nähnyt heidän pitä-
vän hauskaa yhdessä. Se on kaikkein tärkein asia.”

The LCI-Special Olympics Opening Eyes -ohjelma toimii tuhansien vapaa-
ehtoisten lionien, lääkäreiden, näköspesialistien ja kouluttajien varassa. 
Tähän mennessä on tarkastettu yli 350  000 urheilijan näkö ja 110  000 urhei-
lijaa on saanut silmälääkärin määräämät silmälasit. Yli 40  000 vapaaehtoista 
silmienhuollon ammattilaista ja lionia ympäri maailman on luovuttanut ohjel-
malle aikaansa ja osaamistaan. 

6. Lions Quest kattaa koko koulupiirin

Länsi-Virginian Wood Countyssa kokonainen koulupiiri on lähtenyt Lions 
Questiin luodakseen myönteisemmän kouluilmapiirin 12  000 oppilaalleen. 
LCIF:n Lions Quest opettaa koululaisille esikoulusta lukioon tärkeitä elämi-
sentaitoja, jotka edistävät terveitä asenteita, vahvaa luonnetta ja yhteisö-
palvelua. 

Wood Countyn kolmevuotinen ohjelma aloitettiin LCIF-rahoituksen ja 
NoVo Foundationin 100  000 dollarin apurahan avulla. Lokakuussa 2012 
pidettiin Lions Questin kaikkien aikojen suurin koulutustapahtuma 280 opet-
tajalle ja 700 muun henkilökunnan edustajalle. Lions Quest -ohjelma aut-
taa piiriä saavuttamaan oppilaille asetetut käytös- ja turvallisvaatimukset. 
“Koulun tulisi olla lämmin ja puoleensa kutsuva paikka, jossa oppilaat tun-
tevat olonsa mukavaksi ja vapaaksi oppimistapahtumalle. Lions Quest -apu-
rahan avulla Wood Countyn koulujärjestelmä etenee tähän tavoitteeseen”, 
sanoo tarkastaja Patrick Law.

Wood Countyn oppilaat kuuluvat Lions Questistä hyötyneiden 13 mil-
joonan lapsen joukkoon. Yli 85 maassa on koulutettu yhteensä yli 550  000 
opettajaa käyttämään ohjelmaa.

Taloudellisia tietoja
Kirjanpitovuonna 2012–2013 lionit, heidän kumppaninsa ja ystävänsä lah-
joittivat avokätisesti 35,6 miljoonaa US dollaria LCIF:lle. Säätiö lahjoitti 489 
apurahaa, yhteensä 39  297  388 dollaria. Säätiön taloudellisia tietoja löy-
tää lisää osoitteesta www.lionmagazine.org. Kiitos, että luotatte LCIF:ään!

Entinen kansainvälinen presidentti, LCIF:n vuoden 2013–2014 puheen-
johtaja Wayne Madden auttamassa erityisolympialaisten urheilijaa valit-
semaan silmälasit Opening Eyes -tarkastuksen yhteydessä Saksassa.

Kenian lionit avustavat tuhkarokkorokotuksessa.

5. Suojelemassa miljoonia lapsia tuhkarokolta 

Jos voisit, etkö pelastaisi miljoonien lasten hengen? LCIF ja the Bill & Melinda 
Gates Foundation lähtivät tekemään juuri sitä vuonna 2011. Gates-säätiö 
haastoi lionit keräämään tuhkarokkohankkeeseen 10 miljoonaa dollaria, 
mutta lionit keräsivät enemmän. Nämä kaksi järjestöä ovat laittaneet tuh-
karokko- ja vihurirokkohankkeeseen yhteensä 15 miljoonaa dollaria, jolla 
LCIF kumppaneineen rokottaa yli 200 miljoonaa lasta. 

LCIF jatkaa nyt the GAVI Alliancen kumppanina tätä tärkeätä työtä. Lionit 
keräävät 30 miljoonaa dollaria tuhkarokko- ja vihurirokkohankkeeseen vuo-
teen 2017 mennessä. The United Kingdom’s Department for International 
Development ja the Gates Foundation lahjoittavat vastaavan summan, jol-
loin kokonaissumma nousee 60 miljoonaan dollariin. 

GAVI:n ja lionsklubien kumppanuus keskittyy rutiinirokotuksiin ja ter-
veydenhoitomenetelmien vahvistamiseen taudin vakavan puhkeamisen 
estä miseksi. The GAVI Alliancen ja sen kumppanien, mm. lionien ansiosta 
arviol ta yli 700 miljoonaa lasta 49 maassa rokotetaan tuhkarokkoa ja vihu-
rirokkoa vastaan vuoteen 2020 mennessä. 

“GAVI on uskomattoman innostunut yhteistyöstä LCIF:n kanssa. Lyöt-
täytyminen yhteen lionsklubien kanssa tavoitteena rokottaa kymmeniä mil-
joonia lapsia tuhkarokkoa ja vihurirokkoa vastaan tulevina vuosina on aivan 
upea tulevaisuudenkuva”, sanoo the GAVI Alliancen toimitusjohtaja David 
Ferreira. 

Yli 13 miljoonaa lasta opettelee Lions Questin avulla myönteisiä elämän-
taitoja ja yhteisöpalvelua.
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Suomen Lions-liiton kuvernööri-
neuvosto valitsi kokouksessaan 
15.2.2014 Mikkelissä nuorisotoi-
mialan puheenjohtajaksi kaudelle 
2014–2017 DC Jukka Isotalon, LC 
Espoo/Keskus. Korttityöryhmän 
puheenjohtajaksi tuli IPDG Matti 
Mälkiä LC Posio ja Punainen Sulka 
2016–2017 työryhmän puheenjohta-
jaksi PDCC Matti Tieksola LC Oulun-
salosta. Liiton puheenjohtajaehdok-
kaana on VCC Tuomo Holopainen 
LC Helsinki/Vuosaari ja varapuheen-
johtajaehdokkaana DG Jari Rytkönen 
LC Uurainen. Pohjoismaiden neu-
voston (NSR) kokous järjestetään 
Suomessa tammikuussa 2016. Järjes-
tämisoikeuden saivat LC Rovaniemi/
Lainas ja LC Rovaniemi/Ounasvaara. 
Kokouspäivät ovat 15.–17.1.2016.

Kuvernöörineuvoston avajais-
juhlan aluksi lausuntaa esitti lion 
Seija Lankinen. D-piirin tervehdyk-
sen toi piirikuvernööri Pekka Sopa-
nen ja järjestävän klubin tervehdyk-
sen toi LC Mikkeli/Naisvuoren pre-
sidentti Eija Loimula. Mikkelin kau-
punginvaltuuston varapuheenjoh-
taja Kirsi Olkkonen mainitsi terveh-
dyksessään, että kaupunki täytti 
175 vuotta. Se on kasvanut run-
saasti kuntaliitosten myötä ja asu-
kasluku on nyt 55  000. Erikoista on, 
että Mikkelin seudulla on yli 10  000 
vapaa-ajan asuntoa. Avajaisjuhlan 
musiikillisesta annista vastasi Red 
Roses -yhtye.

Liiton puheenjohtaja Asko Merilä 
iloitsi tervehdyksessään, että maa-
han on perustettu jo kolme uutta 
klubia. Piirikuvernöörien raportista 
hän sanoi poimineensa. että tällä 
kaudella syntyy 20 uutta klubia. 
Hän kertoi luottavansa siihen, että 
kun kesäkuun viimeinen päivä koit-
taa, kaikkien uusien jäsenten nimet 
on kirjattu rekisteriin. 

Merilä totesi, että jäsenmää-
rämme kehityksellä on oma vaiku-
tuksensa siihen, että yhtenä suu-
rena eurooppalaisena Lions-maana 
saamme mahdollisimman pian edus-
tajamme kansainvälisen varapresi-
dentin virkaan ja sitä kautta järjes-
tön johtoon. 

Puheenjohtaja piti myös johtamis-
järjestelmämme uudistamista suu-
rena unelmana. Vapaaehtoistyöhön 
tarvitsemme tarkoin tähän aikaan 
analysoidun ja uudelleen suunni-
tellun johtamiskokonaisuuden, joka 

kantaa hedelmää niin olemassa ole-
vien pysyvyydessä, uusien jäsenten 
sekä yhä nuorempien jäsenten rekry-
tointiin. Eräs haasteista on, että toi-
mintamme on niin monipuolista ja 
pitkän ajan kuluessa kehittynyttä, 
että kaikkien olemassa olevien tapoja 
pitää kun nioit taa, mutta toimintamal-
leja tulee pystyä myös uudistamaan 
ja terävöittämään nykyaikaisiksi.

– Toimivia henkilöitä tulee tukea 
ja saada tekemään tehtävänsä mah-
dollisimman hyvällä mielellä moti-
voituneena, uudistavana, järjes-
töömme luottavana. Näin syntyvät 
toimintamme parhaat tulokset.

Kaksi varainhankinta- 
aktiviteettia 2014–2015

Kuvernöörineuvosto esittää vuosi-
kokoukselle, että kahden varainhan-
kinta-aktiviteettien nimet muutetaan 
seuraaviksi: ”Korttiaktiviteetti 2014–
2015” ja Arpajaiset 2014–2015, jol-
loin korttiaktiviteettia ei rajata jou-

luun, eikä arpajaisten toteuttamista 
vuoteen vaan kahteen. Klubialoit-
teita saapui yhdeksän ja ne on esi-
telty sivulla 9.

Kotimaiseksi teemaksi kaudelle 
2015–2016 saapui määräaikana 
LC Keuruu/Karhunsoutajat esitys 
”Me palvelemme myös vanhuk-
sia”. Hallitus kannattaa TTS-toimi-

kunnan ehdotusta ”Lions – monta 
tapaa tehdä hyvää!” Kauden 2014–
2015 teemaksi on päätetty ”Palve-
lulla hyvinvointia – Välfärd genom 
 service”. Kuvernöörineuvosto kan-
nattaa hallituksen teemaehdotusta 
ja hyväksyy Porin vuosikokouksessa 
vaalin suorittamisen yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä.

Vuosikokouspaikkakunnaksi 2018 
haki piiri 107-I Oulun klubeineen ja 
paikkakuntana on Oulu. Vuosiko-
kous vahvistaa järjestämisoikeuden.

Vuosikokouksen päätettäviksi 
hyväksyttiin toiminnan ja talouden 
suunnittelu 2014–2015. Tähän kuu-
luvat strateginen suunnitelma 2014–
2019 ja tapahtumataulukko, toimin-
tasuunnitelma ja vuosikello sekä 
talousarvio 2014–2015.

Lions-liitto osallistuu 
Nenäpäivä-kampanjaan

Kuvernöörineuvosto hyväksyi Lions-
liiton osallistumisen Ylen Hyvä Sää-
tiön järjestämään Nenäpäivä-kam-
panjaan syksyllä 2014 ja kampan-
jan vetäjänä jatkaa PDG Jorma Lau-
rila LC Helsinki/Pihlajamäki. Brändi-
työryhmän työ jatkuu vielä kausilla 
2014–2016 samalla kokoonpanolla.

Monivuotisten työryhmien 
puheenjohtajien tehtäviä jatke-
taan vuosittain. Sri Lankan työryh-
mät: Ratnapurin silmäsairaala-pro-
jekti, PID Erkki Laine, Sri Lankan 
Lions-ystävien seura, PDG  Otfried 
Blümchenin seuraajan valintaa käsi-
teltäneen kuvernöörineuvoston 
kokouksessa kesäkuussa, sekä Sri 
Lankan kummilapset, lion Eero Arvo.

Quest 2012–2015 LQC Osmo 
Harju, Leotoiminta, leojohtaja Carita 

Kuvernöörineuvosto valitsi toimialojen- ja
työryhmien vetäjiä – NSR 2016 Rovaniemelle

Liiton puheenjohtaja Asko Merilä pääsi mikkeliläisten miesvoimistelijoiden 
käsien varassa esittämään käkikelloa. Kuva: RNen.

Lauluyhtye Red Roses ilahdutti kokousvieraita tasokkailla esityksillään. 
Kuva: RNen.

Leijonahenki kaikui railakkaasti kuvernöörineuvoston avajaistilaisuudessa. 
Kuva: RNen.
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Puheenjohtaja Asko Merilä luovutti Mikkelin kaupungin tervehdyksen esit-
täneelle valtuuston varapuheenjohtaja Kirsi Olkkoselle liiton maakuntastan-
daarin. Kuva: RNen.

Pänkälän ilmoitettua eroamises-
taan PCC Lauri Vainio valittiin teh-
tävään siksi aikaa kun uusi leojoh-
taja valitaan ja hän aloittaa työnsä 
sekä Brändityöryhmä 2013–2016 GS 
Maarit Kuikka.

Vuosikokouksen käsiteltäviksi 
hyväksyttiin esitykset liiton sään-
nöistä, vuosikokousohjesääntö ja 
-sopimus, toimialaohje, kansainvä-
lisen toiminnan ohje, leorahan ohje 
sekä mestaruuskilpailujen järjestä-
misohjeet. 

Matkakorvaukset vuonna 2014 
hyväksyttiin sekä NSR:n sääntöjen 
muutokset. Saapuneita raportteja 
oli palvelu- ja varainhankintatoimi-
alalta, IR-toiminnasta sekä jäsentoi-
minnasta.

Ympäristövalokuvauskilpailun kil-
pailusarjat ovat eläinmaailma, mai-
sema, kasvimaailma, sääilmiö ja 
erityisteema unelmasta terveestä 

ympäristöstä. Suomesta lähetetään 
osanottaja kaikkiin sarjoihin.

Porin vuosikokouksen pääpuhu-
jana on 2. VP Jitsuhiro Yamada Japa-
nista. Muita vieraita ovat mm. ID 
Kalle Elster ja päämajan suomenkie-
linen kääntäjä Tanja Saarinen. 

Toronton conventioniin on suo-
malaisten osalta lähdössä noin 60 
henkilöä. 

Myyntisihteeri Satu Hil debrandin 
työaika huhti–toukokuussa on arki-
sin 9–15.45. If Vahinkovakuutus-
yhtiö Oy on irtisanonut vuokraso-
pimuksen päättyväksi 31.7.2014.

PID Harri Ala-Kulju kertoi Special 
Olympics -hankkeesta ja Lions-liiton 
koordinoijaksi on halukas PDCC 
Matti Tieksola.

Seuraava kuvernöörineuvoston 
kokous pidetään Porissa 6.6.2014 
klo 13.

 Raimo Naumanen

Porin vuosikokoukselle jätettiin mää-
räaikana yhdeksän klubialoitetta. 
Kuvernöörineuvosto käsitteli ne hal-
lituksen esitysten pohjalta ja antoi 
omat esityksensä.

Seuraavat kaksi aloitetta koske-
vat liiton joulukorttiaktiviteettia:
LC Rauma/Kanali Helme: Lapsille 
ja nuorille järjestettäisiin piirustus-
kilpailu, jonka aiheena olisi Joulu-
kortti. Voittajakortti/-kortit otettai-
siin mukaan Lions-liiton joulukort-
tilajitelmaan. 

LC Hamina/Varvara: Juliste-
taan joulukorttien suunnittelukil-
pailu, johon voisi osallistua esimer-
kiksi klubien jäsenet perheineen.

KVN esittää vuosikokoukselle, 
että LC Rauma/Kanali Helmen ja 
LC Hamina/Varvaran aloitteet 
hyväksytään. Korttityöryhmä sel-
vittää toteutusmahdollisuuden syk-
syllä 2014 siten, että mahdollinen 
voittajakortti/-kortit ovat mukana 
valittaessa vuoden 2015 joulukort-
tiaiheita. Joulukorttipiirustuskilpai-
lujen aikataulujen suunnittelussa 
huomioidaan Kansainvälisen Rau-
hanjulistekilpailun aikataulu. Jou-
lukorttien kuva-aiheilla on vaikutus 
klubien intoon tilata ja myydä kort-
teja. Aloitteiden mukaisen kilpailun 
tai kilpailujen järjestäminen ja mark-
kinointi myös lisäisi klubeissa tietoi-
suutta Lions-liiton omista joulukor-
teista. 

Seuraavat aloitteet koskevat pal-
velu- ja varainhankintatoimialaa:
LC Kuopio/Canth: Suomen Lions-

liitto ei osallistu yhteiskeräyksiin 
vaan järjestää aina omat keräykset 
ja tulouttaa kerätyt varat suoraan 
kohteeseen, lionstoimijoiden väli-
tyksellä. 

KVN esittää, että aloitetta 
ei hyväksytä. Lions-liitolla ja klu-
beilla on hyviä kokemuksia yhteis-
työstä sellaisten luotettavien valta-
kunnallisten järjestöjen kanssa, jotka 
tukevat Lions-brändin näkyvyyttä ja 
lisäävät toimintamme tunnettuutta 
paikallisesti ja valtakunnallisesti. 
Sen sijaan Lions-liitto ei osallistu sel-
laisten järjestöjen keräyksiin, joissa 
Lions-brändin näkyvyys ei toteudu 
(esimerkiksi Nälkäpäiväkeräys ja 
Pelastusarmeijan joulupatakeräys). 
Yksittäiset lionit ja klubit tekevät 
päätöksen osallistua muiden järjes-
tämiin keräyksiin itsenäisesti omilla 
perusteillaan. Lions-liitolla ei myös-
kään ole tällä hetkellä keräyslupaa, 
joka mahdollistaisi aloitteentekijän 
ehdotuksen mukaiset keräykset.

LC Kuopio/Canth: Suomen 
Lions-liitto pitäytyy vähäosaisten 
auttamisessa, mikä on liiton alku-
peräinen tarkoitus, eikä lähde tuke-
maan diabetes 2-tyypin sairauden 
ehkäisemiseen/hoitoon liittyviä toi-
menpiteitä.

KVN esittää, että aloitetta ei 
hyväksytä. Lions-liiton toiminta 
perustuu vuosikokouksen hyväk-
symälle strategialle, jossa määritel-
lään kunkin vuoden toiminnan pai-
nopistealueet ja tavoitteet. Tämän 
pohjalta palvelu- ja varainhankinta-
toimiala valmistelee ja toteuttaa pää-

tetyt liittotason palvelu- ja varain-
hankinta-aktiviteetit, joihin piirit ja 
klubit osallistuvat oman päätöksensä 
mukaisesti. Lions-liitto ei ole osal-
listumassa diabetes 2-tyypin sairau-
den hoidon tukemiseen, mutta klu-
bit voivat osallistua omien päätök-
siensä pohjalta. 

LC Lokalahti: Lions-liitto suosit-
telee kaikkia Suomen klubeja tuke-
maan uuden lastensairaalan raken-
tamista vähintään 5 eurolla/jäsen.

KVN esittää, että aloitetta ei 
hyväksytä. Lions-liitto on käyn-
nistänyt yhteistyön Uusi Lastensai-
raala 2017 -projektin kanssa syksyllä 
2013. Useat klubit ovat lahjoittaneet 
varoja lastensairaalle joko suoraan 
lastensairaalan tukisäätiölle tai pii-
rin kautta yhteislahjoituksena.

Lions-liitto on perustanut kau-
delle 2014–2015 Uusi Lastensairaala 
-projektin, joka organisoi piirien ja 
klubien lahjoitukset uuteen lasten-
sairaalan sekä varmistaa Lions-brän-
din näkyvyyden. Klubeja ja  lioneja 
kannustetaan tekemään lahjoitukset 
tämän projektin kautta.

Seuraava aloite koskee 
viestintää:
LC Hyvinkää/Sveitsi: Liiton halli-
tus kehittäisi välittömästi vuosittai-
sen yksipäiväisen kampanjan, joka 
hyödyntää Punainen Sulka -brändiä.

KVN esittää, että aloitetta ei 
hyväksytä. Suomen Lions-liitto 
ymmärtää lionsklubien toiminnan 
moninaisuuden. Niinpä se ei halua 
syödä yksittäisten klubien resursseja 

liian monilla yhteisillä kampanjoilla. 
Sen sijaan Suomen Lions-liitto tukee 
mielellään klubeja antamalla niiden 
toiminnalle riittävää näkyvyyttä 
yhteisessä viestinnässä.

Seuraavat aloitteet koskevat liit-
toa tai yleistä Lions-toimintaa:
LC Sastamala/Vammala: Suomen 
Lions-liitossa siirryttäisiin kahden 
varapuheenjohtajan malliin, kuten 
piireissäkin toimitaan. Toinen vara-
puheenjohtaja ”ajettaisiin sisään” lii-
ton toimintaan pidemmällä aikape-
riodilla. Toinen varapuheenjohtaja 
olisi Suomen Lions-liiton hallituk-
sen jäsen puheoikeudella, hänellä 
ei olisi äänioikeutta mahdollisissa 
äänestystilanteissa.

KVN esittää aloitteen hyväk-
symistä, mutta täsmentää sitä 
seuraavasti: Lions-liitossa on ollut 
käytössä kahden varapuheenjohta-
jan malli, mistä luovuttiin kauden 
1990–1991 jälkeen. Mikäli liitossa 
on toinen varapuheenjohtaja, kuu-
luu hän hallitukseen sen täysivaltai-
sena jäsenenä. Toinen varapuheen-
johtaja tekee myös tiivistä yhteis-
työtä 2VDG-kurssin kanssa. Liiton 
toisen varapuheenjohtajan tehtävä 
julistetaan avoimeksi keväällä 2016 
samanaikaisesti liiton ensimmäi-
sen varapuheenjohtajan tehtävän 
kanssa. Sama henkilö ei voi hakea 
kumpaankin tehtävään samanaikai-
sesti (koskee vain vuotta 2016). Lii-
ton puheenjohtajistoon kuuluville 
henkilöille laaditaan tehtävänku-
vat ja määritellään seurantavastuut. 

YHDEKSÄN ALOITETTA VUOSIKOKOUKSELLE
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Kutsu kuvernöörineuvoston 
kokoukseen nro 7/2013–2014
Aika: Perjantai 6.6.2014 klo 13.00
Paikka: Sokos Hotel Vaakuna
 Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori

Tervetuloa kuvernöörineuvoston kokoukseen, joka pidetään 
Porissa Lions-liiton vuosikokousviikonlopun yhteydessä.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Asko Merilä  Maarit Kuikka
puheenjohtaja  pääsihteeri

Ennen kuvernöörineuvoston ko- 
 kous ta pidetyssä seminaarissa käsi-
teltiin liiton ajankohtaisia asioi ta. 
Työ ryhmä PID Tapani Rahko, PID 
Harri Ala-Kulju ja PCC Jouko Ruis-
salo ovat laatineet liitolle kansain-
välisen toiminnan ohjeen, johon 
on koottu kaikki liiton toiminnassa 
tällä hetkellä vaikuttavat kansainvä-
liset käytännöt.

Ohjeeseen on lisätty toimenpide-
esityksiä, joista osalla on vaikutuk-
sia liiton talouteen. Hallitus on käy-
nyt saatekeskustelun kansainvälisen 
toiminnan ohjeesta ja sen esityksistä 
kuvernöörineuvostoa ja ohjeen jat-
kotyöstämistä varten.

Esityksissä todettiin mm. että 
Lions-liitto osallistuu LCI:n nuoriso-
työ- ja hyväntekeväisyysprojekteihin 
ja tukee järjestön säätiötä LCIF:ää. 
Toteutamme suomalaisia ja yhteis-
pohjoismaisia projekteja apua tarvit-
sevissa maissa yhteistyössä LCIF:n 
ja Suomen ulkoministeriön kanssa. 
Suomi osallistuu järjestön päätök-
sentekoon ja toimintaan kansainvä-
lisessä vuosikokouksessa, Eurooppa 
Forumissa ja Pohjoismaiden yhteis-
työssä. Yhteistyötä harjoitetaan 
myös alueellisesti Pohjoismaissa, 

Kansainvälisyys esillä 
kuvernöörineuvoston 
seminaarissa

Baltiassa, Itämeren alueel la ja Kalot-
tiyhteistyössä. Liitto harjoittaa ystä-
vyysklubitoimintaa maailmanlaajui-
sesti. Lionsklubit ja Lions-liitto osal-
listuvat aktiivisesti kansainvälisen 
järjestön toimintaan ja aktiviteet-
teihin (Sight First, rokotus ohjelmat, 
koulutus jne). 

Viestintäjohtaja Thorleif Johans-
son esitteli jäsenkyselyn 2013 
tu loksia. Tarkempi esittely sivuilla 
42–43.

Porin vuosikokouksen päätoimi-
kunnan puheenjohtaja Pertti Harju 
kertoi kokouksen järjestelyistä ja 
syksyn Nenäpäivää esitteli työryh-
män puheenjohtaja PDG Jorma Lau-
rila. Orkester Norden yhteyshenkilö 
2013–2018 PDG Ulf Nummelin ker-
toi 20 vuotta vanhasta pohjoismai-
sesta yhteishankkeesta. Tällä kau-
della orkesterissa soittaa 10 suoma-
laista nuorta. V. 2017 Orkester Nor-
den saapuu mahdollisesti Suomeen.

Toiminnan ja talouden linjauksia 
esitteli varapuheenjohtaja Tuomo 
Holopainen. Hän totesi mm. että toi-
minnan pohjana on leijonien arvot ja 
eettiset periaatteet sekä että toiminta 
on yleishyödyllistä. Liiton talous 
perustuu 25  000 jäsenen varaan.

Sääntömuutos vahvistetaan vuoden 
2015 vuosikokouksessa.

LC Hämeenlinna: Suomen Lions-
liiton tunnuslaulu ”Leijonahenki” pois-
tetaan käytöstä ja tilalle palautetaan 
Leijonamarssi uudelleen sanoitettuna.

KVN esittää, että aloitetta ei 
hyväksytä. Vanhan Leijonamarssin 
”Soi laulu leijonain” sanoittaminen 
uudelleen ei ole mahdollista, koska 
siihen ei saada lupaa oikeuksien hal-
tijoilta. Vanhaa Leijonamarssia saa 
halutessaan edelleen esittää, vaikka 
”Leijonahenki” on 2009 valittu liiton 
viralliseksi tunnuslauluksi. Uudesta 
tunnuslaulusta järjestettiin sävel-
lyskilpailu Lappeenrannan vuosiko-
kouksen vuonna 2008 hyväksymän 
aloitteen johdosta.

LC Kuopio/Canth: Liitto varaa 
erillisen edustusrahan piirin/liiton 
puolisoedustusta varten.

KVN esittää vuosikokoukselle, 
että aloitetta ei hyväksytä. Lii-
ton matkustussäännön § 15 mukai-
sesti liitto korvaa virallisen edusta-
jan  matkat piirien ja klubien tilai-
suuksiin. Kutsuja vastaa vieraansa 
kuluista paikan päällä (majoitus ja 
tarjoilut). Liiton puheenjohtajan 
kulukorvausbudjetista CC-puoli-
son kuluja voidaan korvata. Samoin 
 liiton piireille maksamaa piirira-
haa voidaan käyttää DG-puolison 
 kulujen korvaamiseen klubijuh-
liin osallistumiseksi ellei kansain- 
välinen järjestö korvaa puolison 
kuluja. 

LAHJOITA HAITILAISPERHEILLEMME VUOHI

Kuten varmaan olet jo lukenut, Suomen Lions-liiton hallitus on hyväksynyt 
aloitteen käynnistää ns. Vuohi-projekti haitilaisten perheiden tukemisen jatkamiseksi. 
Tarkoitus on, että perheille hankittaisiin esimerkiksi vuohia sekä tuettaisiin 
edelleen taloudellisesti perheiden työllistymistä.

Yksi vuohi maksaa vain 40 €
Vetoan Suomen Lions-klubeihin, että klubit lahjoittaisivat vähintään 40 € / klubi 
vuohen lahjoittamiseksi tai vastaavan summan työllistämistukeen avustuksen 
kohteena oleville haitilaisperheille. Summa ei ole klubille iso, joten uskon, 
että haaste otetaan mielellään vastaan! 

Haitilaiselle perheelle vuohi tuo todella suuren helpotuksen jokapäiväiseen ravintoon. 
Haitilaisilla on luonnonkatastrofin jäällkeen edelleen vaikea omin avuin.

Haastan klubit, sinut, sukulaisesi ja ystäväsi Vuohi-projektiin! Lahjoitukset voi tilittää klubin kautta Suomen Lions-liiton 
Katastrofitilille FI54 8000 1970 8298 84  Viestikenttään: Vuohi ja ehdottomasti klubin nimi, jos lahjoittajana on klubi tai lion.

Haiti sydämissämme Marjo Kiviranta, PDG, Haitin Vuohi-projekti
   marjo.kiviranta@lions.fi

Vuohia ja työllistämisvaroja haitilaisille 201414
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Lions-järjestön kansainvälinen hal-
litus kokoontui helmi-maaliskuun 
vaihteessa 2014 San Diegossa, 
Yhdysvalloissa. Hallitus voi todeta 
järjestön kehityksen olevan positii-
vinen. Jäsenmäärä oli toimintavuo-
den alusta kasvanut yli 22  000 jäse-
nellä. Yhdistyneet Arabiemiraatit 
on etenemässä seuraavaksi uudeksi 
Lions-maaksi.

Milano Italiassa valittiin kansain-
välisen vuosikongressin pitopaikaksi 
vuodelle 2019. Tämän vuoden kong-
ressi on Torontossa Kanadassa. Hal-
litus käsitteli joitakin Toronton vuo-
sikongressissa päätettäviksi tulevia 
asioita.

Kansainvälinen hallitus jatkoi 
keskustelua kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajan asemasta ja teh-
tävistä. Suomessahan kuvernöö-
rineuvoston puheenjohtaja toimii 
samalla Lions-liiton puheenjohta-
jana. Kansainvälinen hallitus teki 
asias ta kolme päätösehdotusta, 
joista äänestetään heinäkuussa vuo-
sikongressissa. Kansainvälisen hal-
lituksen päätösehdotuksen mukaan 
istuvat piirikuvernöörit voisivat erot-
taa kuvernöörineuvoston puheen-
johtajan kahden kolmasosan äänten-
enemmistöllä. Toinen päätösehdo-
tus antaisi luvan istuvalle piiriku-
vernöörille tai PDG:lle toimia kuver-

nöörineuvoston puheenjohtajana. 
Hallitus oli todennut, että tälläkin 
hetkellä eräissä maissa on vastaava 
käytäntö. Kun otetaan huomioon, 
että näissä maissa istuvilla piiriku-
vernööreillä on henkilökuntaa hoita-
massa piirikuvernöörin hallinnollisia 
tehtäviä, katsottiin, että kuvernöö-
rineuvoston puheenjohtajan tehtä-
vien hoitaminen samanaikaisesti 
voisi olla näissä tapauksissa mah-
dollista. Kolmannessa päätösehdo-
tuksessa täydennettiin kuvernööri-
neuvoston puheenjohtajan tehtäviä. 
Nämä muutokset on tarkoitus liittää 
moninkertaispiirien ohjeistukseen.

Lions-klubien kansainvälinen sää-
tiö, LCIF, hyväksyi 71 Standardi-, 
Kansainvälisen avun ja Core 4 -apu-
rahaa, yhteensä yli 3,7 miljoonaa 
dollaria. Muita apurahoja myönnet-
tiin mm 200  000 dollaria mikroyritys-
projektiin Nepalissa, 184  000 dolla-
ria LCIF-toiminnan kehittämiseen 
Intiassa ja 66  000 dollaria sairaalan 
mammografiakeskukselle Keniassa.

Useita Quest-apu- 
rahoja Pohjoismaihin

Pohjoismaat olivat apurahojen vas-
taanottajien joukossa tällä kertaa 
hyvin edustettuina. Suomeen myön-
nettiin yli 147  000 dollarin apuraha 
Euroopan Lions Quest -kasvatusoh-
jelman arviointitutkimuksen tuke-
miseen. Lions Quest -johtomme on 
tehnyt hyvää työtä. Tanskaan myön-
nettiin meneillään olevaa yhteis-
pohjoismaista NSR-projektia varten 
60  000 dollarin apuraha silmäklini-
kan varustamiseen Georgiassa. Ruot-
sin moninkertaispiirille myönnettiin 
yli 93  000 dollaria Lions Quest -kas-
vatusohjelmaa varten ja yhdelle 
Ruotsin piirille runsaat 21  000 dol-
laria koulun rakentamiseen Soma-
liassa.

Kansainvälinen hallitus nimitti 
päämajan entisen päällikön Peter 
Lynchin järjestön strategiseksi neu-
vonantajaksi. Scott Drumheller joh-
taa jatkossa sekä järjestön lakiasioita 
että kansainvälisen päämajan päälli-
kön tehtäviä. Hallitus hyväksyi kau-
den 2013–2014 kolmannen vuosi-
neljänneksen positiivisen talous-
ennusteen. LCIF:n riippumattomaksi 
sijoitusneuvojaksi valittiin ulkopuo-
linen yritys huhtikuun alusta alkaen.

Taloudellisissa tai muissa vai-
keuk sissa olevia klubeja voidaan 
järjestössä edelleen asettaa status 
quohon, mutta tähän liittyvää sään-
nöstöä uudistettiin. Sen lisäksi hei-
koille klubeille määritettiin uusi etu-
sijaisuus asema, jolloin klubit saavat 
parempaa tukea oman piirinsä piiri-
kuvernööritiimiltä.

Maailmanlaajuisen jäsenohjelman 
(GMT) ja koulutusohjelman (GLT) 
rakenteita uudistettiin. Kaksi tai 
useam pia pieniä moninkertaispiirejä 
voidaan nimetä erityisalueeksi, jolla 
on vain yksi GMT-erityisalueneu-
voja ja yksi GLT-erityisalueneuvoja. 
He hoitavat vastaavia tehtäviä kuin 
GMT-/GLT-alueiksi nimettyjen, suu-
rempien moninkertaispiirien GMT- ja 
GLT-koordinaattorit eli jäsen- ja kou-
lutusjohtajat. Tämä järjestely astuu 
voimaan kauden 2014–2015 alusta 
alkaen.

Lions-johtajien arvojärjestyksessä 
moninkertaispiirin toimialajohtajat 
ja koordinaattorit, mukaan lukien 
moninkertaispiirien LCIF-, GMT- ja 
GLT-koordinaattorit, asetettiin arvo-
asteikossa välittömästi edellisten pii-
rikuvernöörien alapuolelle. Arvojär-
jestys on siis tältä osin ID, PID, CC, 
DG, PCC, IPDG, moninkertaispiirin 
toimialajohtaja, 1.VDG ja 2.VDG.

Järjestön kouluttajakoulutusinsti-
tuuttien (FDI) hakijoiden kelpoisuus-
vaatimuksia täsmennettiin siten, 
että ensi toimintakaudesta alkaen 
piirikuvernöörejä voidaan ottaa kurs-

seille vain, jos paikkoja on vapaana 
eli muut hakijat asetetaan etusijalle.

Kansainvälisten erinomaisuus-
palkintojen vaatimuksia uudistet-
tiin. Kriteerien toivotaan rohkaisevan 
koulutuksen lisäämiseen, ja klubien 
kehittämiseen. Samoin palkintokri-
teereissä pyrittiin ottamaan entistä 
paremmin huomioon piirien GMT- 
ja GLT-koordinaattorit. Kansainvä-
lisen kotisivukilpailun sekä piiri- ja 
klubijulkaisuja koskevien kilpailujen 
palkinnot muutettiin kunniakirjoiksi.

Tuula Rantaeskolalle  
Top Ten -palkinto

Kansainvälinen hallitus nimitti viime 
kauden kymmenen parasta nuoriso-
leiri- ja -vaihtojohtajaa maailmassa. 
Tämän Top Ten -palkinnon sai toi-
mikautensa päättävä nuorisovaih-
tojohtajamme Tuula Rantaeskola. 
Onnea Tuulalle ja Suomen nuoriso-
vaihdolle.

Itse olen nyt seitsemän vuotta 
raportoinut Lion-lehdessä kansain-
välisen hallituksen päätöksistä. 
Kohta on aika luovuttaa tämä teh-
tävä Suomen seuraavalle kansain-
välisen hallituksen jäsenelle Jouko 
Ruissalolle. Hän aloittaa ID-tehtä-
vänsä heinäkuussa Toronton vuo-
sikongressissa. Onnea Joukolle ja 
menestystä tärkeässä tehtävässä.

Tapani Rahko
PID 2007–2009

Vuosikongressi Milanoon v. 2019

Nuorisovaihdon Top Ten -palkinto 
on myönnetty nuorisovaihtojohtaja 
Tuula Rantaeskolalle.

PID Tapani Rahko päättää seitsemän vuoden pituisen kansainvälisen hallituk-
sen kokousten raportoinnin ja luovuttaa tehtävän uudelle hallituksen jäsenelle 
Jouko Ruissalolle. Kuva: RNen.
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Viesti vuoden 2014 järjestämistoimikunnalta

Moninkertaispiiri A:n, Ontarion ja Länsi-Quebecin nimissä on ilomme kut-
sua kaikki lionsit Lions Clubs Internationalin 97. vuosikokoukseen, joka pide-
tään eloisassa Torontossa 4.–8.7.2014.

Toronto sijaitsee kauniin Ontariojärven luoteisrannalla Ontarion provins-
sin eteläosassa Kanadassa. Isäntäkaupunkimme on sijaintinsa ansiosta portti 
Kanadan keski- ja länsiosiin. Suuret järvet alkavat Ontariojärvestä ja jatku-
vat yli 1  600 kilometriä Kanadan sydänmaille. Sen ansiosta Toronto on mer-
kittävä maailmanlaajuinen kuljetuskeskus sekä Suurten Järvien että valta-
merilaivaukselle.

Torontossa on melkein loputtomasti nähtävää ja tehtävää. Nähtävyyksiä 
ovat esimerkiksi kaupungin CN Tower, upea satama, urheilujoukkueet sekä 
rakennukset, kuten Air Canada Centre ja Rogers Centre upeiden kauppo-
jen lisäksi, ja ne ovat aidosti poikkeuksellisia. Lisäksi keskustassa on maan 
alla useita kilometrejä ostoskäytäviä. Kun tähän lisätään lukematon määrä 
erinomaisia ravintoloita ja ruokapaikkoja ja monia loistavia hotelleja, jotka 
sijaitsevat käytännöllisesti keskustassa, Toronton-kävijät palaavat kaupun-
kiin kerran toisensa jälkeen.

Toronto on kulttuurillisesti monipuolinen, pirteä, turvallinen ja siisti kau-
punki. Viimeksi Torontossa pidettiin Lions Clubs Internationalin vuosikokous 
vuonna 1964, viisikymmentä vuotta sitten. Tule käymään meillä uudelleen: 
olet mieluisa vieras ja tunnet taatusti olevasi kuin kotonasi.

Muista: ”ODOTAMME SINUA”.
Runsaasti yli 10  000 osallistujaa, joukossa yli kuusikymmentä suoma-

laista, on jo ilmoittautunut – vielä on hyvää aikaa ilmoittautua mukaan ja 
varata paikat esim. Lions-liiton matkalta.

Suomen Lions-liitto ry järjestää matkan Toronton kansainväliseen vuosi-
kokoukseen arpajaisvoittajille ja varaustilanteen mukaan myös muille mat-
kasta kiinnostuneille Lionseille.

Vuosikokouksen kohokohdat

Joka vuosi noin 20  000 Lionsia eri puolilta maailmaa kokoontuu juhlimaan 
kansainvälisessä vuosikokouksessamme. Vuosikokous on ihanteellinen 
paikka tavata vanhoja tuttavia ja hankkia uusia ystäviä, tutustua muiden 
klubien ja piirien hankkeisiin ja luoda henkilökohtaisia siteitä kansainväli-
siin johtajiin ja edustajiin päämajasta. 

Kansainvälisessä vuosikokouksessa eritaustaiset Lionsit yli sadasta maasta 
ja erikielisiltä maantieteellisiltä alueilta marssivat rinnatusten isäntäkaupun-
gin kaduilla kansakuntien paraatissa.

 Upea kansakuntien paraatimme alkaa lauantaina 5. heinäkuuta 2014 klo 
10.00. Arviolta 10  000 Lionsia yli 120 eri maasta, monet kansallisasuissaan, 
marssii University Avenueta pitkin. Paraatireitin pituus on 1,5 km. 

 Lionsit osallistuvat seminaareihin ja äänestävät järjestön tulevaisuudesta 
tiistaina 8.7. klo 07.30–10.30 paikkana äänestys- ja vuosikongressin palve-
lukeskus Metro Toronto Convention Centre (MTCC) sekä nauttivat tapah-
tuman kohokohdista, kuten kolmesta toiminnantäyteisestä yleisistunnosta 
(ACC), joista ensimmäinen sunnuntaina 6.7. toinen maanantaina 7.7 ja kol-
mas tiistaina 8.7. ja myös näyttelysalista (MTCC) ja – lauantaina 5.7 klo 
19.00–20.15 on Kansainvälinen show Air Canada Centre (ACC).

Vuosikokouksen tapahtumapaikat 

Air Canada Centre (ACC)
Air Canada Centre on Kanadan johtava urheilu- 
ja viihdetapahtumien pitopaikka ja Toronto 
Maple Leafs -jääkiekkoseuran, Toronto Rap-
tors -koripalloseuran ja Toronto Rock -haavi-
pallojoukkueen kotikenttä. Air Canada Centre 
(ACC) on kansainvälisen show’n ja kolmen 
yleisistunnon tapahtumapaikka. Paikkoja hal-
lissa on lähes 20.000! 

Vuosikokouksen bussikuljetuksilla pääsee 
virallisesta LCI-hotelleista Air Canada Centreen (ACC).

Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
Lähellä Air Canada Centreä Toronton keskus-
tassa sijaitseva Metro Toronto Convention 
Centre (MTCC) -messukeskus on ihanteelli-
nen sijainti LCI:n näyttelysalille. Nauti maan-
alaisesta vuosikokouksesta MTCC:n etelära-
kennuksen ainutlaatuisessa ja nykyaikaisessa 
maanalaisessa näyttelysalissa! 

Tietoja ilmoittautumisesta

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

Ilmoittautuneet saavat virallisen nimikyltin ja matkamuistomitalin, ohjel-
majulkaisun, jossa on alennuskuponkeja paikallisiin kiertoajeluihin ja näh-
tävyyksiin sekä yhden lipun kansainväliseen show’hun.

Parhaiten rekisteröityminen onnistuu päämajan ONLINE REGISTRA-
TION VERKKOPALVELUN kautta www.lionsclubs.org -> kansainvälinen 
vuosikokous -> tietoja vuosikokouksesta

• Voit käyttää online-järjestelmän kanssa vain luottokortilla maksamista. 
• Visa, MasterCard, American Express ja Discover hyväksytään. 

LÄHDE KANSAINVÄLISEEN VUOSIKOKOUKSEEN TORONTOON!

97th LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
CONVENTION TORONTO CANADA 4.–8.7.2014

VIELÄ EHTII!
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• Rekisteröityessäsi tarvitset klubin ja oman kansainvälisen jäsennumerosi 
  (Lions-vuosikirja)
• Ilmoita jos olet klubisi virallinen edustaja
• Kirjoita kaikki tiedot isoilla kirjaimilla. 
• Saat sähköpostitse vahvistuksen rekisteröitymisestäsi ja maksuista. 
• LCI lähettää rintamerkit toukokuussa 2014. Sinun täytyy tuoda nämä 
  Torontoon. 
• Kaikki osallistumismaksut ja varausmaksu on ilmoitettu Yhdysvaltain 
  dollareina. 
• Hotellien hinnat noteerataan Kanadan (CAD) dollareina.

Rekisteröintimaksut: aikuinen lapsi (17 ja alle) 
1.4.2014 jälkeen 170 US$ 10 US$

Hotellin varausmaksu 
• 225 US$ / huone, varausmaksu hyvitetään hotellilaskua maksettaessa.
• Pohjoismaiden edustajille varattu hotelli on: 

Courtyard by Marriot 
Downtown Toronto
475 Yonge Street, Toronto, 
Ontario M4Y 1X7 Canada  
Koe suurin täyden palvelun 
Courtyard by Marriott maailmassa 
–  Courtyard Toronto Downtown. 
Maineikas hotelli sijaitsee Toronton 
lähellä ostos aluetta Bloor-Yorkville, 
Toronto Eaton Centre-viihdekeskus-
tasta, hyvät metroyhteydet. 
• matkaa kongressikeskukseen 
  n. 2,7 km
• hinta 173,00 CAD (n.130 €/vrk) 
  – hinta ei sisällä veroa 13 %

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

Mahdollisia majoitusvaihtoehtoja voi tiedustella allekirjoittaneelta.

LIONS-LIITON järjestämä Convention matka

Lions-liitto on tehnyt lennoista ennakkovarauksen, joka on voimassa noin 
toukokuun 2014 puoliväliin, matkatoimiston kautta.

Matkalle osallistuvat arpajaisvoittajat, mutta myös muut kansainvälisestä 
vuosikokousmatkasta kiinnostuneet Lionsit ovat tervetulleita mukaan – mat-
koja on vielä varattavissa

Matkajärjestelyjen vuoksi arpajaisvoittajien tulee mahdollisimman pian 
lähettää voittoarvat henkilötietoineen (myös puolison nimi jos hän lähtee 
mukaan) osoitteineen Lions-arpa. PL 128, 20521 Turku. 

Kaikkien matkalle lähtijöiden lentovaraukset on tehtävä suoraan liiton 
käyttämän Matkatoimisto Hogg Robinson Group Finland, Helsinki (HRG) 
kautta. Yhteyshenkilömme HRG:llä on Jyri Salonen, jolle varaukset tehdään 
sähköpostitse: hel.event@hrgworldwide.com. ja mahdolliset tiedustelut puh. 
09 685 853 33.

HRG tilauksen saatuaan vahvistaa varauksen ja lähettää kaikki tarvitta-
vat tiedot ja ehdot sekä muille kuin arpajaisvoittajille ja Lions-liiton edusta-
jille ennakkovarauslaskun 70 €.

Arpajaisvoiton saaneille Lions-liitto maksaa matkan (+ majoituksen ja 
ilmoittautumismaksun) Helsingistä alkaen. 

Muiden matkustajien matkan loppusuoritus laskutetaan 45 vrk ennen 
matkaa.

Lennot/ 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 09.07. Toronto – Keflavik 21.05–06.20 (+1)
 FI 342 10.07.  Keflavik – Helsinki 07.30–13.50

Hinta:  Lentomatkat turistiluokassa 950 €/henkilö ja laskutuslisä 15 € 
 Hinta sisältää tämän hetken lentokenttäverot ja turvamaksut

Len Matkatoimisto pidättää oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka 
johtuvat siitä riippumattomista syistä. Hintoihin ei sisälly matka- tai peruu-
tusvakuutuksia ja siksi suositellaan, että matkustajalla on oma matka-
vakuutus.

Matkaan osallistuville hintaan sisältyy bussikuljetus kentältä hotel-
liin ja takaisin kentälle paluupäivänä.

Pohjoismaiden yhteiset tilaisuudet

Kansainvälisen vuosikokouksen täysistuntojen lisäksi Pohjoismaiden edus-
tajat ovat pukeutuneet paraatiin lauantaina 5.7. yhtenäisessä pohjoismai-
den asussa (liivi ja valkoiset housut/hame) tai kansallispuvussa (katso 
lisätietoja paraatista www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/conv_parade_
rules.pdf) sekä osallistuneet kaikkien pohjoismaisten edustajien yhteiseen 
 Get-together-iltaan torstai-iltana 3.7. ja pohjoismaiden yhdessä kutsuvierail-
leen järjestämään Skandinavian Hospitality Room – iltaohjelmaan – maa-
nantaina 7.7.

Osallistumismaksut eri tapahtumiin, paraatiliivien hankinta ja muut tie-
dot näihin tilaisuuksiin ovat tarkentuneet. Näistä on informoitu jo matkalle 
ilmoittautuneita.

Toronton suomalaisklubien kanssa järjestettävät tapahtumat
Olemme järjestämässä yhteistyössä Toronton suomalaisklubien kanssa kahta 
tapahtumaa:

Perjantaina 4.7. yhteistapaaminen suomalaisten ja LC Toronto/Suomi ja 
LC Toronto/Finlandia Lionsien Suomi-kodilla.

Sunnuntaina 6.7. avajaisistunnon jälkeen (n. 14.00, paluu myöhään illalla) 
matka bussilla Niagara-putouksille (Kanadan Lionsien koirakoulutuskeskuk-
sen, Oakville, kautta). 

Molemmista tapahtumista lisätietoja (kustannukset ym.) mahdollisim-
man pian – kiinnostuneet voivat jo nyt ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

Niagaran putoukset on kolmen vesiputouksen muodostama ryhmä Nia-
garajoessa itäisessä Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla. 
Putouksista suurin eli Horseshoe Falls on jaettu maiden kesken, kaksi muuta 
ovat Yhdysvaltain puolella. Korkeus: 51, putousten määrä: 3, virtausnopeus: 
1 834 m³/s, silta: Rainbow Bridge.

 
Omatoimimatkaajat

Kaikki omatoimiset matkaajat ovat luonnollisesti tervetulleita mukaan kaik-
kiin näihin tapahtumiin. Hampurin vuosikokouksen tapaan toivon kaikkien 
suomalaisten yhteisesiintymistä kaikissa tilaisuuksissa – SUOMI  NÄKYVIIN 
-teemalla!

Yhteystiedot kaikilta osallistujilta ovat jatkoinformoinnin kannalta tär-
keitä!

Lisätietoja

Tutustu vuosikokouksen ohjelmaan osoitteessa www.lionsclubs.org -> 
Uutiset ja tapahtumat -> Kansainvälinen vuosikokous.

Tutustu ja seuraa www.lions.fi - jäsenkeskus – kokoukset – kansainväli-
nen vuosikokous sivuja, niiltä on luettavissa ajankohtaista tietoa matkaan 
liittyvistä tapahtumista. 

Matkoista, rekisteröitymisestä ja arpajaismatkoista lisätietoja: 
Juhani Londén 
matkakoordinaattori 
puh. +358 505 521 516
email: juhani.londen@lions.fi

OTA YHTEYTTÄ!
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LCI:n KOPIO 
(Lähetä LCI:hin viimeistään 1. kesäkuuta, 2014) 

Lions Clubs International Convention – 2014 Toronto, Ontario, Canada 
 

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

Tarkasta oman klubisi sallittu edustajalukumäärä kääntöpuolelta. 
 
 
Merkitse yksi:   EDUSTAJA TAI      VARAEDUSTAJA 
 
Nimenselvennys: ______________________________Allekirjoitus: ________________________________ 
 
Allekirjoittaja vahvistaa täten, että yllämainittu henkilö on esitetyn lionsklubin toimiva jäsen ja 
asianmukaisesti valtuuttama edustaja/varaedustaja mainittuun Lionsklubien kansainvälisen järjestön 
vuosikongressiin. 
 

_____________________________________________________  
Klubivirkailijan (klubipresidentin, sihteerin tai rahastonhoitajan) allekirjoitus 
 
Lähetä lomakkeen yläosa 1. kesäkuuta 2014 mennessä Club & Officer Record Admin osastolle. 1. kesäkuuta jälkeen tuo 

tämä mukanasi vuosikongressiin. 
Lions Clubs International • 300 W 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842 USA 

FI 
 

 
EDUSTAJAN / VARAEDUSTAJAN KOPIO 

(Tuo tämä osa mukanasi vuosikongressiin) 
Lions Clubs International Convention – 2014 Toronto, Ontario, Canada 

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

Tarkasta oman klubisi sallittu edustajalukumäärä kääntöpuolelta. 
 
  
Merkitse yksi:   EDUSTAJA TAI   VARAEDUSTAJA 
 
Nimenselvennys: _______________________________Allekirjoitus: ________________________________ 
 
Allekirjoittaja vahvistaa täten, että yllämainittu henkilö on esitetyn lionsklubin toimiva jäsen ja 
asianmukaisesti valtuuttama edustaja/varaedustaja mainittuun Lionsklubien kansainvälisen järjestön 
vuosikongressiin. 
 

_____________________________________________________  
Klubivirkailijan (klubipresidentin, sihteerin tai rahastonhoitajan) allekirjoitus 

LCI stamp for 
Alternate 
Delegate 

certification 
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Uudelle lastensairaalalle on kerätty tähän mennessä varoja 21,8 
miljoonaa €. Leijonat ovat puolestaan tähän mennessä keränneet 
hankkeelle jo 33  798,20 €. Lions-liiton kokonaiskeräystavoite on vähintään 
100  000 euroa, mikä oikeuttaa Kunnialahjoittaja-nimikkeeseen ja pysyvään 
kiitokseen uudessa lastensairaalassa. Jotta keräystavoitteen kertymistä 
voidaan seurata, on luotu yhtenäinen toimintamalli ja sen sisälle kaksi 
vaihtoehtoa, joista piirit voivat vapaasti valita kumpaa käyttävät. 

Toimintamallivaihtoehdot rahojen tilitykseen: 
1. klubit maksavat lahjoitukset ja tapahtumien ym. tuotot suoraan Uusi 

Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n tilille FI  93  5541  2820  019967 
(OP-Pohjola) piirikohtaisella viitteellä.

2. klubit maksavat lahjoitukset ja tapahtumien ym. tuotot piirin 
aktiviteettitilille (joko piirin antamalla viitteellä tai viestillä ”uusi 
lastensairaala ja klubin nimi”, josta piiri tilittää sen eteenpäin keväällä 
Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n tilille). 

Leijonien keräystavoitteena 100 000 euroa 
uudelle lastensairaalalle!

Lipaskeräysohjeet:
Rahoja kerätään Uusi Lastensairaalan tukiyhdistys 2017 ry:lle myönnetyn 
rahankeräysluvan POHA2020/2013/3385/15.11.2013 alla. 

1. Pvh-vastaavat selvittävät kuka piireissä vastaanottaa lippaat ja  
kuinka monta lipasta piiriin tarvitaan sekä toimittavat ko. tiedon pvh-
sihteerille.

2. Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry toimittaa keräyslippaat  
(yht. max. 10–20 kpl) ja liivit (2 kpl) piirien nimeämille 
vastuuhenkilöille, jotka toimittavat lippaita halukkaille klubeille. 
Vastuuhenkilö kirjaa ylös saatujen lippaiden numerot ja edelleen klubin 
nimen ja lippaiden numerot toimituksen yhteydessä

3. Keräyksen päätyttyä lippaat palautetaan piiriin nimeämille 
vastuuhenkilöille

4. Lipaskeräystä voi toteuttaa ajalla 1.12.2013–30.11.2015 
5. Jokainen lipaskeräyksen järjestänyt klubi tilittää kerätyt varat kahden 

viikon kuluessa päiväkassatilityksenä annetuilla viitteillä Uusi 
Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n tilille FI 93 5541 2820 019967 
(OP-Pohjola). OP-Pohjola on hankkeen perustajalahjoittaja ja se on 
haastanut kaikki toimipaikkansa mukaan keräystalkoisiin kehottamalla 
niitä antamaan tilillepanon kuluitta. Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 
2017 ry informoi OP-Pohjolaa Lions-yhteistyöstä. Lipaskeräystä 
tekevän klubin on sovittava etukäteen mahdollisesta ilmaisesta 
tilillepanosta konttorikohtaisesti.

6. Osallistumisesta keräykseen voi kertoa ”Mukana talkoissa” 
-tunnuksella, jota voi käyttää sähköisenä, painomateriaalina ja 
rintanappina. Lisäksi keräyksen tueksi voi tulostaa julisteen osoitteesta 
http://uusilastensairaala2017.fi/tule-talkoisiin lataamalla sivuilta 
löytyvän ”talkoolaisen työkalupaketin”.

7. Kertynyt kokonaispotti raportoidaan keväällä 2014. Keräys jatkuu 
seuraavalla kaudella

Lisätietoja: Sari Pirinen, sari.pirinen@lions.fi

Piirikohtaiset viitenumerot:

A 2765

B 2778

C 2781

D 2794

E 2804

F 2817

G 2820

H 2833

I 2846

K 2859

L 2862

M 2875

N 2888

O 2891

Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 
2017 ry toivoo leijonien tekevän 
lipaskeräystä äitienpäivää 
edeltävinä perjantaina 9.5.2014 
ja lauantaina 10.5.2014, jolloin 
tukiyhdistyksellä on myös omaa 
kampanjointia. Uusi Lastensairaala 
tukiyhdistys 2017 ry on luvannut 
olla tukemassa leijonien keräyksiä 
kertomalla niistä omilla 
Facebook-sivuillaan https://
www.facebook.com/
uusilastensairaala2017. Leijonat 
voivat ilmoittaa keräystapahtumista 
sähköpostilla Uusi Lastensairaala 
tukiyhdistys 2017 ry:n Tuula 
Collianderille (tuula.colliander@
uusilastensairaala2017.fi) joka 
päivittää tiedon keräystapahtumista 
heidän Facebook-sivulleen.

Hallituksen kokoukset: 23.4./6.6.
17.–18.5.  Tulevien piirikuvernöörien (DGe)-koulutus, 
 paikka varmistuu myöhemmin
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
Huhtikuu Ilma-aseet, LC Orimattila/Viljamaa
26.–27.4.  Lentopallomestaruuskilpailut, järjestäjänä 
 LC Sotkamo/Vuokatti
24.5.2014  Mölkky, LC Kausala
14.–15.6.  Golf, järjestäjänä LC Nilsiä

Tapahtumakalenteri 2014

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
– Hiihto, LC Kuhmo/Kuhmoniemi, 2015
– Golf, LC Hämeenlinna/Wanaja, kesäkuu 2015



Tervetuloa Euroopan suurimpaan
Lions-tapahtumaan Poriin

Porin vuosikokouksen valmistelut
etenevät hyvää vauhtia. Yksityis-
kohtia hiotaan ja osin jo jännit-
tyneinäkin odotamme teitä kaikkia
mukaan Liiton 61. vuosikokouk-
seen. Ilmoittautumisaikaa on vielä
jäljellä runsaat kaksi viikkoa.

Yhteisöllisyyttä

parhaimmillaan

THL määrittelee sanan yhteisöl-
lisyys seuraavasti. Se on ihmisten
yhteenkuulumisen tarpeen tunnus-
tamista ja arvostamista, toisten
kuulemisesta tulevan uuden voima-
varan esiin nostamista, sen asian
korostamista, että kannattaa nähdä
vaivaa porukan pitämiseksi yhdes-
sä, koska jokaisella on annettavaa.
Yhteisö on sitä vahvempi, mitä mo-
ninaisempi on sen verkosto ja mitä
enemmän on yhdessä ratkottu pul-
mia. Yhteisöllisyyteen sisältyy luot-
tamus siinä olevia ihmisiä kohtaan,
se on osallisuutta ja yhteenkuulu-
vuutta. Yhteisöllisyys rakentuu yh-
teisön jäsenten välisissä suhteissa ja
vuorovaikutuksessa ja se on sitä,
että jokainen tuntee olevansa osalli-
nen ja kokee voivansa vaikuttaa. Sa-
malla kokee, että sinusta välitetään
ja sinä välität.

Ja lopuksi, yhteisöllisyys on en-
nen kaikkea mahdollisuus ja voima-
vara.

Tätä kaikkea ja paljon muuta
Suomen Lions-liiton 61. vuosi-

kokous Porissa pitää sisällään.

Mukaan mahtuu

varmasti

Kokouspaikkamme, Porin Karhu-
halli on yksi maamme suurimmista
urheiluhalleista. Sen suurin sallittu
yleisömäärä on 5040 henkeä, hallin
pallokentän eli kokous- ja ravintola-
tilamme koko on 100 x 64 m.

Alueella on pysäköintitilaa yli
1700 henkilöautolle.

Tilaa on siis riittävästi isommal-
lekin kokoukselle. Aiempiin vuosiin
peilaten odotamme Porin kokouk-
seemme 2000 vierasta.

Rakennamme Karhuhalliin niin
toimivan kokoustilan kuin tyylik-
kään ravintolankin. Äänentoistoon
ja valaistukseen panostamme eri-
tyisesti.

Molempien iltojen, sekä perjan-
tain että lauantain illalliset sujuvat
noutopöydistä. Toki alkuruoka on
valmiiksi katettuna.

Uudistunut

ohjelmarunko

Ohjelmamme löytyy kokonaisuu-
dessaan sivuiltamme:

www.lionsvuosikokous2014.fi
Tässä kuitenkin muutamia yksityis-
kohtia.

Perjantaina 6.6.2014 jo ennen
avajaisjuhlaa voit osallistua Kar-
huhallissa klo 16.00-17.30 semi-

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.

naariin, joka  kokoaa yhteen koho-
kohtia kauden lions -toiminnasta.
Samalla voit esittää kysymyksiä
liiton johdolle. Tilaisuutta johtaa
liiton tiedotusjohtaja Thorleif
Johansson.

Porissa valitut virkailijat, CC,
VCC ja DGe:t kukitetaan puoles-
taan sunnuntaina 8.6.2014 heti
päätösjuhlan jälkeen klo 12.30
ennen lounasta.

Muista myös juhlallinen lippujen
sisäänmarssi lauantaiaamuna Kar-
huhalliin eli klubilippu mukaan.

Ilmoittautuminen

30.4.2014 saakka

Vielä on siis aikaa ilmoittautua ja
tässä pari viime hetken vinkkiä.
Ilmoittautuminen tehdään ennak-
koon verkkosivujen kautta, sieltä
löytyvät myös ohjeet. Ilmoittau-
tumisen yhteydessä ei yksilöidä
klubin virallisia vuosikokous-
edustajia ja viimeinen ilmoittautu-
mispäivä on 30.4.2014.

Muista merkitä myös Arne Ritari-
numerosi ja osallistujien nimet
Ritari-lounasta varten. Ainoastaan
ennakkoon ilmoittautuneet pääsevät
Ritari-lounaalle.

Kun puolisosi osallistuu puoliso-
ohjelmaamme, muista ilmoittaa se
ko. kohdassa.

Lauantain puoliso-ohjelmaan
osallistuvat saavat kaikki 15 %

alennuskupongin Porin uudistu-
neeseen Sokos-tavarataloon.

Valtakirjat ja

rekisteröityminen

Jokainen klubi täyttää valtakirjan,
johon merkitään klubin viralliset eli
äänioikeutetut edustajat. Valta-
kirjaan merkitään myös liiton
sääntöjen mukaan asemansa tai
virkansa puolesta äänioikeutetut
henkilöt klubin virallisiksi edusta-
jiksi, mutta heitä ei lasketa mukaan
klubin kiintiöön.

Vain klubin valtakirjassa mainitut
henkilöt ovat äänioikeutettuja vuo-
sikokouksessa ja vain heille luovu-
tetaan äänestysmateriaali.

Valtakirjan allekirjoittavat klubin
presidentti ja sihteeri.

Kaikkien vuosikokoukseen tule-
vien on ilmoittauduttava ja Sokos
Hotel Vaakunan vieraat voivat
ilmoittautua hotellilla pe 6.6. klo
10.00-14.30. Piirikohtaiset ilmoit-
tautumispisteet ovat avoinna Kar-
huhallissa pe 6.6. klo 15-19 ja la
7.6. klo 8-13. Rekisteröitymisen
yhteydessä vuosikokoukseen il-
moittautuvat saavat vuosiko-
kousmateriaalin ja ennakkoon
tilatun kokouspassin.

Klubista ensimmäisenä rekis-
teröityvä virallinen vuosikokous-
edustaja luovuttaa klubin alku-
peräisen valtakirjan virkailijoille.
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Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminenkin on mahdollista. Jos se tapahtuu
30.4. jälkeen, mutta ennen vuosikokouksen alkua, ota yhteyttä
tapahtumakoordinaattori Tiina Kudjoihin, Porin Seudun
Matkailu Oy, Maisa, +358 (0)44  701 7913
tai tiina.kudjoi@maisa.fi

Voit jälki-ilmoittautua myös tapahtumapaikalla Karhuhallin
infopisteessä pe 6.6.2014 klo 17.30 -19 sekä la 7.6.2014 klo
8-13. Maksuvälineenä tällöin käteinen tai pankkikortti (ei
laskutusmahdollisuutta).

Jälki-ilmoittautumisen käsittelykulut ovat 20 euroa.

6.6. PERJANTAINA 

10.00-14.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus Vaakuna (hotellivieraat)
15.00-19.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus Karhuhalli
09.00-11.00 Hallituksen kokous Vaakuna
11.30-12.30 Tiedotustilaisuus ja pressilounas Vaakuna
12.00-13.00 Lounas Vaakuna
13.00           KVN Vaakuna
13.00           Arne Ritari -säätiön hallitus Vaakuna
13.00-15.30 Tuulivoimaseminaari (avoin kaikille) Promenadisali
12.30-17.30 Kansainvälisten vieraiden ohjelma Olkiluoto
15.00-17.30 Turvassa tiellä -mopoautotapahtuma Liisantori
16.00-17.30 Seminaari kauden lions-toiminnasta ja

     “Kysy liiton johdolta” Karhuhalli
18.00-21.00 SKEBA:n finaali (avoin kaikille) Kulttuuritalo “Annis”
19.00-20.00 Avajaisjuhla Karhuhalli
20.00-01.00 “Let’s Twist Again” – leijonailtamat,

     palkitsemiset Kadonneet Helmet -yhtye Karhuhalli

7.6. LAUANTAI

08.00-13.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus Karhuhalli
09.00-09.30 Järjestäytyminen lippujen tuloon Karhuhalli
09.30-09.45 Lippujen sisääntulo Karhuhalli
10.00-11.30 Puolisoilla ostosaikaa Karhuhalli
10.00-11.30 Vuosikokous (osa 1) Karhuhalli
10.00-12.00 Nuorten Areena (avoin kaikille) Eetun aukio
11.30-13.00 Lounas Karhuhalli
11.30-13.00 Arne Ritari -lounas Karhuhalli
13.00-16.00 Vuosikokous (osa 2 äänestyksineen) Karhuhalli
13.30-16.00 Puoliso-ohjelma Promenadisali
17.30-19.00 Kaupungin vastaanotto kutsuvieraille Kaupungintalo
20.00-01.00 “Tangon taikaa” -iltajuhla             Karhuhalli

 CC:n tervehdykset
solisti Eino Grön ja Pori Big Band

8.6. SUNNUNTAI

10.30-11.30 PCC-tapaaminen Karhuhalli
11.30-12.30 Päätösjuhla Karhuhalli

CC:n,  VCC:n ja  DGe kukitukset
12.30-14.00 Lounas Karhuhalli
14.00            KVN järjestäytyminen Vaakuna
14.00     Toimikuntien kokouksia Vaakuna

Ylhäällä: Kokous- ja iltajuhlapaikkamme
Alla:Pori on myös kuuluisa Yyteristään

Päätoimikunta toivottaa sinut tervetulleeksi!
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Lionien kansainvälisen rauhanjulistekilpailun pääpalkinnon voitti Tongbram 
Mahesh Singh, 12-vuotias poika Intiasta. Häntä sponsoroi Moirang Lions 
Club. Tilaa vuoden 2014–15 kilpailupaketti, ”Rauhaa, rakkautta ja yhteis-
ymmärrystä”.

Lionien kansainvälisen esseekirjoituskilpailun pääpalkinnon voitti Ashish 
Karki, 12-vuotias poika Nepalista. Häntä sponsoroi Kathmandu Ramechhap 
Lions Club. ”Meidän on tuotava rauhan, oikeuden, veljeyden, vastuun ja 
ratio naalisen käytöksen valo koulutuksen avulla”, kirjoitti Ashish essees-
sään. Lue Ashishin essee – ja tutustu siihen, miten klubinne voi sponso-
roida kansainvälisen esseekirjoituskilpailun 11–13-vuotiaille näkövammai-
sille oppilaille.

Kukin pääpalkinnon voittaja saa erikoispalkinnon ja 5  000 dollaria. Kum-
paakin voittajaa juhlistetaan tämän vuoden lionien kansainvälisessä vuosi-
kokouksessa Torontossa Kanadassa. Yli neljä miljoonaa lasta lähes sadasta 
maasta on osallistunut kilpailuun viimeisten 25 vuoden aikana. 

Ehdolla liiton puheenjohtajaksi (CC) kaudelle 2014–2015
VCC Tuomo Holopainen

Innolla ja tarmolla kohti uutta kautta 
Lions-liiton tehtävänä on luoda klu-
beille ja jäsenistölle onnistumisen 
mahdollisuuksia. Johdon yksi tärkeim-
mistä tehtävistä on kannustaa klubeja 
ja piirejä. Tulevien vuosien aikana tar-
vitsemme motivoitunutta ja rakenta-
vaa asennetta. Toivon, että jokainen 
meistä kantaa vastuuta siitä, että lions-

toiminta on voimissaan myös tulevaisuudessa. Jäsenmäärämme tulee säilyä 
yli 25 000. Tämä takaa suomen kielen aseman kansainvälisen järjestömme 
virallisena kielenä.

Toimintamme keskiöön nostetaan lapset ja nuoret, joille haluamme tar-
jota monipuolisen palveluvalikoiman.

 

Lionsklubeja arvostetaan ja niihin luotetaan
Toimintamme tärkein yksikkö on klubi. Olemme jokainen antaneet lionslu-
pauksen, ja olen varma, että jokainen lion tekee parhaansa. Perinteitämme 
kunnioittaen on ylläpidettävä muutoshalukkuutta, ei väkisin, vaan rennolla 
ja innostuneella otteella.

Arvostan avoimuutta, saumatonta tiimityötä, Lions-periaatteiden kun-
nioittamista ja aktiivista viestintää. Olemme kaikki samassa veneessä, ja 
meidän on huolehdittava, että jokainen tietää mihin pyrimme ja millä kei-
noin. Menestyksemme tulevaisuudessa ei ole itsestäänselvyys, vaan menes-
tystä on rakennettava. Sitä työtä haluan olla tekemässä kaikkien suomalais-
ten lionien kanssa. 

Ehdolla liiton varapuheenjohtajaksi (VCC) kaudelle 2014–2015

Yhteistyö on lionstoiminnan elinehto ja 
voima – kaikilla järjestömme organisaa-
tiotasoilla ja kaikissa yksiköissä. Olkoon 
kyseessä mies tai nainen ikään katso-
matta, lion, leo tai puoliso, ulkopuolisia 
sidosryhmiä unohtamatta. Kaikkein tär-
keintä yhteistyö on klubeissa, varsinai-
sen leijonatyön toteuttajissa. Yhdessä 
saamme aikaan enemmän.

Suomen Lions-liitto on kaikkien klubien yhteinen liitto. Viime vuosina lii-
ton taloutta ja toimintamalleja on onnistuneesti kehitetty ja tehty pitkän aika-
välin linjauksia. Toimintamalli, jossa puheenjohtajisto yhdessä linjaa kehi-
tyksen suunnan useammaksi toimikaudeksi, saa toivottavasti jalansijaa myös 

PDG Juha Rytkönen

Elinvoimaa yhteistyöllä  

piiritasolla. Liiton taloustilanteen seuranta on kehittynyt huomattavasti viime 
vuosina, kehitystyö jatkuu. Tarkalla taloudenpidolla kohdennamme talou-
delliset resurssit tehokkaasti oikein. Arvokeskustelua tulee käydä edelleen 
– karsimmeko liialla säästämisellä palvelutyöltämme toimintaedellytyksiä?

Jäsenmäärän kehittyminen on ollut tunteita herättävä keskustelunaihe 
kuluneella kaudella. Henkilökohtaisesti minusta on sama, ovatko uudet pal-
velevat kädet nuoret vai vähän vanhemmat, naisen vai miehen. Klubeissa 
käydyn arvokeskustelun jälkeen tulisi seuraavan keskusteluaiheen olla jäsen-
ten viihtyminen ja jäsenmäärän lisääminen, miten klubissamme tulisi toi-
mia. Mikäli klubissa on puolisotoimintaa, suosittelen heidän mukaan otta-
mistaan keskusteluun. Pyydetäänkö puolisoita mukaan, ovatko halukkaita, 
löytyykö perhepiiristä muita kiinnostuneita, perustetaanko liitännäisklubi 
vai kokonaan uusi klubi? Kunhan tehdään ja ryhdytään toimeen!

Rauhanjulistekilpailun voitto Intiaan 
– esseekilpailun paras työ Nepalista Rauhanjulistekilpailun 

2013–2014 tulokset:
Pääpalkinnon voittaja 

Tongbram Mahesh Singh Intia.

Kunniapalkinnoilla palkittiin 
Francisca Belen Tojas Saez Chile, Jing 

Guo Kiina, Yu Lin Kiina, Yu Ling Xu 
Kiina, Ting Ho Hongkong, Alison D. 

Jaimes R. Kolumbia, Monica Ferrin 
Ecuador, Eva Giannelou Kreikka, 

Ishita Patel Intia, Bell Machlouf Israel, 
Cristian Varisco Italia, Kisaragi Soto 
Japani, Ami Hirai Japani, Goon Yao 

Ping Malesia, Yin-Yu Dai Taiwan, Chester Aaron Sia Filippiinit, Rendal Y. 
Guadalupe Puerto Rico, Krisheres Shimamoto Havaiji, Sophia Herdrish 

Maine, USA, Claire Maurus Minnesota, USA, Joanne Kim Missouri, USA, 
Kevin Ge New Jersey, USA ja Keely O’Connor New York, USA.



Pääsihteerin palsta
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Kevät on käynnistynyt mukavissa 
merkeissä: jäsenmäärämme lasku-
suunta on hidastumassa, ellei jopa 
pysähtynyt! Muutos on kansainvä-
lisen jäsenrekisterin mukaan kau-
den 2013–2014 alusta +/- nolla. 
Suomalaisia leijonia on maaliskuun 
alkupuolella, jolloin tätä kirjoitan, 
25  019. Se on paras tulos 11 vuo-
teen!

Hienoa leijonat ja kiitos! Piirit 
ja klubit tekevät mahtavaa työtä 
jäsenmäärämme eteen. Uusia klu-
beja on tällä kaudella perustettu, ja 
lisää tulee vielä ennen kuin kausi on 
lopussa. Voimia työhönne!

Lions-vuosikirjat  
2014–2015

Liiton hallitus päätti 14.2.2014 pitä-
mässään kokouksessa, että ensi kau-
della vuosikirjoja painetaan 12  000 
kappaletta. Hallitus korostaa, että 
sähköinen jäsenrekisteri avattiin 
1.7.2013 kaikille jäsenille, ja sitä 
kautta jokainen jäsen, jonka sähkö-
posti on tallennettu jäsenrekisteriin, 
pääsee kirjautumaan ns. matrikkeli-
osioon. Se sisältää samat jäsentie-
dot kuin mitä Vuosikirjaan paine-

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Lions – monta tapaa tehdä hyvää

taan. Vuosikirjan ns. A-osion voi 
ensi kaudella tulostaa www-sivujen 
Jäsenille-alueelta.

Hakemukset hallituksen 
2014–2015  

ns. PDG-paikoille

Muistutuksena, että asiasta kiinnos-
tuneita entisiä piirikuvernöörejä pyy-
detään lähettämään hakemuksensa 
ensi kauden hallituksen ns. PDG-
paikoille 30.4.2014 klo 15.45 men-
nessä. Hakemus lähetetään osoittee-
seen maarit.kuikka@lions.fi.

Porissa 8.6. kokoontuva kuver-
nöörineuvoston järjestäytymisko-
kous tekee valinnan hallituksen DG- 
ja PDG-jäsenistä.

Leojohtaja 2014–2017

Avoinna olevaa leojohtajan kol-
mivuotista tehtävää voi hakea 
22.4.2014 klo 15.45 saakka. Hake-
mukset lähetetään osoitteeseen 
maarit.kuikka@lions.fi. Hakuilmoi-
tukseen voi tutustua www.lions.fi 
– Jäsenille – Tehtäviä haettavana. 
Porin vuosikokouksessa 6.6.2014 
kokoontuva kuvernöörineuvosto 

tekee valinnan tehtävän täyttä-
miseksi.

Lions-talon kuulumiset

Lions-kiinteistöön tehtiin helmi-
kuussa palotarkastus ja laadittiin 
pelastussuunnitelma. Palotarkastuk-
sessa ei ilmennyt suuria puutteita. 
Talossa työtä tekevät pääsevät har-
joittelemaan pelastus- ja sammutus-
taitojaan yhteisessä harjoituksessa, 
joka järjestetään syksyn alussa.

Katutason kerroksessa pitkään 
toiminut IF-vakuutusyhtiö on irti-
sanonut vuokrasopimuksensa 
1.8.2014 alkaen. IFilta vapautuu 
118 m2 toimistotilaa, jonka käytöstä 
tehdään päätös viimeistään tule-
van kauden alussa. Keskusteluissa 
on väläytelty myös mahdollisuutta 
ottaa tila omaan käyttöön, koska lii-
ton toimiston kokoustilat ovat aika 
ajoin hyvinkin varattuja ja kokousti-
laa tarvitaan.

Pääsihteeri Maarit Kuikka. Kuva: Susanna Gustafsson.

Lopuksi

Lions – monta tapaa tehdä hyvää. 
Millaisia ajatuksia otsikko Sinussa 
herättää? Se on nimittäin brändi-
työryhmän esitys Lions-toimin-
nan ydinviestiksi, jota avataan toi-
minnastamme kertovien tarinoiden 
kautta. Tarinat kerätään järjestämällä 
kilpailu, josta lisää lehden sivuilla. 
Kun tarinat on koottu, pääsemme 
niiden kautta käsiksi erilaisiin ns. 
Lions-tuotteisiin, joita markkinoi-
daan yhteistyökumppaneillemme 
ja hyödynnetään jäsenhankinnassa. 
Asiasta lisää kevään aikana!

Menestystä piirien vuosikokouk-
siin ja rentouttavaa pääsiäisen aikaa!
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Suomessa on ollut 70 hyvää vuotta. 
Meitä on lapsina käytetty neuvo-
lassa, olemme saaneet käyneet kou-
lua, menneet töihin ja suurin osa 
kansasta saanut pitää työpaikkansa 
eläkeikään asti. Terveyskeskukset ja 
sairaalat ovat kaikkien käytettävissä, 
vaikka niistä paljon keskustellaan-
kin. Vuonna 2010 Newsweek valitsi 
Suomen maailman parhaaksi maaksi 
asua ja elää. Moni asia voisi tietysti 
olla paremminkin. Monessa muussa 
maassa asiat ovat olleet ja ovat edel-
leen paljon huonommin.

Kiitämme veteraaneja

Hyvinvointi ei ole itsestään selvää. 
Toinen maailmansota muutti mil-
joonien ihmisten ja kymmenien val-
tioiden kohtaloita. Omasta hyvin-
voinnistamme saamme kiittää vete-
raaneja. Sotiemme veteraaneja on 
keskuudessamme yhä noin 32  000, 
keski-iältään he ovat jo 90-vuotiaita. 
Iän karttuessa ystäväpiiri pienenee, 
voimien vähetessä mahdollisuu-
det kontaktien pitämisen mahdolli-
suus heikkenee. Suoman Lions-liiton 
940 klubia ja 25  000 jäsentä kattavat 
maantieteellisesti koko maan. 

Viime kesänä päätimme vuosiko-
kouksessamme kiittää veteraaneja 
siitä, mitä he meidän hyväksemme 
ovat tehneet. Kiittäminen käynniste-
tään 1.7.2014 alkavalla kaudella, kun 
Lions-klubit koko maan laajuisesti 

KIITOS VETERAANIT 
-palveluaktiviteetti 2014–2015!

pyrkivät löytämään keinoja miten 
voidaan paikallisesti auttaa paikalli-
sia veteraaneja ja mahdollisesti hel-
pottaa heidän elämäänsä. Suurissa 
kaupungeissa yksi tehtävä on löytää 
tuntemattomiksi jääneet järjestöihin 
kuulumattomat veteraanit.

Miten toimitaan 

Ensi kauden toimintaa suunnitel-
taessa klubit ottavat huomioon vete-
raanit palveluaktiviteetin kohteena 
omalla paikkakunnallaan. Kysymys 
ei ole varojen hankinnasta, vaan 
nimenomaan palvelusta. Palvelun 
tarve selvitetään paikallisesti otta-
malla yhteys paikallisiin veteraani-
järjestöihin. Suunnitteluun liittyy 
myös aikataulujen tekeminen. Tär-
keitä päivämääriä on kolme: lei-
jonien kansainvälinen palve-
lupäivä 8.10.2014, itsenäisyys-
päivä 6.12.2014 ja Kansallinen 
veteraanipäivä 27.4.2015. Klubin 
toimenpiteiden suunnittelu-, esit-
tely- ja raportointivastuu annetaan 
yhdelle jäsenelle ja hänelle nime-
tään avuksi työryhmä. Yksittäiset 
tehtävät jaetaan jäsenille. Lisäresurs-
seja saadaan, kun puolisot otetaan 
mukaan ja toimitaan yhdessä leoklu-
bin kanssa. Pienimuotoinen paikalli-
nen varainhankinta saattaa ratkaista 
joitakin ongelmia.

Palvelun sisältö voi olla keskus-
telua, vierailu veteraanin luona, tai 

sitten pienimuotoiset avustustyöt. 
Niistä esimerkkeinä voi luetella 
lumenluonti, kattokourujen puh-
distus, polttopuiden teko, kaupassa 
käynti, omaisen haudalla käyttämi-
nen, palovaroittimien tarkistaminen, 
pensasaidan tai pihanurmen leik-
kaaminen, kirjan tai lehden lukemi-
nen, uutisten kertominen, kuljetta-
minen konserttiin, teatteriin, joulu-
kirkkoon tai veteraanitapahtumiin, 
kokkikurssi, ulkoiluttaminen. Yksi 
mahdollisuus on veteraanien teke-
mien käsitöiden esittely ja myyn-
nin organisointi Lions-tapahtuman 
yh tey dessä tai ostaminen itselle.

Tiedottaminen auttaa

Kun Lions-klubin ja veteraanijärjes-
töjen yhteydenpidosta veteraanien 
palvelemiseksi kerrotaan julkisesti 
paikallisissa lehdissä, suurelta ylei-
söltä saadaan varmasti vihjeitä toi-
minnan suuntaamiseksi. Kun paik-
kakunnalla toimii useampia klubeja, 
kannattaa sekä yhteydenotossa vete-
raanijärjestöihin että tiedottamisessa 
tehdä yhteistyötä klubien kesken. 

Kun lisäksi suhtaudumme myön-
teisesti raportointiin ja näemme sen 
pienen vaivan, joka syntyy, saamme 
hyödyllistä tietoa yhteiseen käyt-
töön. Klubit raportoivat tekemänsä 
palvelut (talkootyötunnit, mitä on 
tehty, kuinka monta veteraania oli 
kohteena, kuinka monta lionia oli 
tekemässä aktiviteettia). Yhtenäi-
sestä raportoinnista saadaan myös 
tiedotusvälineille tärkeää tietoa. 

Organisointi tukee 
toteutusta

Lions-klubien tueksi on nimetty pii-
rien kampanjavastaavat ja heille 
avuksi järjestöhallinnosta käytännön 
kokemusta saanut entinen piirikuver-
nööri. Kampanjavastaavien tukena 
on Suomen Lions-liiton Kiitos vete-
raanit aktiviteettiryhmä, jonka vetä-
jänä toimii liiton entinen puheenjoh-
taja, PCC Seppo Söderholm. Seuran-
taryhmänä toimii neuvottelukunta, 
johon kuuluu veteraanijärjestöjen 
edustajien lisäksi yhteiskunnallisia 
vaikuttajia.

Suunnitteluun ja toteutukseen 
tarvittavaa lisätietoa saa parhaiten 
paikallisen piirin Kiitos veteraanit 
kampanjan piirivastaajalta sekä 
tarvittaessa myös 
seppo.soderholm@lions.fi 
0400 656 209 tai 
sihteeri Sari Pirinen, 
sari.pirinen@lions.fi
040 417 4862.

Lion Seppo toteaakin, että vähintä 
mitä voimme tehdä, on olla kaikissa 
yli 900 klubissa näkyvästi esillä 
tekemässä palvelutyötä veteraa-
nien hyväksi lokakuun Lions-palve-
lupäivänä, itsenäispäivänä ja huhti-
kuussa veteraanipäivänä. Emmekö-
hän ole samaa mieltä: nyt on kiitok-
sen paikka veteraaneille.

Markku Talvio, PDG

Yliopiston päärakennus 27.2.1944. Kuva näyttelystä ”Kolmen yön ihme – kun 
Helsinki pelastui 1944”. Kiitos, veteraanit.

Helsingin Senaatintori Hyvinvointi-Suomessa maaliskuussa 2014. Kiitos, 
veteraanit.
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sHelsingin Senaatintori Hyvinvointi-Suomessa maaliskuussa 2014 Kiitos

Yliopiston päärakennus 27.2.1944. Kuva näyttelystä ”Kolmen yön ihme – kun 
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Urjalassa leijonat ovat toimineet 
veteraanien kanssa pitkään. Taka-
vuosina järjestettiin käyntejä koului-
hin, joissa veteraanit kertoivat nuo-
rille omista kokemuksistaan. Sittem-
min yhteistyön muodot ovat muut-
tuneet. Urjalan Lions-klubi teki viime 
vuoden vuosikokoukseen aloitteen 
veteraanien nostamiseksi toimin-
takauden 2014–2015 pääaktivitee-
tiksi koko maassa mikä hyväksyt-
tiinkin vuosikokouksen päätökseksi. 
Klubi aloitti itse oman ehdotuksensa 
mukaisen toiminnan viime syksynä.

– Klubialoitteen jättämisen jäl-
keen mietimme vuosi sitten keväällä, 
mitä itse voimme tehdä kävipä aloit-
teellemme niin tai näin. Klubiin 
nimettiin veteraanivastaava ja työ-
ryhmä, joka otti yhteyttä Urjalan 
veteraaniyhdistyksiin ja sotainvali-
deihin. Selvitimme heidän kanssaan, 
mitä paikkakunnalla oikeasti tarvi-
taan, kertoo lion Matti Nikander, 
Urjalan Lions-tklubin veteraanivas-
taava. Sotainvalidit tekivät asias ta 
jäsenkyselyn. Paikallinen lehti ker-
toi hankkeestamme mikä puolestaan 
helpotti kontaktien ottamista puolin 
ja toisin, lion Matti jatkaa.

– Lähtökohtana oli löytää tapa 
jolla me leijonat voimme omalla 
pienellä panoksellamme itse osallis-
tua auttamiseen jonkin palveluksen 
tekemisessä, joka ilahduttaa kohdet-
taan ja samalla antaa hyvän mielen 
suorittajalleen. Tällaisia juttuja alkoi-
kin löytyä. Maalla on totuttu teke-
mään itse, ei haluta eikä tule mieleen 
pyytää apua. Kun lehtikin kirjoitti 
asias ta, oli helpompi kertoa, että 

ikkunasta ulos katsoessa tekemättä 
jääneet pienet kunnostustyöt häirit-
sevät, kun ei ole oikein jaksanut tart-
tua asiaan, Matti Nikander kertoo. 
Eräs veteraani harmitteli, kun lippu 
pitäisi saada salkoon ja alas ehdot-
tomasti itsenäisyyspäivänä, mutta 
ei jaksa liikkua. Toinen otti yhteyttä 
omaan järjestöönsä ja kertoi, että 
kovasti on ollut hiljaista ympärillä, 
kun kaverit ovat yksi toisensa jälkeen 
siirtyneet muille maille.

Suunnittelu käyntiin 
jo tänä keväänä

– En lähtisi muita klubeja neuvo-
maan, mutta omiin kokemuksiini 
perustuen pitäisin tärkeänä väli-
töntä suunnittelun käynnistämistä 
jo tänä keväänä. Kuka vetää asiaa 
klubin puolesta, ketkä ovat lähimmät 
apulaiset, miten yhteys veteraani- ja 
invalidi-yhdistyksiin, lion Matti ajat-
telee asiasta. Heti alkusyksystä on 
jo joitakin kohteita ja käytännön toi-
menpiteitä tiedossa ja jokaisen klu-
bilaisen oman osallistumisen keinot 
vähintäänkin mietinnässä. Kolmen 
selvän päivämäärän nimeäminen jo 
tässä vaiheessa on hyvä idea. 8.10. 
tulee vastaan nopeasti ensi kauden 
alussa. Jokin paikallinen toimenpide 
on jo silloin mahdollinen, kun sen 
valmistelu käynnistyy ennen tämän 
kauden päättymistä, Matti toteaa. 
Itsenäisyyspäivä 6.12. on tapah-
tuma, jossa veteraanit perinteisesti 
ovat kunniakansalaisen asemassa. 
Silloin jokaisen klubin kunnia-asia 
on olla jo vahvasti mukana. 

Vuoden 2015 kansallinen veteraa-
nipäiväkin 27.4.2015 tulee vastaan 
hämmästyttävän nopeasti. Silloin 
olisi hienoa, kun voisimme kertoa 
julkisuuteen klubikohtaisista työ-
muodoista, joilla olemme omasta 
puolestamme kiittäneet veteraaneja. 
Raportoimalla toimenpiteistämme 
ja kertomalla kohtaamiamme pieniä 
tarinoita annamme eväitä myös pii-
rin ja liiton tiedottajille tarjota juttuja 
julkisuuteen. Lions-toiminnan kiin-

nostavuus rakennetaan paikallisesti 
pienillä teoilla, joista klubin jäsenet 
voivat itse iloita. Samalla kiitämme 
veteraaneja niistä teoista, joita he 
aikoinaan tekivät ja joiden seuraa-
muksista olemme saaneet nauttia 
kuluneiden vuosikymmenten ajan, 
lion Matti Nikander Urjalasta esittää 
tervehdyksenään ensi kauden pääak-
tiviteettiin valmistautuville klubeille.

Markku Talvio, PDG

LIONSKLUBI KIITTÄÄ OMAN 
PAIKKAKUNNAN VETERAANEJA

Kiitos veteraanit 
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, 

27.4.2015 kansallinen veteraanipäivä
– tiedottaminen netissä ja paikallislehdissä tärkeää
– paikkakunnan klubien yhteistyö tarpeen
– puolisot ja nuoret mukaan
– raportointi tärkeää maakunnallista ja valtakunnallista 

tiedottamista vartenUrjalassa palvellaan tekemällä itse. Lion Matti Nikander klubinsa pärekat-
totalkoissa.

Kertominen 
Lions-toiminnasta 
julkisuudessa 
on tärkeää myös 
aktiviteetin 
onnistumisen 
kannalta. 
Urjalassa oltiin 
lehdessää 
veteraani-
aktiviteetin 
merkeissä.

Urjalassa palvellaan tekemällä itse. Lion Matti Nikander klubinsa pärekat-

asta 

ös 

 



22  LION  2/14

Lehtemme palstoilla on kerrottu pal-
jon Suomen valtion, LCIF:n ja suo-
malaisten leijonien tuella peruste-
tusta Ratnapuran silmäklinikasta. 
Klinikan johtaja, Ranjith Kulatunga 
vieraili Sri Lankan Lions-ystävien 
seuran vuosikokouksessa maalis-
kuun puolivälissä Helsingissä. Joh-
taja Kulatunga on myös itse lion, 
Kuruwita Paradise klubin jäsen, 
asuu Colombossa, vaimo, kaksi 
teini-ikäistä lasta ja koira. 

– Klinikallamme on palautettu 
näkö yli kahdelle tuhannelle näkönsä 
menettäneelle. Tärkeä osuus leikka-
usten onnistumiselle on suoma-
laisten Lions-klubien hankkimalla 
Phaco-leikkausrobotilla. Laitteen 
saaminen klinikallemme mahdollisti 
myös huippuammattilaisten palk-
kaamisen ja menestys työssä moti-
voi henkilökuntaa, lion Ranjith ker-
too. Haluan välittää teille suoma-
laisille leijonille näkönsä saaneiden 
asiakkaiden kiitokset. Sanoin on 
vaikea kuvailla tunnetta joka välit-
tyy kiitosta esittävän asiakkaan pos-
kelle valuvan kyyneleen kautta, Ran-
jith jatkaa. 

Sain lion Ranjithilta luettavakseni 
nipun asiakkaiden kiitoskirjeitä. Nii-
den joukossa Konchana Wijayana-
yak kirjoitti viime marraskuussa ja 
kiitti vanhempiensa puolesta erityi-
sesti siitä, että klinikalla ei kiinni-
tetä huomiota ihmisten sosiaaliseen 
luokkaan. ”Nämä ihmiset ovat hyvin 

köyhiä, eikä heillä olisi taloudellisia 
mahdollisuuksia näihin leikkauk-
siin”, Konchana kirjoittaa. Hän kiin-
nittää huomion klinikan siisteyteen 
ja henkilökunnan ystävällisyyteen. 
Mrs. S. Thoupparachi ja D.W.P.K. 
Premarathne puolestaan toivottavat 
kiitoskirjeidensä päätteeksi ”siunat-
koon Triple Gem teitä”. Mielenkiin-
toista luettavaa jonka avautuminen 
edellyttäisi tarkempaa budhalaisen 
käsitteistöntuntemista.

Vieraallemme esiteltiin kaksi suo-
malaisten leijonien näkövammaisten 
lasten hyväksi toteuttamaa hanketta. 
N-piirin klubit toteuttivat ensin koti-
maisen Arne Ritari -säätiön tuke-
mana lapsille tarkoitetun kuntou-
tuspihan ja heti sen jälkeen kan-
sainvälisen säätiömme LCIF:n tuke-
mana esikouluikäisten lasten oppi-
miskeskuksen.

Avun tarve erilaisissa olosuh-
teissa on hyvin erilaista. Sri Lan-
kassa on 20 miljoonaa asukasta, 
Suomessa vähän yli 5 miljoonaa. Sri 
Lankan bruttokansantuote oli muu-
tama vuosi sitten 30,8 miljardia dol-
laria, Suomen 234,8 miljardia. Elinta-
sosta kertova bkt/hlö oli vastaavasti 
1  540 dollaria ja 44  400 dollaria. Jul-
kisen terveydenhoidon kustannus-
ten osuus bkt:sta oli Sri Lankassa 
2,0% ja Suomessa 5,7% merkittä-
västi suuremmasta summasta. Suo-
messa yhteiskunta hoitaa näköky-
kyyn liittyvät perusongelmat kuten 

leikkaukset, leijonien apua tarvitaan 
lähinnä lasten aseman tasa-arvois-
tamiseen näkevien ikätovereittensa 
kanssa. Sri Lankassa on kysymyk-
sessä perheistään huolehtimaan jou-
tuvien ihmisten näkökyvyn palaut-
tamisesta. Suomalaiset leijonat aut-
tavat molemmissa. Sri Lankassa 
teemme yhteistyötä paikallisten lei-
jonien, LCIF:n ja Suomen kehitysyh-
teistyöstä vastaavien viranomaisten 
kanssa. Suomessa kansainvälinen 
Lions-yhteisö auttoi LCIF:n kautta.

Harri Ala-Kulju totesi edellä, että 
jokainen sukupolvi rakentaa vuorol-
laan Suomeamme. Ensi kaudella kii-
tämme veteraaneja heidän omalla 

JOKAINEN SUKUPOLVI RAKENTAA 
VUOROLLAAN SUOMEAMME
Jokapäiväiset kiireemme antavat 
meille harvoin mahdollisuuden aja-
tuksiin syventyen hahmottaa arkista, 
meille itsestään selvää maailmaa 
ympärillämme. 

Tulemmeko ajatelleeksi, että 
ympärillämme on vaalittavana 
tuhansien vuosien perintö, joka on 
syntynyt esi-isiemme ja -äitiemme 
käsistä. Kulttuuri on jättimäinen 
monumentti, jonka miljoonat kädet 
ovat luoneet ajatuksista, sanoista, 
sävelistä, väreistä, puusta, metal-
leista, marmorista tai graniitista.

Siitä, kun ihmisen kulttuuri on 
syntynyt, jokainen sukupolvi on 
sitä vuorollaan rakentanut. Meidän 
suomalaistenkin oma identiteetti 
on syntynyt vuosisatojen kuluessa. 

150–200 vuotta sitten Suomi alkoi 
syntyä itsenäisenä kansakuntana. 
1800-luvun lopun sukupolvet loivat 
kattavan koululaitoksen, kunnallisen 
itsehallinnon ja vahvistivat suomen 
kielen asemaa ja loivat arvokkaimpia 
kansallisia taideteoksiamme.

Raskaan itsenäistymisproses-
sin jälkeen itsenäisyyden hankki-
nut sukupolvi rakensi demokra-
tian ja oikeusvaltion, vahvisti maan 
ta lout ta ja sen asemaa kansainväli-
sessä yhteisössä. Heidän lapsensa 
olivat todellinen sankarisukupolvi. 
Lähes 100  000 heistä joutui uhraa-
maan henkensä, jotta Suomi säi-
lyi. He rakensivat hävitetyn maan 
ja maksoivat vielä jättimäiset sota-
korvaukset.

Heidänkin lapsensa, suuret ikä-
luokat rakensivat oman osansa, 
syntyi peruskoululaitos, kansanter-
veysjärjestelmä, sosiaaliturva, kor-
kea elintaso ja hyvinvointivaltio. 
Koko ajan olemme myös vahvista-
neet juuriamme itsenäisenä, tasaver-
taisena kansakuntana muiden jou-
kossa kiinnittymällä kansainvälisiin 
yhteistyöjärjestelmiin. Suomalaiset 
ovat rakentaneet rauhaa ja hakeneet 
asemia kansainvälisissä organisaati-
oissa. Näinkin vahvistamme itsenäi-
sen olemassaolomme juuria.

Tätä työtä teemme myös Lions-
klubeissa sekä kansallisessa ja kan-
sainvälisessä Lions-järjestössä. 
Autamme kotimaassa ja maailmalla. 
On hyvä, että myös pidämme puo-

AUTAMME KOTIMAASSA JA MAAILMALLA

vuorollaan antamastaan erityisestä 
panoksesta, jonka tuloksista olemme 
saaneet nauttia sodan päättymisestä 
kuluneiden vuosikymmenten ajan. 
Tämän päivän suomalaisten hyvin-
vointi riippuu myös muiden hyvin-
voinnista. Me leijonat rakennamme 
Suomea vuorollamme tämän päi-
vän tilanteessa auttamalla sekä Suo-
messa että muualla. Yhdessä Ran-
jithin ja tuhansien muiden tuttujen 
lions-ystävien kanssa.

Markku Talvio, PDG

P.S. Käythän katsomassa: 
www.lions.fi/toiminta/
silmasairaala_sri_lankaan/heman_
tarina_nyt_suomeksi_ja_ruotsiksi/ 

Sri Lankan silmäklinikkahankkeen vetäjä PID Erkki Laine ja N-piirin kotimaisia 
näkövammaisten hankkeita vetäneen työryhmän puheenjohtaja Veikko Tee-
rioja seuraavat, kun Näkövammaisten keskusliiton tulkki Raisa Ticklen esit-
telee Ratnapuran silmäklinikan johtaja Ranjith Kulatungalle LCIF:n tukeman 
lasten oppimiskeskuksen laitteita.

PID Harri Ala-Kulju.

liamme ja haemme asemia siellä. Ei 
ole Suomelle yhdentekevää, onko 
meillä joskus maailman suurimman 
palvelujärjestön johtajuus. Sekin 
vahvistaa Suomeamme – omalta 
pieneltä osaltaan.

Harri Ala-Kulju, PID 
entinen kansainvälisen 

hallituksen jäsen, 
suomalaisten leijonien ehdokas 

kansainväliseksi presidentiksi
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Loimaan kansainvälisestä nuoriso-
leiristä jäi hyvät muistot niin leiriläi-
sille kuin sen järjestelyissä mukana 
olleillekin. Pysyviä ystävyyssuhteita 
syntyi yli rajojen ja yhteydenpito jat-
kui heti vilkkaana leiriläisten, isän-
täperheiden ja ohjaajien facebook 
-ryhmässä nuorten palattua koti-
maihinsa.

Leirille osallistui 31 nuorta 22 
maasta. Kaukaisimmat saapuivat 
Japanista, Taiwanista ja Intiasta. 
Euroopan maat olivat luonnollisesti 
myös hyvin edustettuina. Ennen 
Loimaalla vietettyä leirijaksoa nuo-
ret asuivat suomalaisissa isäntäper-
heissä, joita oli yli 40. Leirin ohjel-
maan osallistui sen eri vaiheissa 20 
nuorta suomalaista apuohjaajina.

Leirin johtaja, lion Ari Lindell 
aloitti leiriorganisaation kokoami-
sen hyvissä ajoin jo keväällä 2012. 
Organisaatio täydentyi ja sen työ-
tahti tihentyi leirin lähestyessä ja 
kaikki oli valmiina leiriläisten saa-
puessa.

Lion Heini Brushanen johdolla 
laadittu monipuolinen leiriohjelma 
vei nuoret tutustumaan maamme 
eksoottisiin metsiin ja ainulaatui-
seen saaristoon, kuten oli luvattu-
kin. Nuoret tutustuivat Loimaan seu-
dun ja koko maakunnan nähtävyyk-
siin, perehtyivät vihdantekoon, sau-
nomiseen, lavatanssikulttuuriin ja 
pesäpalloon.

Loimaan 
nuorisoleiriläisiä 

22 maasta

Leiriläiset Loimaalla majapaikkansa edustalla. Leirin johtaja Ari Lindell edessä keskellä ja leirikoordinaattori Britta Wiander oikealla.

Leirin johtaja Ari Lindell ja ohjelmavastaava Heini Brushane seuraavat taus-
talla silmä tarkkana, kun leiriläiset saavat lasitaiteilija Lea Swantzilta (oik.) 
opastusta lasikorun tekoon Nuutajärven lasikylässä.

Muumimaailma oli yksi suosituimmista retkikohteista. Rohkeimmat pääsivät 
jopa koskettamaan Muumimammaa.

Leiriläiset Nuutajärven lasikylän rai-
tilla. Oikealla leirikoordinaattori 
Brit ta Wiander, ohjelmavastaava Hei -
-ni Brushane ja leirin johtaja Ari Lin-
dell 4. ja 5. oikealta.

Saaristopäivänä matkattiin yhteysaluksella Rymättylän Hangasta Nauvoon.

Leiriläiset Loimaalla majapaikkansa edustalla. Leirin johtaja Ari Lindell edessäkeskellä ja leirikoordinaattori Britt Wi d

Muumimaailma oli yksi suosituimmista retkikohteista. Rohkeimmat pääsivät

Leiriläiset Nuutajärven lasikylän rai

Leirin johtaja Ari Lindell ja ohjelmavastaava Heini Brushane seuraavat taus-

Saaristopäivänä matkattiin yhteysaluksella Rymättylän Hangasta Nauvoon.

Muumimaailma oli 
suosituin kohteista

Yksi päivä vietettiin saaristossa, yksi 
hevosten parissa ja yksi kansallis-
puistossa retkeillen. Yksi suosituim-
mista kohteista oli Naantalin Muu-
mimaailma, minne kaikki halusivat, 
vaikka vaihtoehtoistakin ohjelmaa 
oli tarjolla. Jokainen sai muistoksi 
Nuutajärven lasikylässä itse valmis-
tamansa lasikorun.

Leiriltä saatu palaute on ollut 
pääasiassa myönteistä. Ohjelma sai 
nuorilta kiitosta, sillä tekemistä riitti 
ja he osallistuivat innolla kaikkeen 
toimintaan. Sää oli leirin aikaan Suo-
messa Euroopan kauneinta, minkä 
seurauksena jotkut polttivat it seään 
auringossa. Yksi leiriläinen joudut-
tiin käyttämään lääkärissä ampiai-
senpiston takia, mutta muutoin leiri 
sujui turvallisesti.

Lieväksi pettymyksiksi kirjat-
tiin se, ettei media muutamaa poik-
keus ta lukuun ottamatta tuntenut 
mielenkiintoa merkittävää tapahtu-
maamme kohtaan. Toinen pettymys 
oli leirin jääminen ilman opetus- ja 
kulttuuriministeriön avustusta. Siitä 
huolimatta sen talous saatiin tasa-
painoon.



24  LION  2/14

Suomen Lions-liiton entiset puheen-
johtajat ja kansainvälisen hallituksen 
jäsenet kokoontuvat nykykäytännön 
mukaan kahdesti vuodessa, tammi-
kuussa ja vuosikokouksessa. Edel-
lisen kauden puheenjohtaja kut-
suu puheenjohtajat koolle ja joh-
taa puhetta tapaamisessa. Tammi-
kuun omakustanteisen tapaamisen 
tarkoituksena on, että puheenjohta-
jat saavat tietoa liiton nykytilasta ja 
tulevaisuuden suunnitelmista. Toi-
mivathan monet entiset puheenjoh-
tajat liiton työryhmissä puheenjoh-
tajina tai asiantuntijajäseninä. Tällä 
kerralla paikalla oli 30:stä mahdol-
lisesta 17.

Tapaamisen aluksi pidettiin hiljai-
nen hetki viime vuoden syyskuussa 
poisnukkuneen Christer Löfströmin 
muistoksi. Sen jälkeen kuultiin mie-
lenkiintoiset ja jonkin verran kes-
kusteluakin herättäneet nykyisen 

Villasukkasaaliista riitti 
lämpöä jaettavaksi
Lionsklubit sekä yksittäiset lionit ja puolisot vastasivat Leo Europa Forum 
2013 -tapahtuman järjestäjien villasukkahaasteeseen yli odotusten vuosien 
2012 ja 2013 aikana. Lukemattomia sukkalähetyksiä saapui joka puolelta 
maata ja jopa Espanjan Aurinkorannikolta asti. Yhteensä sukkapareja kertyi 
yli 650. Suurkiitos vielä kerran!

Sukkien määrä ylitti LEF-tapahtuman ja ennakkoviikonloppu LEPF:in osal-
listujien määrän reilusti, joten päätimme välittää iloa ja lämpöä myös eteen-
päin. Yli jääneistä lahjoitusvillasukista poistettiin lähettäjien tiedot ja ne pake-
toitiin joulupaperiin ja lahjoitettiin eteenpäin hyväntekeväisyyteen joulu-
kuussa 2013. Lapsille ja nuorille sopivat sukat toimitettiin Jyväskylän Nuor-
kauppakamarin organisoimaan Joulupuu-keräykseen. 

Aikuisille sopivat sukat toimitettiin Tampereen seurakuntien Musta 
 Lammas -tukipisteeseen, jonka kävijät ovat esimerkiksi asunnottomia ja 
päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä. Sukkalahjoituk-
semme mahdollisti joululahjasukat kaikille Mustassa Lampaassa joulun-
viettoon osallistuneille. 

Annemari Päivärinta
LEF-järjestelytoimikunnan sihteeri

Lions-liiton aikaisemmat
puheenjohtajat koolla

puheenjohtaja Asko Merilän, tulevan 
puheenjohtaja Tuomo Holopaisen ja 
pääsihteeri Maarit Kuikan alustuk-
set liiton toiminnasta sekä ta lou-
desta nyt ja tulevaisuudessa. Kan-
sainvälisen hallituksen sekä Euroo-
pan ja Pohjoismaiden asioista ker-
toivat liiton puheenjohtajan lisäksi 
entinen kansainvälinen johtaja 
Tapani Rahko ja kansainvälisen hal-
lituksen jäsenehdokas Jouko Ruis-
salo. Kansainvälinen presidenttieh-
dokkaamme Harri Ala-Kulju selosti 
Suomi johtoon -kampanjan edessä 
olevia ratkaisuvaiheita.

Aimo Viitala, entinen kansainvä-
linen johtajamme, Suomen Lions-
toiminnan grand old man, kertoi 
omassa puheenvuorossaan mielen-
kiintoisia asioita suomalaisen lions-
toiminnan alkutaipaleelta.

Viime kauden puheenjohtaja 
Seppo Söderholm

Suomen Lions-liiton entisiä ja nykyisiä puheenjohtajia tapaamisessaan 
30.1.2014. Edessä keskellä entinen kansainvälinen johtaja Aimo N.  K. Vii-
tala. Kuva: Susanna Gustafsson.

Haettavia luottamustoimia 
kaudelle 2014–2017
Lions-liiton hallitus julistaa haettavaksi seuraavan 
luottamustoimen kolmevuotiskaudelle 1.7.2014 – 30.6.2017:

Liiton leotyöryhmän 
puheenjohtaja (LeoD) 2014–2017 
Toimialaohjeessa määriteltyjen ja työryhmän puheenjohtajan 
yleisten tehtävien lisäksi leotyöryhmän puheenjohtajan 
tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat erityistehtävät:

1. Toimii leojen edunvalvojana Lions-liitossa.
2. Tuntee ja tietää leoklubien tilanteen Suomessa.
3. Edistää leotoiminnan kehittämistä Suomessa.
4. Tukee ja ohjaa Suomen leojen hallituksen (SLH) toimintaa.
5. Kouluttaa piirien leojohtajat yhdessä SLH:n kanssa.
6. Auttaa ja kannustaa taustaklubien leoneuvojia leotoiminnassa.
7. Tekee yhteistyötä Lions-liiton ja sen nuoriso-ohjelmien kanssa.
8. Osallistuu leojen toimintaan sekä leojen kansallisiin ja 

kansainvälisiin tapahtumiin.
9. Viestii yhdessä SLH:n kanssa leijonille ajankohtaisista 

leoasioista.
10. Avustaa ja tukee lionsklubeja leoklubien perustamisessa.
11. Aktivoi leojen palvelutoimintaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on hyvä kokemus leotoiminnasta 
vähintään piiritasolla sekä riittävä kielitaito (englanti ja ruotsi).

Kirjalliset hakemukset edellä mainittuun tehtävään tulee olla 
liittotoimistossa viimeistään tiistaina 22.4.2014 toimiston 
aukioloaikana ja kuoreen tulee merkitä lyhennys LeoD. 
Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
maarit.kuikka@lions.fi .

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Asko Merilä Maarit Kuikka
 puheenjohtaja  pääsihteeri Kutsumme 

LIITON JOHDON JA 
ENTISET PIIRIKUVERNÖÖRIT 

yhteiseen tapaamiseen Oulussa lauantaina 3.5.2014 klo 12–15. 

Kokouspaikkana on Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö 
(Albertinkatu 16, sisäpiha)

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 11 alkaen, varsinainen ohjelma klo 12 ja 
päättyy iltapäiväkahveihin klo 15. Lounaspaikan osoite ja tilaisuuden 
tarkempi ohjelma löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.lions.fi  

– Jäsenille. Huomatkaa, että tähän tilaisuuteen on myös 
mahdollista osallistua sähköisen etäyhteyden kautta.

Ilmoittautumiset mahdollisine ruokarajoitteineen 
pyydämme järjestösihteerille, susanna.gustafsson@lions.fi, 

maanantaihin 28.4. mennessä. Myös etäyhteydellä osallistuvien 
tulee ilmoittautua em. mukaisesti, jolloin he saavat etäyhteyden 

muodostamisohjeet sähköpostiinsa ennen tilaisuutta.

Lions-liitto maksaa tilaisuuden tarjoilut.

Tervetuloa!

Suomen Lions-liitto ry

Kutsu
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Hyvän alkaneen kevään tervehdys 
kaikilta piirikuvernööreiltä. Klubeilla 
ovat vaalikokoukset joko edessä tai 
takanapäin, joten uuden ja vanhan 
hallituksen on hyvä miettiä jo tule-
vaa kautta. Tarkastelen asiaa viime 
kauden kansainvälisen presiden-
tin laskentakaavalla Omistautumi-
nen + Valmistautuminen + Yhteis-
työ = Erinomaisuus. Laskentakaa-
vaan sisältyvät tämän päivän kvar-
taalitaloutta noudattavat varikkopy-
sähdykset.

Omistautuminen on jokaisen 
yksittäisen lionjäsenen omistautu-
mista palvelutyölle. Jokaisella paik-
kakunnalla riittää palvelutyötä ja ole-
massa olevaa tulee ruokkia ja kas-
vattaa mahdollisuuksien mukaan. 
Meidän tulee suunnitella palvelu-
työn laajentamista uusien haastei-
den avulla aikaisempia palveluakti-
viteettejämme unohtamatta. Mei-
dän tulee miettiä uusia haasteita 
paikkakuntatasolla, valtakunnalli-
sella tasolla sekä kansainvälisenä 
palvelujärjestönä myös kansainväli-
sellä tasolla. Älkäämme kuitenkaan 
palvelutyötä ja aktiviteettejä pohties-
samme unohtako klubimme tulevai-
suuden kannalta ehkä kaikkein tär-
keintä, omistautumista omalle klu-
billemme, klubilaisillemme ja per-
heillemme kaikissa muodoissaan.

Valmistautuminen on suunnit-
telua ja itsearviointia, johon sisälty-
vät neljännesvuosittaiset varikkopy-
sähdykset.

Elämme kolmannen ja neljän-
nen kvartaalin vaihtohetkeä, mutta 
on syytä aloittaa kauden ensimmäi-
sestä, heinä-syyskuun kestävästä 
kvartaalista, varikkopysähdyksestä.

Olemme keväällä valinneet uuden 
hallituksen, joka on laatinut alusta-
van toimintasuunnitelman. Tarken-
namme laadittua toimintasuunni-
telmaa kauden ensimmäisen neljän-
neksen aikana. Tarkennuksessa huo-
mioimme liiton vuosikokouksessa 
yhteisesti sovitut aktiviteetit. Aika-
taulutamme jatkuvat ja uudet palve-
luaktiviteetit sekä tapahtumat ja ase-
tamme tavoitteet.

Kertaamme jäsenhankintatavoit-
teet kauden alkaessa sekä määrit-
telemme aktiviteetit ja toiminnan, 
jota tavoitteen saavuttamisessa tar-
vitsemme. M-piirin kuvernööri Matti 
Reijonen on viime vuoden elokuussa 
asettanut haasteen; kauden 2013–

2014 päättyessä jokaisen klubin 
jäsenmäärä on lisääntynyt vähintään 
1:llä. Piirin klubit ovat vastanneet 
Matin haasteeseen, koska piiri on 
yksi helmikuun loppuun mennessä 
jäsenmääräänsä kasvattaneista.

PR-toiminnan osalta mietimme 
tapoja, joilla saamme myönteistä 
julkisuutta toiminta-alueellamme. 

Kutsumme jäsenehdokkaita kuu-
kausitapaamisiimme tai aktiviteetti-
tapahtumiimme. Oman klubin jäse-
niltä saamme hyvää palautetta toi-
minnallemme heti kauden alkaessa 
täyttäessämme klubin arvosanat 
lomakkeen.

Viimeistään kauden 2014–2015 
alkaessa on syytä tarkistaa, että 
olemme valmistautuneet Kiitos vete-
raanit! aktiviteettiin. Kartoitamme, 
voimmeko olla mukana Turvassa 
tiellä aktiviteetissa.

Toinen varikkopysähdys käsit-
tää loka-joulukuun jakson. Tällä jak-
solla selvitämme toiminta-alueel-
lamme mahdollisia uusia hankkeita 
tarpeiden arvioinnin avulla. Mikäli 
toiminta-alueellamme on useita klu-
beja, lohkon/alueen puheenjohtajan 
rooli on kartoituksen kannalta erit-
täin tärkeä.

Kutsumme jäseniksi henkilöitä, 
jotka ovat osallistuneet alkukauden 
kuukausitapaamisiinne tai aktiviteet-
teihinne. 

Perehdymme toteuttamamme 
klubin arvosanat analyysin tulok-
siin ja selvitämme alueet, joissa on 
kehittämistä.

Rohkaisemme klubivirkailijoita 
osallistumaan piirin, alueen ja loh-
kon tapaamisiin ja kokouksiin. Nuo-
risotyömme tukemiseksi osallis-
tumme kortti- ja anna tukesi nuo-
risolla varainkeruu aktiviteetteihin.

Kolmannen varikkopysähdyk-
sen alkaessa kautemme on puolessa 
välissä. Olemme rauhoittuneet jou-
lun tai muiden vapaiden aikana ja 
valmiina loppukauden ponnistuk-
siin. Palvelutyömme osalta tarkas-
telemme klubimme aktiviteettien ja 
tapahtumien tilannetta ja teemme 
niihin tarvittavat tarkistukset.

Jokaisen varikkopysähdyksen 
alussa varmistamme, että kaikki klu-
bimme jäsenet ovat tietoisia aktivi-
teeteistamme ja tapahtumistamme. 
Aktiviteetit eivät ole vain palvelua, 
ne ovat jäsentemme yhdessäoloa ja 
sosiaalista kanssakäymistä.

Klubimme jäsenmäärä on vahvis-
tunut toimintakauden ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana. Järjestämme 
uusien jäsenten perehdytyksen sekä 
klubimme että koko järjestömme toi-
mintaan. Korostamme Leijona-aat-
teen merkitystä uusille jäsenille. 
Välittäkää tietoa ja osaamista myös 
hiljaisen tiedon osalta kokeneem-
malta leijonalta kokemattomam-
malle. Jakakaa valokuvia hankkeis-
tanne, varainkeruutilaisuuksistanne 
ja tapahtumistanne klubinne verk-
kosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

Ilmoittaudumme piirimme ja 
Lions-liiton vuosikokoukseen. Val-
mistelemme klubimme hallituksen 
seuraavalle toimintakaudelle ja aloi-
tamme toimintasuunnitelman hah-
mottelun.

Olemme aloittaneet neljän-
nen varikkopysähdyksen, toi-
mintakautemme viimeisen kvartaa-
lin. Palvelutyön osalta meillä ovat 
työn alla kesän aktiviteetit. Tiedo-
tamme kesän toiminnastamme pai-
kallisissa tiedotusvälineissä, klu-
bimme www-sivuilla sekä mahdolli-
sesti käytössämme olevassa sosiaa-
lisessa medias sa.

Huhtikuu on virallinen kokous-
kuukautemme, järjestämme klubi-
virkailijoiden vaalin.

Kauden päättäjäistapahtuma 
on osa klubiviihtyvyyttämme. 
Annamme tunnustusta klubimme 
ansioituneille jäsenille sekä siir-
rymme uusiin toimijoihin kerto-

malla olemassa olevat tiedot, autta-
malla heitä asettamaan tavoitteet ja 
antamalla tiedot jatkuvien hankkei-
den tilanteesta.

Yhteistyö on yhteistoimintaa 
kansainvälisellä, kansallisella, piiri 
ja klubitasolla. Tärkeimpänä pidän 
kuitenkin yhteistyötä klubin omien 
jäsenten välillä.

Erinomaisuus on kunnolla val-
mistautumista ja suunnitelman laa-
timista voidaksemme työskennellä 
tehokkaammin. Arvailun, useiden 
vaihtoehtojen kokeilun, mutu-tun-
tuman ja näinhän on ollut ennen-
kin periaatteiden mukaan toimimalla 
tavoitteisiin pääseminen saattaa 
olla hankalaa tai joskus jopa mah-
dotonta.

Hyödyntäkäämme kaikkia käyt-
töömme suunniteltuja työkaluja 
yhteisessä pyrkimyksessämme 
menestykseen lioneina.

Lopuksi esitän kaikkien piirikuver-
nöörien puolesta kiitokset klubeille 
ja piirien toimijoille. Meitä oli kau-
den alussa 25  019 ja meitä on hel-
mikuun lopussa 25  019. Pidämme-
hän huolen siitä, että toimintamme 
on viihtyisää Leijona-aatetta unohta-
matta ja meitä on entistä enemmän 
kauden päättyessä.

Seuraa Unelmaasi, 
palvelevin terveisin

DG kurssi 2013–2014 puolesta
Jari Rytkönen

LC Uurainen
kurssin vanhin

Neljännesvuosittaiset varikkopysähdykset

LC Vilppula/Kosken hengissä selviämisretkeltä, etsi Kutvonen. 
Kuva: Jari Rytkönen
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Tammikuu

Kurssien markkinointi jatkuu...

Helmikuu–maaliskuu

Piirin LQ-puheenjohtajat valmistelevat yhdessä tulevan 
piirikuvernöörin kanssa oman alueensa Quest-koulutusohjelman 
seuraavalle kaudelle ja ilmoittavat tiedot pääkouluttajalle.

Seurataan ilmoittautumisia kursseille kurssisihteerin 
lähettämästä taulukosta. Seuraavan kauden suunnittelussa 
huomioidaan yhteistyö naapuripiirien kesken. Pääkouluttaja 
julkistaa seuraavan kauden alustavan valtakunnallisen 
koulutusohjelman ja piirien Quest-puheenjohtajat aloittavat 
koulutettavien kutsumisen. 

Klubit nimeävät Quest-yhteyshenkilöt ja budjetoivat 
aktiviteettivarat vähintään yhteen Quest-koulutukseen ja 
Vastuu on minun-aktiviteetin toteuttamiseen. Piirit laativat 
Quest-koulutukselle toimintasuunnitelman omalla alueellaan. 

Huhtikuu

SLL:n Quest-työryhmä lähettää valtakunnallisen ohjelman 
tiedoksi kouluille. Piirin LQ-puheenjohtaja tiedottaa oman 
alueen seuraavan kauden koulutusohjelmasta piirin kokouksissa.

SLL:n Quest-puheenjohtajan ja pääkouluttajan 
tiedotuskiertue 4–5 paikkakunnalla. Kohderyhmänä 
erityisesti piirikuvernöörit, Quest-puheenjohtajat ja klubien 
LQ-vastuuhenkilöt.

Toukokuu

Rehtorit laativat koulujen opettajien seuraavan lukukauden 
täydennyskoulutusohjelmat ja alueiden Quest-vastaavat sopivat 
koulutustilaisuuksista koulutettavista kunnan opetustoimen ja/
tai koulujen kanssa.

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

Tavoite
Jokainen klubi kustantaa vuosittain keskimäärin 

yhden kasvattajan koulutuksen

Lions Quest-vuosikello keväällä
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ILMOITTAUTUMINEN  kurssille tehdään verkkosivuilla 
olevalla ilmoittautumislomakkeella, 
www.lions.fi  -> Lions Quest  - Elämisentaitoja.

TIEDUSTELUT quest@lions.fi / puhelin 09 5655 9517

AIKA KURSSI PAIKKAKUNTA

SYYSKUU 

22.-23.9. VK/AK N Helsinki

26.-27.9. VK/AK I Oulu

LOKAKUU

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

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

9.-10.10. AK/YK D Mikkeli

23.-24.10. VK F Kauhava

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

30.-31.10. Sidosryhmät G Jyväskylä

MARRASKUU

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

3.-4.11. Ruotsinkielinen FO Vörå

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

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

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

19.11. Täydennys Tampere

20.-21.11. Koulunkäynninohjaajat Helsinki

TAMMIKUU 2015

19.1. Rehtorit Helsinki

HELMIKUU 

9.-10.2. Sidosryhmät       M    Kokemäki/Kankaanpää

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

23.-24.2. Koulunkäynninohjaajat Tampere

26.-27.2. YK BCN Helsinki

MAALISKUU

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

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

5.-6.3. AK/Hgin yliopisto N Helsinki

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

12.-13.3. AK/YK H Joensuu

16.-17.3. VK BCN Hyvinkää

20.3. Täydennys Helsinki

20.-21.3. VK/AK/YK I Vuokatti

23.-24.3. VK/AK/YK G Jyväskylä

26.-27.3. Sidosryhmät I Oulu

30.-31.3. 2. aste G Jyväskylä

AIKA KURSSI PAIKKAKUNTA

HUHTIKUU

9.-10.4. AK/YK D Heinola

9.-10.4. 2. aste F Seinäjoki

13.-14.4. AK/YK B Espoo

16.-17.4. VK/Savonlinna OKL HD Savonlinna

20.-21.4. 2. aste N Helsinki

23.-24.4. 2. aste Lappeenranta

24.4. Täydennys Kuopio

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
S Y K S Y 2014 -   K E VÄT  2015

KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA!
Huolehdithan siitä, että klubisi varautuu ennakolta kou-
lutuksen vaatimaan taloudelliseen panostukseen. Ilmoita 
klubin päätös koulutettavista opettajista piirisi Quest-
puheenjohtajalle. Tämä helpottaa Quest-koulutusten 
järjestämisen suunnittelua  piirissäsi ja auttaa kurssille 
haluavaa opettajaa löytämään maksajan koulutukselleen.  
Kaksipäiväisen koulutuksen hinta on 388 eur / osallistuja 
(sis. alv).   

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

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

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

Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia 
ilmoittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 
kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin osallistu-
jille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin pe-
ruuttamisesta. Ilmoittautuminen on sitova.

KURSSITYYPPI
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelma
Koulunkäynninohjaajien koulutus
Sidosryhmäkoulutus = nuorisotyön, seurakuntien, 
urheiluseurojen yms. koulun ulkopuolisten kasvattajien 
koulutus 
Täydennys = peruskoulutuksen aiemmin käyneille
Mamu = seminaari maahanmuuttajaoppilaiden opettajille
2. aste = koulutus ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden 
opettajille
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Valmistuin tammikuussa 2014 
Satakunnan Ammattikorkeakou-
lusta sosionomiksi (AMK). Opin-
näytetyöni tavoitteena oli vahvistaa 
ensimmäisen luokan oppilaiden tun-
netaitoja Lions Questin avulla. Suo-
rittaessani harjoittelua kasvatusoh-
jaajan kanssa tutustuin Lions Ques-
tiin, ja kiinnostuin ohjelmasta heti. 
Harjoittelun aikana havaitsin, miten 
vaikeaa useille oppilaille oli ilmaista 
tunteitaan ja hahmottaa niitä. Siksi 
päätinkin opinnäytetyössäni keskit-
tyä ainoastaan tunteisiin. Kasva-
tusohjaajan avustuksella löysimme 
minulle sopivan luokan Satakun-
nasta.

Ohjasin Lions Quest tunteja 
elo-syyskuussa 2013 kaksi kertaa 
viikossa, yhteensä kuusi tuntia; 
kaksi tuntia Turvallinen ja myön-
teinen ryhmä -osiosta ja kaikki neljä 
tuntia Tunteet -osiosta. Materiaalina 
käytin Vatupassi 1. 

Sana ”tunne” oli 
hankala käsittää

Ennen tuntien alkua pidin kaikille 
oppilaille pienimuotoisen, lapsen-
omaisen kyselyn, jonka avulla sel-
vitin oppilaiden lähtötilanteen tun-
netaidoista. Kävin kyselylomakkeen 
jokaisen oppilaan kanssa läpi kahden 
kesken, keskustellen. Siten kukaan 
ulkopuolinen ei päässyt vaikutta-
maan oppilaiden vastauksiin. Olin 
tuloksista erittäin yllättynyt! Jo pel-
kästään sana ”tunne” oli oppilaille 
hankala käsittää, ja harvat heistä 
osasi tunteita nimetä. Minulle sel-
kiintyi, että oppilaat tiedostivat 
tunteita, mutta eivät niitä osanneet 
pukea sanoiksi. 

Pyrin ohjaamaan mahdollisim-
man monipuolisia tunteja, ja käy-
tin hyödyksi Lions Quest -koulu-
tuksessa oppimiani menetelmiä. 
Oppilaista huomasi, että tunnit 
olivat heille mieluisia ja he ottivat 

minut aina ilolla vastaan. Tunnetai-
tojen lisäksi oppilaat pääsivät har-
joittelemaan muita tärkeitä elämän-
taitoja, kuten esimerkiksi vuorovai-
kutustaitoja ja empatiaa. 

Tulokset yllättivät 
minut positiivisesti

Kaikkien tuntien jälkeen pidin oppi-
laille loppukyselyn, samalla teknii-
kalla kuin alkukyselyn. Erityisesti 
aurinkoisten ja pilvisten tunteiden 
jaotelman jokainen oppilas oli sisäis-
tänyt mainiosti. Viimeisenä kysy-
myksenä kysyin oppilailta saman 
kysymyksen, kuin alkukyselyssäkin; 
mitä tunteita he osaavat nimetä. Etu-
käteen jännitin, mitä oppilaat siihen 
vastaavat, sillä siitä konkreettisesti 
huomaisi ovatko he oppineet anta-
maan tunteille nimiä. Tulokset yllät-
tivät minut positiivisesti! Parin oppi-
laan kohdalla vastausrivit loppuivat 
kesken, kun he luettelivat tunteita. 
Nimeämisen lisäksi he oppivat myös 
erittäin hyvin ymmärtämään miten 
erilaiset tunteet eroavat toisistaan. 
Jos joidenkin tuntien jälkeen minulla 
oli tunne, etteivät tunnin tavoitteet 
toteutuneet ja koin epäonnistuneeni, 
samaa en voinut tuntea loppukyse-
lyn pitämisen jälkeen. 

Koska mielenkiintoni Lions Ques-
tiä kohtaan oli suuri, nautin todella 
paljon tuntien pitämisestä. Aion 
ohjelmaa käyttää tulevaisuudessa, 

haaveena olisi toimia pääsääntöi-
senä ”Lions Quest-opettajana” kier-
täen eri kouluissa. Ennaltaehkäisevä 
työ on erittäin tärkeää, ja mieles-
täni jokaisen kasvattajan tulisi ottaa 
vastuu ja edesauttaa sitä jotenkin. 
Lions Quest on siihen erinomainen 
ohjelma!

Ensimmäisen luokan oppilaiden tunnetaitojen 
vahvistaminen tärkeä Lions Questin avulla

Sosionomi Riikka Nenonen.

Lions Quest-ohjelman tämän hetkiset yhteistyökumppanit Suomessa. Yhteistyömme perustuu ohjelmamme tietoi-
suuden, näkyvyyden ja markkinoinnin lisäämiseen. Ohjelmien sisältöjen päivittämisessä saamme laajaa ja ajankoh-
taista asiantuntija-apua eri tahoilta.

Oskari Sarkima on helsinkiläinen graafinen suunnittelija ja valokuvaaja, 
jolla on myös perinteinen valokuvalaborantin koulutus. Lions Quest-ohjel-
man uusi, raikas visuaalinen ilme on Sarkiman käsialaa.

”Lions Quest-ilmeen uudistaminen on ollut haaste, jollaisen joka suun-
nittelija toivoo saavansa työstettäväkseen. Arvokkaan brändin lippulaiva-
ohjelmaan tarttuminen on vaatinut kaikkien osaamisalueitteni hyödyntä-
mistä ja hyvää pelisilmää, sillä lopullisen ilmeen täytyy puhutella lasten 
ja nuorten lisäksi myös heidän opettajiaan ja lähiaikuisiaan.” 

Haluan kiittää yhteistyöstä Lions 
Questiä ja Ulla Sirviö-Hyttistä! 
Lisäksi suuri kiitos LC Pori/Ulvila, 
joka sponsoroi minulle Lions Quest 
koulutuksen! 

Riikka Nenonen
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Olen nurmijärveläinen luokanopet-
taja. Sain syksyllä osallistua Nur-
mijärven Lions Clubin järjestämälle 
ja kustantamalle Lions Quest -kurs-
sille. Kurssi oli mainio ja sain työ-
höni upean työkalun elämäntaitojen 
opettamiseen.

 Minulle Lions Quest ei ole ihan 
uusi asia. Saan olla sen parissa ”toi-
sella kierroksella”. Olen itse saanut 
aikoinaan Siilinjärven ala-asteella sil-
loisen opettajani Tiina-Riitta Immo-
sen johdolla Lions Quest -opetusta.

Muistan, että ”Lions”-tunnit oli-
vat koulussa odotetuimpien tuntien 
joukossa. Mieleeni ovat jääneet kes-
kustelut hyvin erilaisista aiheista, 
joista osa tuntui silloin aika kaukaisilta, mutta joiden tarkoituksen olen 
myöhemmin ymmärtänyt. Muistan, että usein käsittelimme aiheita esi-
merkkitarinoiden avulla. Luimme tarinoita ja teimme niistä erilaisia har-
joituksia. Monesti Lions Quest -tuntien aiheet jatkuivat omalta osal-
tani kotona keskusteluina vanhempieni kanssa. 

Uskon, että Lions Quest on antanut itselleni taitoa keskustella, esit-
tää mielipiteitä, kohdata erilaisia tilanteita ja vahvistaa hyvää elämää 
suojelevia asioi ta omassa elämässäni. 

Toini Alakorva

Ebb & Fosse – Kander – Ebb
CHICAGO
Rikollisen hyvä showmusikaali tähteydestä ja kilpailusta.
Ohjaus Miika Muranen

ENSI-ILTA 12.9. ja 13.9.2014
Ennakko-ostajan etu voimassa nyt!
19.9.-4.10. välisenä aikana oleviin esityksiin.
LIPUT 41 /36 / 25€  (norm.48 / 42/ 31€)
kaikki hinnat sisältävät palvelumaksun

MUUT SYKSYN ENSI-ILLAT:

KATSASTUS   ME ROSVOLAT
Ensi-ilta 31.10.2014   Kantaesitys 4.9.2014

LUOLAMIES  JESSIKAN PENTU
Ensi-ilta 11.9.2014  Ensi-ilta 29.10.2014
Ryhmämyynti (03) 752 6000
Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min +pvm)
Väliaikatarjoilut (03) 782 6474

Jäsenhankinnan AKTIIVIKLUBIT
vähintään 4 uutta jäsentä kaudella 2013–2014
(edellisen lehden ilmestymisen jälkeen)

A-piiri LC Uusikaupunki/Merettaret
 LC Kiikala
C-piiri LC Hämeenlinna/Linnattaret
 LC Orimattila/Leonat
E-piiri LC Tampere/Hervanta
 LC Hämeenkyrö
 LC Ikaalinen/Kyrösjärvi
F-piiri LC Jurva
 LC Isojoki
 LC Ilmajoki/Ilkka
 LC Ilmajoki/Viljat
H-piiri LC Punkaharju
 LC Savonlinna/Linnatar
I-piiri LC Sotkamo/Sapsottaret
 LC Oulunsalo/Salottaret
K-piiri LC Kuopio/Kallavesi
L-piiri LC Rovaniemi/Lainas
 LC Ranua
M-piiri LC Lappi TL
 LC Kankaanpää
 LC Pori/Katariina  
N-piiri LC Vantaa/Helsinge
 LC Hiekkaharju-Sandkulla  
O-piiri LC Ylivieska/Savisilta

Suomalainen ”nestori”
61 vuotta jäsenenä
LC Turku/Åbon jäsen Sune Klemets sai marraskuun klubikokouksessa kan-
sainvälisen presidentin myöntämän 60 Year Charter Monarch Chevron -pal-
kinnon. Veli Sune on tiettävästi ainoa Suomessa vuoden 1953 alkupuolis-
kolla liittynyt ja elossa oleva leijona. Saman vuoden syyspuolelta on  Suo-
messa vielä mukana  kaksi leijonaa.

Sune Klemets liittyi 22 vuotissyntymäpäivänään Suomen kolmanneksi 
perustetun LC Kristinestad-Kristiinankaupunki jäseneksi. Hän toimi 30-vuo-
tiaana kauden 1961–62 presidenttinä. Veli Sune siirtyi LC Vaasa-Meren-
kurkku/Vasakvarnen jäseneksi ja sieltä LC Turku-Åbon jäseneksi vuonna 
2009. Hän osallistuu edelleen aktiivisesti klubikokouksiin. LC Turku-Åbon 
kotimainen numero on 2. Klubin edustajat Erkki von Hellens ja Fjalar Jarva 
osallistuivat yhdessä Sune Klemetsin kanssa LC Kristinestad-Kristiinankau-
pungin charterjuhlaan 5.9.1953. 

Heikki Maunila

Lions-tunnit odotetuimpia
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Vastuu on meidän 
– UUTISIA

Mediataitoviikko 2014
Valtakunnallista Mediataitoviikkoa vietettiin viikolla 7 eli 10.–16.2.2014. Mediataitoviikko 
kytkeytyy osaksi kansainvälistä Safer Internet Dayta, jota vietettiin tiistaina 11.2.2014.

Tänä vuonna Mediataitoviikon pääteema oli Yhdessä parempi Internet. Mediataitoviikkoa 
vietettiin yli 1400 koulussa, kirjastossa ja nuorisotoimessa! 

Paikalliset Lions-klubit omilla toiminta-alueillaan olivat aktiivisesti mukana 
Mediataitoviikon toteutuksessa, Vastuu on meidän -palveluaktiviteetin muodossa. 

Kuva oppilaista VOM-oppaiden kanssa.

Useamman klubin yhteisaktiviteettina(2–5 klubia) 
kampanja on toteutettu Mediataitoviikon yhteydessä tai 
aikaisemmin syksyllä mm. Kaarinassa, Kankaanpäässä, 
Kauhajoella, Kirkkonummella, Kuusamossa, Keravalla, 
L-piirissä (I-alue, 2. lohkon klubit; Kemijärvi/
Pelkosenniemi/Kaarnikka), Mäntässä, Orimattilassa, 
Ylivieskassa, Palokassa, Sodankylässä ja toki lukuisissa 
yksittäisissä klubeissa klubin omana aktiviteettina. 

Vastuu on meidän palveluaktiviteetti saatiin myös 
Etelän lämmössä opiskeleville nuorille suomalaisille ja 
Pohjoismaisille koululaisille, kun Vastuu on meidän 
-oppaat jaettiin Torreviejassa toimivan Skandinaavisen 
koulun oppilaille Mediataitoviikolla, Jukka Isotalon 
toimesta. Koulun vararehtorina ja luokanopettajana 
toimii suomalainen Rita Kivimäki(KM). 
Koulun tiedot: Skandinaviska Skolan Costa Blanca,  
www.skandinaviskaskolan.com

Ylivieskan koulun 3. luokkalaisia.
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Kauden kotimainen teemamme, PALVELULLA HYVINVOINTIA, tarkoitus on nimenomaan paikallisella palvelulla ja yhteistyöllä toteuttaa 
nuorten tukemista ja Mediataitoviikon aikana kotimainen teema sai todella ”lihaa luiden ympärille”, Mediataitoviikon yhteyteen Vastuu 
on meidän-palveluaktiiviteetin ajoittaneiden Lions klubien toimesta. Hyvän tekeminen ja siihen liittyvä henkinen kasvu lisäävät myös 
omaa hyvinvointiamme. Kauden teemamme toiminta-ajatuskin kannustaa klubeja tekemään yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi. – Miksi emme siis tekisi niin?

Vielä kaksi kuukautta tehokasta aikaa toteuttaa toimintakauden 
vaikuttavin palveluaktiviteetti klubin omalla toiminta-alueella! 

Huhti- ja toukokuu ovat kouluissa mukavaa opiskeluaikaa, sillä lukukauden päättymiseen liittyvät 
koulutehtävät ovat usein mukavia, yhdessä tekemistä tukevia tehtäviä. Vastuu on meidän 
-palveluaktiviteetin toteuttaminen ennen kesälomia, alakoulun 3. luokkalaisille sopii erittäin hyvin, 
sillä Internetin ja älypuhelimien käyttö jatkuu nuorten keskuudessa, kesälomista huolimatta ja siksi 
Lionien ”tietoisku” koululaisille ja heidän perheilleen ennen kesälaitumille siirtymistä sopii erittäin hyvin 
sekä kouluille, että myös meille Lioneille. Klubin ”kesän odotteluun” saadaan näin myös arvostettu ja 
tarpeellinen aktiviteetti, niissä klubeissa, jotka eivät vielä ole toiminta-alueellaan palveluaktiviteettia 
toteuttaneet tänä kautena. Uudet, loppukauden VOM-oppaiden toimitukset klubeille tapahtuvat 
siten, että huhtikuun loppuun mennessä tehdyt klubien tilaukset toimitetaan klubeille(tai kouluille) 
Toukokuun alussa, viikolla 19. Näin koulujen opettajilla on vielä hyvin aikaa pitää Vastuu on meidän 
– turvallisesti netissä -oppitunti 3. luokkalaisille ja klubit pääsevät oppaiden toimitusten yhteydessä 
esittelemään Lionien toimintaa kouluille.

Ensi kauden Vastuu on meidän -palveluaktiviteettiin kannattaa 
varautua nyt kevään aikana siten, että klubit huomioivat ensi 
kauden budjetissaan Vastuu on meidän -palveluaktiviteettiin 
osallistumisensa. Kustannus on todella pieni ja yhteistyössä toisten 
alueella toimivien klubien kanssa, kustannukset voidaan vielä 
jakaa järkevästi useamman klubin kesken. Lisätietoja ja vinkkejä 
toteutuksesta kannattaa kysyä piirien Lions Quest -koordinaattoreilta 
ja Lions Quest -työryhmän Vastuu on meidän -koordinattori, Jukka 
Isotalolta. 

Klubien kannattaa varautua myös siihen, että Porin 
vuosikokouksen yhteydessä ensi kauden oppaat on mahdollista tilata 
taas ”vuosikokoustarjouksena”. Klubin ennakkotilaajaedut on esillä 
vuosikokouksessa, joten klubien vuosikokousedustajien kannattaa 
käydä Lions Quest / Vastuu on meidän -osastolla jättämässä oman 
klubin opastilaus ja siten varmistaa aktiviteetin toteutus jo seuraavan 
toimintakautemme alkupuolella, koulujen alkaessa. Klubinne alueen 
koulujen oppilasmäärät saatte tietoonne osastolta.

Onko klubisi toteuttanut VOM-aktiviteetin tällä kaudella? 

VIELÄ EI OLE MYÖHÄISTÄ!

Kausi 2014–2015

Kaikkissa Vastuu on meidän -palveluaktivitteettiin 
liittyvissä kysymyksissä voitte olla suoraan 

yhteydessä VOM-vastuuhenkilö Jukka Isotaloon, 
Lions Quest -työryhmän jäseniin, 

Piirien Lions Quest -yhteyshenkilöihin ja 
toki lions.fi sivuilla ja vastuuonmeidan.fi -sivuilla on 

paljon hyödyllistä tietoa kampanjaan liittyen.

Aktiivista kevättä kaikille!

Jukka Isotalo
Lions Quest -työryhmä / Vastuu on meidän koordinaattori(MD-107)

puh. 050 3648 625
jukka.isotalo@lions.fi

www.lions.fi
www.vastuuonmeidan.fi
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Lionsland Åland  
syntyy

Ahvenanmaan maakunnalla on itse-
näinen asema Suomen tasavallassa, 
lienee tuttua jokaiselle suomalai-
selle. Mutta se, että maakunnalla 
on erityinen asema Lionsjärjestössä, 
ehkä ei ole niin tuttua Suomen lion-
sien keskuudessa.

Ahvenanmaan ensimmäisen 
lionsklubin, LC Mariehamn, perus-
taminen 1955, oli niin kuin monissa 
muissa yhteyksissä seurauksena 
yhteydenotoista sekä Ruotsiin että 
Suomeen. Siten klubi sai kaksi kum-
miklubia – LC Norrtälje Ruotsista ja 
LC Turku-Åbo Suomesta.

Jo alkuvaiheessa oli ajatuksena, 
että Ahvenanmaa muodostaisi oman 
alueen ottaen huomioon maakunnan 
itsenäisen aseman. Vaikka LCI alusta 
alkaen hyväksyi ajatuksen, se jäi kui-
tenkin tällä kertaa toteutumatta.

1980-luvun keskivaiheilla herä-
tettiin kuitenkin ajatus uudelleen 
eloon. Laajan kirjeenvaihdon jäl-
keen, missä esitettiin sekä historialli-
sia tosiseikkoja että lionstoiminnalle 
tärkeitä argumentteja, LCI:n hallitus 
päätti vuonna 1988 antaa Ahvenan-
maalle aseman ”Geographical Loca-
tion” joka vastaa muitten maitten 
ja itsemääräämisalueiden asemaa, 
joka antaa oikeuden esiintyä omalla 
nimellä ja oman lipun alla. Hallin-
nollisesti Ahvenanmaan klubit kui-
tenkin kuuluvat moninaispiirin 107:n 
(Suomi) ja sen piirin 107-A:n alai-
suuteen.

Ahvenanmaa kasvaa

Lionsliikkeen toiminta-ajatukset 
otettiin Ahvenanmaalla jo alusta 
alkaen hyvin vastaan. LC Marie-
hamn kasvoi ja sen lisäksi haluttiin 

viedä toiminta myös maaseudulle. 
Tavanomaisen valmistelutyön jäl-
keen perustettiin vuonna 1968 LC 
Kvarnbo. Tämä klubi toimi taas kum-
mina kun LC Åland/Södra perustet-
tiin 1982. Kun haluttiin, että myös 
saaristo tulisi mukaan lionstoimin-
taan, perustettiin LC Brändö-Kum-
linge vuonna 1990.

Vaikka näillä klubeilla, vallitse-
van tavan mukaan, oli ainoastaan 
miesjäseniä, olivat kuitenkin puoli-
sot erittäin aktiivisesti mukana toi-
minnassa – sekä varsinaisissa akti-
viteeteissä että sosiaalisessa ohjel-
massa. Tämän takia syntyi vähi-
tellen ajatus perustaa naisille oma 

klubi. Vuonna 1997 perustettiin LC 
Åland/Freja. Erotuksena miesklu-
beille, jotka toimivat omalla maan-
tieteellisellä alueel la, käsittää nais-
klubin toimintaa ja jäsenaluetta koko 
Ahvenanmaata.

Lionsjäsenten määrä Ahvenan-
maalla on vajaat 200. LC Mariehamn, 
n. kuudellakymmenellä jäsenellä, lie-
nee Suomen suurimpia klubeja.

Oma profiili

Kaikki klubit ovat erittäin aktiivisia. 
Niiden toiminta on hyvin tunnettua 
ja arvostettua Ahvenanmaan yhtei-
sön keskuudessa. Erilaisten aktivi-
teettien kautta klubit keräävät huo-
mattavia summia rahaa, jotka luo-
vutetaan avun tarvitsijoille ja hyviin 
tarkoituksiin, sekä paikallisesti että 
kansainvälisesti.

Erityisen tärkeään tarkoitukseen 
klubit järjestävät yhteisiä aktiviteet-
tejä. Nämä antavat yleensä parem-
paa tulosta. Hyvä esimerkki tästä on 
keräys ”Potilas-viihtyvyys”, joka jär-
jestettiin viime vuonna. Sen tulok-
sena Ahvenanmaan lionsit pystyi-
vät lahjoittamaan 50 tv-vastaan-
otinta sekä 7  000 euroa paikalli-
selle sairaalle. Tällä tavalla lisättiin 
viihtyvyyttä pitkäaikaispotilaille ja 
lapsille. Vuosi sitten klubit olivat 
mukana rahoittamassa uutta pelas-

tusvenettä, joka toimii Ahvenan-
maan saaristossa.

Näkyvät aktiviteetit luovat hyvää 
PR:ää leijonille. Yleisö tietää mitä 
Lions tarkoittaa ja he luottavat jär-
jestöön. Tämä luottamus on erittäin 
tärkeä meidän toiminnallemme. Se, 
että ylläpidämme omaa profiilia jat-
kossakin on erittäin tärkeätä säilyt-
tääksemme näkyvyyttämme monien 
muitten hyväntekeväisyysorganisaati-
oiden joukossa. Kilpailu yleisön huo-
miosta ja tuesta on kova. Tässä työssä 
on Lionsland Ålandilla tärkeä tehtävä.

Christer Berlin

Åland – viiden aktiivisen klubin lionsmaa

Maarianhaminan keskustassa pidettäville Lions-kirpputorimarkkinoille osallistuvista suurin osa on myös vapunvietossa.

LC Maarianhaminan presidenttivaihtotilaisuus on mukava kesätapaaminen 
sekä jäsenille että Leideille.

Lionsland Ålandin pöytäviiri.



2/14  LION  33

Hepokullan Lämpö Oy 
Turku

Kivikaiverrus Niittymäki Oy 
Loimaa

Konetekniikka  A. Pirinen Oy 
Aura

LSAB Suomi Oy 
Raisio

Masara Oy 
Nousiainen

Megatro Talotekniikka Oy 
Uusikaupunki

Peltisetti Oy 
Naantali

Helsingin Kartech Oy 
Helsinki

Helsingin Lipputehdas Oy 
Helsinki

 Paperinkeräys 
 Helsinki 
 www.paperinkerays.fi

Transport K. Lindholm & Co 
Bromarv

Isännöinti M. Ryyppö 
Karkkila

Rakennuspalvelu Kaisla Oy 
Siuntio

Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme
Lehtemme teeman mukaista tiedottamista ovat ilmoituksellaan tukeneet seuraavat yritykset:
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Kuljetus ja Maansiirtoliike             
K. Timonen Oy 

Lahti

Melodrama Oy 
Nummela

Rajamäen  Fysikaalinen 
Hoitolaitos 

Rajamäki

I-Huolto asennus Oy 
Lappeenranta

JS-Enviro Oy 
Lappeenranta

Kiinteistökorjaus                          
Juha Kuukkanen 

Ristiina

Mikkelin Betoni Oy 
Mikkeli

Oy RP-Systems Ltd 
Kotka

TM-Serving Oy                   
Taksiliikenne Timo Melto 

Joutseno

Ajokaivin Oy 
Kämmenniemi

Arkkitehtuuri Arkera Oy 
Tampere

Betoni-Jussi                                  
T:mi Juha Kekäläinen 

www.porraspaikkari.fi 
Hämeenlinna

Ikaalisten Kiinteistökonsultit Oy 
Ikaalinen

K-Supermarket Kangasala, Kangasala

Tampereen A-Klinikka 
Tampere

Virtain Putkityö Oy 
Virrat
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BroilerPiirto Oy 
Kurikka

Copax Oy 
Seinäjoki

Ilmajoen Rakennus Oy 
Ilmajoki

Insinööritoimisto E. Tammela 
Alavus

Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli

Majatalo Morva 
Juokslahti – Jämsä

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

Multamesta Oy 
Leppävesi

T:mi Ari Sievänen 
Joutsa

APR-Rakennustyö Oy 
Outokumpu

JL-Lämpö 
Kesälahti

Keski-Karjalan Minkki Oy 
Kesälahti

Kesälahden Konesavotta Oy 
Kesälahti 

puh. 0500 325 509

K-Market Kruunu, Punkaharju

Joensuu

Piipposen Kone Oy               
Veljekset Piipponen Oy 

Hammaslahti
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Sähköliike Style-Model Oy 
Ylämylly

Taxibussi Timo-Jussi Oy 
Tohmajärvi

Tuupovaaran Sähkö                    
T:mi Esko Tolvanen 

Tuupovaara

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

LVI-Peltsi Oy 
Vesanto

Pohjolan Jyväjemmari Oy 
Heinäkylä – Kiuruvesi

Pöljä

T:mi Timo Torssonen 
Sorakuljetukset 

Salahmi, puh. 0400 357 817

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen

K-Market Rinne

K-Market Rytikari, Kemi

Konetyö Jouni Salmela Oy 
Ranua

Luonnonpuu Jukka Jurmu Ky 
Posio

Tilipyppi Oy 
Sodankylä

TRV-Haketus Oy 
Ranua

Ylitornion Apteekki 
Ylitornio
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Arolan Höyläämö 
Vampula

CapTrans Niemi Oy/I&T Niemi Ky 
Ahlainen

Euran Hydrauliikka ja 
Metallirakenne Oy 

Kauttua

”Wood is good!”

Jannelan Puutarha Oy 
Pori

K-Market Merikarvia

Konttiment Oy 
Nakkila

Maalausliike Heino Oy 
Rauma

Raskaskalustohuolto                 
Vesa Raikunen Oy 

Pori

RTP-Rakennus Oy 
Säkylä

O.Aaltonen Oy 
Helsinki

Grilliravintola Herkkules 
Porvoo

Rakennus-Nappula Oy 
Järvenpää

Rosvall & Co Oy Ab – Expert 
Loviisa

Scanmont Oy 
Pyhäsalmi

PL 46, 85101 Kalajoki

Puh. 08 469 5500

Telefax 08 460 768
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Vantaan Timanttiporaus Oy 
Vantaa 

www.vantaantimanttiporaus.fi

Kensapuu Oy 
Himanka

Leijonien auttamistapa on vapaaeh-
toinen, palkaton yhteistyö avustus-
varojen hankkimiseksi. Tavoitteena 
on täydentää yhteiskunnan palve-
luja, ei muuttaa hyvinvointipalve-
luja vapaaehtoisiksi.

”Hyvä teko saa kummankin osa-
puolen kasvot loistamaan” (Chen 
Canyan).

Veneprojekti 

Vuonna 2008 LC Kotka-Hamina /
Global aloitti veneprojektin  yhteis-
työssä Lekemarinin, Osuuspankin 
ja Kymen Puhelimen kanssa. Myö-
hemmin pyydettin mukaan LC Kei-
sarinna.

Klubien yhdistymisen jälkeen 
veneprojekti on siirtynyt LC Karhu-
lan aktiviteetiksi. Vuonna 2013 LC 
Karhula möi arpoja toreilla, tapah-
tumissa ja marketeissa. Samalla on 
voitu markkinoida myös kotkalaista 
veneosaamista.

Tärkeä osa projekteissa on ollut 
monipuolinen yhteistyö, mukana 
ovat olleet mm. kaupunkilehti Ank-

kuri, Lekemarin, Prisma, Citymar-
ket ja NesteHuttunen. Projektien 
nettotulos on vuosittain vaihdellut 
4–5  000 euroa.

Kumppanuus 
Kanttarellien  

kanssa

LC Karhulalla on pitkä historia 
yhteistyöstä partiolaisten kanssa. 
Esimerkkeinä Hike, patikkaretki ja 
Joulumaa-projekti. LC Global aloitti 
yhteistyön ”Kantsujen ” kanssa kun 
partiolaisille tuli toimitilaongelma ja 
klubi tarvitsi myyntiapua. Partiolai-
sille luvattiin puolet tuotosta.

Partiolaisten Munkalo-projekti 
on arvokas näyttö nuorison oma-
toimisuudesta, kansalaisaktiivisuu-
desta, partiojohtajien, vapaaehtois-
järjestöjen, yrittäjien ja yhteiskun-
nan yhteistyöstä.

Yli odotusten onnistunut Mun-
kalo tarjoaa kokoontumistilat nuo-
risolle sukupolviksi luontoympäris-
tössä, osana nuorison elämänhallin-
takasvatusta.

Brain Killer – innovaatio 
päihdetyössä

Vuonna 2009 LC Kotka-Hamina/ 
Global käynnisti Brain Killer vai 
Hyvä Elämä? -tapahtuman Ehkäi-
sevän päihdetyön viikolla 45. For-
maattiin kuului laaja-alainen yhteis-
työ mm. Kotkan opetustoimen, nuo-
risotoimen, terveydenedistämisyksi-
kön, poliisin, Ekamin, Kymenlaak-
son Kesäyliopiston, Seurakuntayh-
tymän, A-klinikan ja Stop Huumei-
den kanssa.

Viikkoon sisältyi näyttely Kotkan 
kirjastossa ja hartaushetki kirkossa, 
johon LC Global lahjoitti kynttilät 
päihdeuhrien muistoksi. Vuonna 
2010 Brain Killer -viikko laajeni nuo-
risotalo Greippiin.

Kotkalaiset klubit kustansivat 
500:lle 7-luokkalaiselle bussikulje-
tukset Päihdeputki-näyttelyyn, jossa 
oli tietoiskuja eri päihteistä. Tietois-
kun suunnittelivat ja toteuttivat ter-
veysalan opiskelijat.

Pastori luennoi hyvästä elämästä 
ja poliisi huumerikollisuudesta.

Formaattiin kuului myös ”Rait-
tuskilpakirjoitus” jokaiselle kotka-
laiselle 9.luokkalaiselle. Palkinnot 
 olivat yhteensä 1  000 euroa. Nyt 
ehkäisevän viikon ohjelmaa toteu-
tetaan Kotkan terveysjohtajan val-
vonnassa. LC Karhulan edustaja on 
osallistunut päihdeprojekteihin vii-
meaikoina.

Päihdetyön innovaatio on esitelty 
55th Europa Forumissa vuonna 2009 
kansainvälisille osanottajille.

Sikiövauriot – vastuu 
valistaa

LC Global on tukenut Ensi- ja tur-
vakotiyhdistystä päihdeäitien kun-
toutuksessa. Noin 6 % odottavista 

äideistä on päihteiden väärinkäyt-
täjiä.

3  000 vauvaa syntyy lievästi 
vammaisina ja yli 600 lasta vaikea-
vammaisina, FAS-lapsina. Alkoholi 
ja tupakka vammauttavat sikiöitä. 
Valistustyön lisäksi teimme saari-
matkan kohdeperheiden kanssa.

Yhteistyötä on tehty myös kirjas-
tonäyttelyssä ja stipendein. Samoin 
LC Keisarinna on tukenut ko. yhdis-
tystä.

LC Karhulan veneprojekti 2014 
on suunnitteluvaiheessa ja myötä-
tuulessa. Uusia aktiiveja toivotaan 
mukaan reiluun yhteistyöhön maa-
ilman luotettavimmassa hyvänteke-
väisyysjärjestössä.

Vapaaehtoistyö lisää tutkitusti 
myös tekijöiden onnellisuutta. 

Riitta Holopainen 
Lauri Mäkelä

Kotkalaiset lionsklubit palvelevat

Klubilaisten ideoima ja toteuttama 
logo Brain Killer -tapahtumaan.

Oma osasto eri yhteyksissä antaa oikeaa tietoutta lionstoiminnasta.

l b l d

Veka-Line Oy 
Vantaa 

www.vekaline.fi

Kome Oy 
Haapajärvi-Iisalmi-Nummela-Rautalampi 

puh. 0400 947 777



Nuorisovaihto
Ajankohtaista 
nuorisovaihdosta
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Tätä kirjoittaessani maaliskuun puolivälissä hakuaika ensi kesän vaihtoon 
on päättynyt. Suomen suosio vaihtomaana jatkuu yhä voimallisemmin. 
Hakemuksia on tullut 41 maasta ja neljästä USAn osavaltiosta. Tulevilla 
isäntäperheillä on hieno mahdollisuus tutustua nuorten välityksellä mitä 
erilaisimpiin kulttuureihin. Italia, Saksa, Turkki ja Japani lähettävät Suo-
meen entiseen tapaan runsaimmin nuoria. Isäntäperheitä tarvitaan tut-
tuun tapaan runsaasti. Toistan itseäni sanoessani, että ilman isäntäper-
heitä ei ole nuorisovaihtoakaan!

Suurin tarve perheistä on kaksi viikkoa ennen jokaista leiriä. 
Ensi kesän leirit:
C-piiri Lahti 2.8.–10.8.2014.
D-piiri Mäntyharju 26.7.–3.8.2014
F-piiri Kuortane 9.8–17.8.2014
I-piiri Oulunsalo 4.8.–14.8. 2014
L-piiri Rovaniemi 19.7.–27.7.2014

Piirien nuorisovaihtojohtajat odottanevat vielä tämän lehden ilmestyessä 
innokkaasti hakemuksia. 

Suomesta on lähdössä 222 nuorta. Sijoittelu on ollut aikamoista pala-
peliä, kun kysyntä ja tarjonta eivät tahdo kohdata. Toivoisin niin nuorilta 
kuin heidän vanhemmiltaankin avarakatseisempaa suhtautumista vaih-
tokohdetta valittaessa. Moniin ehkä eksoottisemmilta tuntuviin maihin 
olisi paikkoja enemmän kuin niihin halukkaita menijöitä. Tällaisia ovat 
mm. Taiwan, Intia, Romania ja Puola. Kun toisaalta suosittuihin kohtei-
siin, esim. Englanti, Portugali ja Kalifornia, on vähän paikkoja ja paljon 
hakijoita. Jotkut vanhemmat eivät tahdo ymmärtää, ettei oma lapsi pää-
sekään haluamaansa kohteeseen. Kun emme ole matkatoimisto, emme 
voi kaikille järjestää toivottua kohdetta. Jatkossa varsinkin USAn tilantee-
seen täytyy jo hakuvaiheessa tarkasti puuttua ja kehottaa nuoria tutkaile-
maan muita mahdollisuuksia. 

Kaikesta huolimatta nuorisovaihtomatkalle lähteville on tulossa eri-
lainen, toivottavasti mieluinen ja ikimuistoinen kesä. Saattaahan vaihto 
antaa suunnan elämälle, kuten Mikko Alatalo kertoi haastattelussa hänelle 
käyneen. Mikko oli ollut nuorisovaihdossa, olikohan Texasissa vai Chica-
gossa, ja siellä tutustunut kantrimusiikkiin. Jokainen lukija tiennee, mihin 
tämä tutustuminen on johtanut!

Kesää odotellessa
Tuula Rantaeskola

YCED

Köyliön Lions klubin Lallintalossa viime syksynä järjestämä konsertti oli 
menestys. Sali myytiin loppuun jo pari viikkoa ennen tapahtumaa ja artisti 
täytti odotukset vakuuttavasti. Erinomaisena esiintyjänä tunnettu Jari Sillan-
pää sai yleisön mukaansa ensi hetkistä alkaen ja päätöskappaleena kuultu 
Cheekiltä lainattu ”Liekeissä” yllytti yleisön taputtamaan seisaltaan. Enco-
rena kuultiin vielä hienosti tulkittu ”My way”.

Hyväntekeväisyyskassa mukavasti plussalle
Kuulijoita oli saapunut Lahdesta ja Helsingistä saakka seuraamaan suosik-
kinsa esitystä. Konsertin avannut ja ideoinut Köyliön Lions klubin presi-
dentti Hannu Käppi kiitti yleisöä ja yhteistyötahoja hienosta aktiivisuudesta 
konserttia kohtaan.

Tällä tempauksella saatiin varoja lahjoitettavaksi ihan kelpo summa.
Tällaisen tilaisuuden järjestäminen on aina melkoinen ponnistus, mutta 

hyvällä talkoohengellä se onnistuu melko kivuttomasti. Ladyt tekivät myös 
ison urakan hoitamalla tilaisuuden kahvitarjoilut. Herkullista omenapiirak-
kaa kahvin kera nauttinut yleisö hykerteli tyytyväisenä.

Kuninkaallista kuultavaa ensi syksynä
Syyskuun 21. päivä kuluvaa vuotta pannaan homma uusiksi. Tällä kert-
taa Lallintalolle saapuu vuoden 2013 tangokuningas Kyösti Mäkimattila 
Varjokuva-orkestereineen. Taattua iskelmää ja tangonkin taikaa on luvassa 
salin täydeltä. Lippuja on saatavaissa hyville paikoille rajoiteusti jäseniltä.  
Lippu.fi osoitteesta saat myös liput kätevästi. 

Polsun juhannus jatkuu
Perintein klubin pääaktiviteeti juhannus jatkaa ainakin tänä vuonna ilman 
showta. Lalli ja rengit keräävät siltaveroa ja Ladyt kahvittavat Kertun kestissä. 
Paikalla nähdään myös vanhoja vempeleitä. Zetorit paukuttavat putkiaan ja 
muitakin ”museoituja” old timer” -ajoneuvoja on nähtävänä. Juhannus ajelu 
kannattaa tehdä aattona Köyliöön.

Minulla oli tilaisuus osallistua Budapestissa, Unkarissa Advanced Lions 
 Leadership -instituuttiin eli koulutukseen 8.–10.2.2014. Tästä mahdollisuu-
desta vinkkaamisesta erityinen kiitos C-piirin koulutusvastaava Lauri Vai-
niolle! Me liki 80 hakemusten kautta valittua osallistujaa useimmista Euroo-
pan maista olimme majoittuneena ja tiiviissä runsaan viikonlopun koulutuk-
sessa Kempinski Hotel Corvinuksessa. 

Meidät oli jaettu kahteen englanninkieliseen ja yhteen ranskankieliseen 
ryhmään. Koulutusta omassa ryhmässäni vetivät kokeneet lionit Norjasta, 
Italiasta, Saksasta ja Turkista. Käytännön töitä varten olimme vielä jakaan-
tuneet 4–5 lionin pienryhmiin. Koulutus käsitti seuraavat aihealueet: joh-
tamisen perusteet, yhteistyösuhteiden rakentaminen, projektin johtaminen, 
delegointi, ristiriitojen käsittely, esiintyminen, lionismin edistäminen ja Lions 
Club Internationalin ohjelmien tuntemus. Päivät toivat lisää valmiuksia pal-
velutyöhön, kokemuksia vaihtui ja kontakteja kertyi runsaasti. 
Voin todella suositella tällaisia kursseja! 
Lisätietoja saa: www.lionsclubs.org ja kohdasta Member Center ja edelleen 
Leadership Development, tai kysymällä piirisi koulutusvastaavalta.

Juha Pirkkamaa

Lallis sykki Jari Sillanpään tahtiin
Juhannuksena Lalli ja rengit perivät siltaveroa. 

Letkistä rivitanssiesityksenä Budapestissa: Ragnar Loivukene Viron 120 -pii-
ristä sekä Aarne Kivimaa Suomen 107 A-piiristä ja Juha Pirkkamaa C-piiristä.

Koulutuksella lisää valmiuksia
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
13.1.–14.3.2014

A-piiri
LC Salo/Birgitat: Pirjo Kujala, Marjaana Koski, Riitta Martikainen
LC Vehmaa: Kimmo Kivimäki, Kari Siitonen
LC Turku/Archipelago: Mikko Pohjanheimo
LC Somero: Marko Rantala, Janne Nurmi
LC Uusikaupunki/Merettäret: Vuokko Tyvi
LC Ypäjä/Kate: Margit Rajahalme
LC Naantali-Raisio: Ritva Sundström
LC Rusko: Samuli Pietilä
LC Turku/Linna: Pertti Tofferi
LC Kiikala: Olavi Jantunen
LC Kaarina/City: Matti Leiwo
LC Lokalahti: Matti Rantanen
LC Paimio/Aallotar: Sari Murto
LC Karinainen/Kyrö: Tero Kuusela
 

B-piiri
LC Espoo/City: Petri Taavitsainen
LC Helsinki/Töölö: Stefan Tötterman
LC Espoo/Matinkylä: Mika Suomu
LC Karis-Karjaa: Sami Horttana, Maarit Hujanen
LC Helsinki/Lauttasaari: Johan Åberg
 

C-piiri
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Tiina Veteläinen, Neea Viitamäki,  
Susanna Poutala, Minna Rontu
LC Orimattila/Leonat: Anne Partanen, Marjo Ansa, Aira Fabritius,  
Marjut Helske
LC Lahti/Ankkurit: Reija Korhonen, Christa Koiranen
LC Tammela: Sami Mattila
LC Riihimäki/Kara: Eero Toivanen, Ismo Kajaala
LC Lammi: Aki Pelkonen, Paavo Jauhiainen, Johanna Lassila
LC Hausjärvi: Tomi Haavisto, Johannes Helisniemi
LC Kerava/Kivi: Kari Rusi
LC Riihimäki/Kristalli: Johanna Laine, Marjut Korajoki, Merja Kivekäs
LC Jokela: Harri Näkki, Pekka Vento
LC Loppi: Jari Siirola
LC Kuhmoinen: Eero Ikonen
LC Lahti/Ahtiala: Harri Honkanen
LC Lahti/City: Arto Karjalainen
LC Kerava/Allium: Päivi Virtanen
LC Tuusula: Harri Männistö
LC Järvenpää/Jannet: Petri Koljonen
LC Hyvinkää/Sveitsi: Jouni Pyykkö
LC Kärkölä: Saku Uotila
LC Tuusula/Hyrylä: Minna Muhonen
 

D-piiri
LC Hamina/Varvara: Tuija Kalsola
LC Heinola/Jyränkö: Seppo Salo
LC Heinola/Tähdet: Tiina Pakkanen
LC Imatra/Sinisiipi: Katerina Booker
LC Virolahti-Miehikkälä: Jani Perilä
LC Lappeenranta/Rakuuna: Timo Kaplas, Riku Huhtasalo
LC Lappeenranta: Lauri Saukko
LC Pyhtää-Pyttis: Peter Gango
LC Valkeala: Mika Laine
LC Imatra: Jarmo Ikävalko
LC Lappeenranta/Kanava: Kari Pitkänen

E-piiri
LC Vesilahti/Kurjettaret: Anu Graichen, Eija Eskola, Minna Valkama
LC Kangasala/Harjula: Pekka Sepponen
LC Valkeakoski/Rapola: Anne Salonen, Erja Vatanen
LC Ikaalinen/Kyrösjärvi: Heikki Sirén, Simo Perttunen, Mika Laatu,  
Henri Sarin
LC Ruovesi: Sami Lehminiemi
LC Sastamala/Annastuuna: Outi Nyyssönen
LC Siuro: Jyrki Kujanen, Jorma Vuori
LC Hämeenkyrö: Toni Kairavuo
LC Valkeakoski/Sääksmäki: Heikki Salonen
LC Tampere/Hämeensilta: Merita Kallioinen
LC Tampere/Hervanta: Sami Arvola ja Leo Reiman
 
F-piiri
LC Ilmajoki/Ilkka: Ahti Rantala, Rauno Ketonen
LC Ylihärmä: Heikki Syrjälä
LC Vähäkyrö: Teuvo Tapio, Harri Majasaari, Kari Hemminki
LC Kauhajoki: Topi Partanen
LC Kaskinen-Kaskö: Kari Rantakoski
LC Alavus/Kuulattaret: Johanna Nieminen
LC Seinäjokli/Törnävä: Heikki Korpela
LC Teuva: Jukka Santikko
LC Jurva: Ville Mylläri
LC Lehtimäki: Jaakko Kärki
LC Ylihärmä: Tapio Palttala
LC Kauhajoki/Katrilli: Eija Liikamaa
LC Ilmajoki/Viljat: Kaija-Liisa Kivimäki, Maija Kaukonen,  
Marjaana Kauppi
LC Alavus/Kuulattaret: Marja Siltala
LC Närpes: Lars Nygård
LC Lapua/Alajoki: Nina Koivisto
LC Kauhava: Mikko Hast
 
G-piiri
LC Saarijärvi/Palvasalmi: Arto Marjoniemi
LC Vilppula: Seppo Tolvanen
LC Uurainen: Aija Kivelä, Anne-Maria Turunen
LC Mänttä: Jaakko Nevala
LC Jyväskylä/Harju: Jani Pihlajamäki, Jani Laitinen
LC Mänttä/Ilves: Ilkka Pirinen
LC Luhanka: Martti Viinikainen
LC Kannonkoski: Ilpo Relander
LC Petäjävesi: Harri Mutka
 
H-piiri
LC Heinävesi/Kerma: Veijo Honkonen, Jani Puustinen
LC Lieksa/Korpi-Jaakko: Timo Tolvanen, Lea Nuutinen, Katja Pyykkö
LC Punkaharju: Matti Karjalainen, Pentti Laamanen, Tarmo Kosonen, 
Mika Heikkonen
LC Savonranta: Sirkka Erämaa, Ulla Joutsen, Aki Törrönen
LC Savonlinna/Linnatar: Seija Heinonen
LC Joensuu/Kalevaiset: Pauli Tahvanainen
 
I-piiri
LC Kuhmo/Kuhmoniemi: Mauri Vilden, Aimo Tervamäki
LC Vuolijoki: Janne Kallio
LC Ruukki: Taisto Kannisto
LC Oulu/Hannat: Annareetta Kangas
LC Oulunsalo/Salottaret: Eva-Maria Schromm
LC Kiiminki: Mairit Toropainen
LC Kuhmo/Helenat: Katja Heikkinen
LC Liminka/Kultasirkut: Terttu Suvitie
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K-piiri
LC Varkaus/Justiina: Jonna Tuovinen, Seija Kinnunen, Merja Markkanen
LC Kuopio/Päiväranta: Eeva Hallikainen-Pirskanen
LC Rautalampi/Malvi: Sari Hintikka-Varis, Markku Siponen,  
Irma Ikäheimo
LC Kuopio/Snellman: Mauri Pesonen
LC Kuopio/Siskotyttö: Eeva Happonen
LC Tuusniemi: Hannu Smolander
LC Pieksämäki/Pieksättäret: Pirjo Hynninen
LC Iisalmi/Porovesi: Risto Komulainen
 
L-piiri
LC Enontekiö: Juha Pitkänen
LC Kittilä/Levi: Ville Lammassaari, Jenni Lammassaari, Erkki Paasirova
LC Rovaniemi/Napapiiri: Timo Leikkainen
LC Sodankylä: Jonna Kuukka, Pertti Paajanen
LC Ranua: Jaakko Kouva, Jaakko Ilvesluoto
LC Keminmaa: Pauli Karihtala
LC Kuusamo/Pohjanakat: Pirjo Selkälä
 
M-piiri
LC Rauma/Kanali Helme: Minna Rantamäki
LC Eurajoki: Vesa Leskinen
LC Rauma: Veijo Kallionpää, Jukka-Tapio Yli-Kauppila
LC Pori/Katarina: Surai Welathanthri
LC Nakkila: Markku Pohjonen, Ari Lukka
LC Pori/Meri-Pori: Sami Nieminen
LC Huittinen/Gerda: Katri Naatula, Miia Paasikivi
LC Pori: Lauri Kuosmanen, Jussi Törmälä, Jukka Andersson
LC Merikarvia: Hannu Tarkkio
LC Nakkila: Jari Myllykoski
LC Laitila/Untamoinen: Esa Asikainen
 

N-piiri
LC Helsinki/Soihdut: Airi Simonsson, Eila Hakkarainen
LC Porvoo/Borgoensis: Jarno Nykänen
LC Vantaa/Koivukylä: Markku Kurvi, Mikko Ilmonen
LC Vantaa/Hakunila: Jack Mattsson, Dong-Hoon Han
LC Hiekkaharju-Sandkulla: Matti Hilli
LC Helsinki/Itä: Mika-Tapio Hämäläinen
LC Sipoo/Meri-Sibbo: Markku Peltola-Antell, Lasse Rantalainen
LC Helsinki/Suurmetsä: Kari Laine
LC Helsinki/Park: Kirsi-Marja Kahila, Jaana Koistinen
LC Lovisa-Loviisa: Jan Wildenberg
LC Helsinki/Revonsalmi: Jouni Lahtinen
LC Helsinki/Pohjois-Haaga: Lea Korja
LC Vantaa/Kaivoksela: Risto Spora
LC Vantaa/Komeetat: Helena Tamminen
LC Helsinki/Pohjoinen: Jani Hyvärinen, Juha Eskelinen
LC Vantaa/Helsinge: Ritva Ikonen, Ulla Pohjola-Lindström
LC Vantaa/Vernissa: Marjut Väänänen
LC Helsinki/Aurora: Sari Ovaskainen
LC Vantaa/Hämeenkylä: Tomi Autio
LC Helsinki/Kaivopuisto: Risto Mannonen
 
O-piiri
LC Jakobstad-Pedersöre-Linneor: Marianne Nilsson
LC Kannus/Helmi: Paula Karttunen, Liisa Alanko
LC Jeppo: Marlene Lindgren
LC Karleby: Tom Friis
LC Veteli: Mauri Aho, Matti Palosaari, Jaakko Kari
LC Nivala: Minna Visuri
LC Kalajoki: Juha Korhonen

Iloista LC Sotkamo/Sapsottarien Charter Night -juhlaa vietettiin 8.2.2014. 
Nimensä klubi sai Sotkamon keskustassa kimaltelevasta Sapsojärvestä. 
Uudessa klubissa lisäkäsiä tuovat 20 innokasta ja osaavaa naista, joilla 
osalla on kokemusta leijonatoiminnasta. Tapahtumien ja mukavien tem-
pausten avulla tullaan keräämään varoja kulloinkin valitulle kohteelle. 

Yhteistyö käynnistyi hyvin, sillä tervehdyssanat lausuivat Sotkamon 
kunnanjohtaja Petri Kauppinen ja kirkkoherra Erkki Marin. Vieraiden jou-
kossa oli Sotkamon ja Sotkamo/Vuokatti klubien lisäksi leijonia Kuh-
mosta, Kainuun muista kunnista sekä Pohjanmaalta. Ensimmäisinä rien-

Piirikuvernööri Eero Vilén (vas.), kummit LC Kuhmo/Helenat presidentti Aila Ahtonen, tiedotussihteeri Eila Kähkönen, Marketta Mantsila, Niina Piirai-
nen, Miisa Piirainen, Satu Aho, Ulla Karppinen, Mervi Mäkäräinen, tiedotussihteeri Irja Kallio, rahastonhoitaja Airi Hyvönen, sihteeri Heidi Okkonen,  
2. varapresidentti Helena Lautsalo, 1. varapresidentti Tarja Korhonen ja presidentti Anna-Liisa Korhonen. Kuva: Helge Keitel.

Sapsottaret aloitti työnsä
sivät onnittelemaan uutta klubia liiton puheenjohtaja Asko Merilä, Sap-
sottarien ”kätilöt”: juhlapuhuja ja 2. varapiirikuvernööri Susanna Saran-
linna, piirikuvernööri Eero Vilén sekä kummit LC Kuhmo/Helenat. 

Illallisen, puheiden, tervehdysten, onnittelujen ja kauniiden musiik-
kiesitysten jälkeen olivat vuorossa Sapsottarien perustamiskirjan allekir-
joittaminen, jäsenmerkkien luovuttaminen ja leijonalupaukset. Ravintola 
Tuliketussa pidetty juhla päättyi yhteisesti kajautettuun Nälkämaan lau-
luun ja tanssiaisiin. 

Irja Kallio
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Joulukuussa 2013 tehtyyn jäsentut-
kimukseen tuli 2  948 vastausta. Se 
kuvaa kattavasti jäsenten käsityk-
siä ja kokemuksia toiminnastamme. 
Vastauksia tuli tasaisesti eri puo-
lilta Suomea. Avoimissa kommen-
teissa esitettiin ilahduttavan run-
saasti kehittämisideoita ja rakenta-
vaa kritiikkiä. 

Jäsentutkimuksen tulokset on 
julkaistu kokonaisuudessaan Lions-
liiton nettisivuilla osoitteessa  
www.lions.fi/jäsenille. Jos sinulla ei 
vielä ole käyttäjätunnusta ja sala-
sanaa, voit saada sen osoitteesta 
www.lions.fi/rekisteri/, siellä on sel-
keät ohjeet.

Raportti on lähetetty PDF -tiedos-
tona kaikille niille, jotka ovat vas-
tauk sen yhteydessä antaneet säh-
köpostiosoitteensa. 

Tutkimuksen tuloksia on jo huo-

mioitua Lions-liiton ja piirien toimin-
nan painopisteiden määrittelyssä, 
tavoiteasetannassa ja tulevan kau-
den toimintasuunnitelmissa.

Yhteisöllisyyden 
kehittäminen kiinnostaa

Tulosten mukaan lionit arvosta-
vat jäsenyyttä ja pitävät sitä hyvin 
tärkeänä. Tyytyväisyys klubin toi-
mintaa saa lähes yhtä hyvät arviot. 
Tämän antaa klubeille hyvän mah-
dollisuuden toimintansa pitkäjäntei-
seen suunnitteluun.

Klubit ovat toimintamme tärkein 
yksikkö. Klubeja on innostettava ja 
niille on aikaisempaa aktiivisemmin 
tarjottava mm. koulutusta, muutos-
valmentajien osaamista ja viestin-
nän tukea. 

Klubikokousten sisältöön kannat-

taa kiinnittää huomiota. Avoimissa 
kommenteissa tuli useita ehdotuksia 
perinteisten klubikokousten vähentä-
misestä ja niiden tilalle klubi-iltojen 
käyttöönottamista. Niissä tiedotetta-
vat asiat käydään nopeasti lävitse ja 
loppu aika käytetään mielenkiintoi-
siin klubiesitelmiin, keskusteluihin 
ja yhdessäoloon. Myös klubivierailut 
yrityksiin tai naapuriklubeihin antaa 
uutta lisäarvoa jäsenistölle. 

Kaikille johtotehtävissä oleville 
toivotaan leadership-koulutusta, eli 
vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten 
johtamiseen tarvittavien taitojen 
kehittämistä. Vapaaehtoistyöhön 
perustuvan organisaation menes-
tys perustuu pitkälti johdon kykyyn 
innostaa, motivoiva ja auttaa jäse-
nistöä toteuttamaan yhdessä hyväk-
syttyjä tehtäviä. Johdon odotetaan 
olevan aidosti kiinnostunut jäsenis-

töstä ja johdon tulisi olla läsnä ken-
tällä. 

Jäsenhuolto ja uusien 
jäsenten opastus

Jäsenhankintaan kannustetaan 
ja siitä puhutaan varsin paljon. 
Otamme vuosittain vastaan 1  500–
1  800 uutta jäsentä. Jäsenistö suh-
tautuu uusien jäsenten hankintaan 
positiivisesti, se osoittaa, että väli-
tämme ja kannamme vastuuta klubin 
palvelukyvystä ja tulevaisuudesta. 
Nykyisistä jäsenistä on pidettävä 
parempaa huolta, jäsenpoistuma 
tulisi saada pienemmäksi.

Uudet jäsenet odottavat parem-
paa perehdyttämistä, opastusta sekä 
mielekästä yhdessä tekemistä. Kum-
min roolin kehittämiseen tullaan 
kiinnittämään huomiota. 

Luottavaisesti eteenpäin
– korkea sitoutuminen ja hyvä palveluhalu



2/14  LION  43

Ulkoista  
viestintää lisää 

Viestintä on kehittynyt positiivi-
seen suuntaan. Varsinkin sisäinen 
viestintä koetaan nykyaikaiseksi ja 
riittäväksi. Suurimpana kehittämis-
kohteena pidetään ulkoista viestin-
tää. Lions-brändin rakentaminen on 
pitkäjänteistä työtä. Omista onnis-
tuneista aktiviteeteista saadaan var-
masti mielenkiintoisia ja koskettavia 
tarinoita. Ne vetoavat jäsenistömme 
lisäksi myös potentiaalisiin jäseniin 
ja muihin ulkoisiin kohderyhmiin.

LION-lehteä pidetään hyvänä 
taustoittavana viestintävälineenä 
ja sitä luetaan tarkasti. Uutiskirjei-
den lähettämistiheyttä kerran kuu-
kaudessa pidetään hyvänä, samoin 
kuin piirikuvernöörien lähettämiä tie-
dotteita. 

Ruotsinkieliset jäsenet toivovat, 
ettei heitä unohdettaisi. Heille tulisi 
tuottaa samat aineistot ja samaa 
aikaan. 

Klubien omia nettisivuja toivo-
taan päivitettävän useammin. Klu-

bien ajantasaiset sivut ovat kuin näy-
teikkuna, joka viestivät nykyaikai-
sesta ja dynaamisesta toiminnasta. 
Hyvä kello kauas kuuluu!

Koulutus

Koulutuksen tarjontaa ja sisältö 
pidetään varsin hyvänä. Koulutuk-
seen osallistutaan aktiivisesti, mutta 
pienoista innostamista kaivataan 
lisää. Johtamiskoulutusta toivotaan 
annettavan kaikille johtajaksi halua-
ville, ja jopa pakollisena sitä pidetään 
klubipresidenteille. 

Klubisihteerien saamaan koulu-
tukseen liittyy kehittämisodotuksia. 
Siihen kaivattaisiin syvällisempää ja 
konkreettisempaa otetta, johon ei 
riitä 1–2 tunnin mittainen koulutus 
piirin vuosikokouksen yhteydessä. 
Sihteerienkin koulutuksen toivotaan 
olevan ”pakollista”, muuten tehtä-
vää ei voi hoitaa kunnialla.

Muutosvalmentajien toivotaan 
olevan aktiivisia tarjoamaan osaa-
mistaan klubeille. 

Lionstoiminnan 
tärkeimmät aktiviteetit 

Klubin omia palvelu- ja varainkeruu-
aktiviteetteja pidetään mielenkiintoi-
sina ja niihin kannustetaan osallistu-
maan. Osallistuminen voisi olla ehkä 
hivenen aktiivisempaa, ettei vastuu 
kaadu samojen lionien harteille.

Valtakunnallisia aktiviteetteja on 
runsaasti ja joskus ne osuvat pääl-
lekkäin. Klubikohtaiset voimava-
rat eivät riitä kaikkeen. Liiton odo-
tetaan harkitsevan tarkemmin mitkä 
ovat kärkihankkeita. Palveluaktivi-
teetit koetaan mielekkäinä, niissä 
saa välittömän palautteen ja kiitok-
sen. Hyvä mieli tulee palvelun saa-
jalle kuin myös antajalle. Hyödyl-
lisimpänä Lions-liiton omina akti-
viteetteina pidetään Lions Quest 
-koulutusta, käytettyjen silmälasien 
ke räys tä Sri Lankaan, kummilapsi-
toimintaa ja kansainvälistä nuori-
sovaihtoa.

Hyödyllisimpinä yhteistyöaktivi-
teetteina pidetään Uusi Lastensai-
raala -keräystä, veteraanien palvelu-

aktiviteettia, lasten turvapäivää sekä 
Nenäpäiväkeräystä. 

Klubit arvostavat sitä, että ne voi 
itse päättää mihin aktiviteetteihin ne 
kykenevät osallistumaan. Hyvänä 
pidetään myös sitä, että kaikista 
tarjolla olevista aktiviteeteista ker-
rotaan laajasti eri yhteyksissä ja eri 
viestintä kanavissa. Ehkä argumen-
tointiin tulisi kiinnittää suurempaa 
huomiota

Jäsentutkimus sai hyvän palaut-
teen ja se tullaan toteuttamaan 
uudestaan vuoden 2014 lopussa. 
Kehittämisessä otetaan huomioon 
tulleet palautteet. Huolehditaan ettei 
raportti jää pölyttymään tai unohdu 
tietokoneen tiedostojen joukkoon. 

Tuomo Holopainen 
varapuheenjohtaja, 

tuomo.holopainen@lions.fi

Thorleif Johansson
 viestintäjohtaja, 

thorleif.johansson@lions.fi 
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Kolmen klubin yhteinen 50-vuotisjuhla Juankoskella
Juankosken Ruukinkievarissa juhlittiin 1.2.2014 kolmen koillissavolaisen 
lionsklubin 50-vuotista toimintaa. LC Kaavi Kaavi, Muuruvesi ja Säynei-
nen perustettiin 1963 lopulla ja 1964 alussa. Yhteinen perustamisjuhla oli 
7.3.1964. Juhlan kunniaksi klubit olivat koonneet mielenkiintoisen valoku-
vanäyttelyn vuosikymmenten toiminnasta. Jokaisen klubin osalta kuvista 
oli aistittavissa aktiivisen lionstyön historian siipien havinaa.

Ruukinkievarin juhlasali täyttyi noin sadasta lionista ja puolisosta. Jou-
kossa oli kaksi 50 vuotta lionina toiminutta jäsentä, Vilho Mutanen Muuru-
vedeltä ja Jorma Hyvönen Säyneisestä.Heidät puolisoineen palkittiin perus-
tajajäsenen 50-vuotisansiomerkeillä. Lisäksi lion Erkki Partanen Säyneisestä 
sai 40-vuotismerkin.

Säyneisen, Kaavin ja Muuruveden lionsklubien valokuvanäyttelyt herättivät 
suurta kiinnostusta yhteisessä 50-vuotisjuhlassa. Kuva: RNen.

Piirikuvernööri Onni Piippo esitti Lions-liiton onnittelut LC Säyneisen pre-
sidentille Rauno Kettuselle, LC Kaavin presidentille Lasse Kotilaiselle ja LC 
Muuruveden presidentille Jari Korhoselle. Kuva: RNen. 

50-vuotisjuhlan palkitut yhteisessä kuvassa, keskellä piirikuvernööri Onni 
Piippo. Kuva: RNen.

Juhlapuhujana oli piirikuvernööri Onni Piippo, joka presidentti Rauno 
Kettusen tervehdyssanojen jälkeen toi tilaisuuteen Lions-liiton ja K-piirin 
tervehdykset. Samalla hän luovutti juhliville klubeille liiton maakuntaviirit. 
Jäsenten ansiomerkkien lisäksi luovutettiin yhden ruusukkeen ansiomerkit 
LC Kaavin jäsenille Arvo Helonsalolle, Jorma Räsäselle ja Juhani Soiniselle. 
LC Muuruveden jäsenistä palkitut olivat Aarne Asikainen, Raimo Hakka-
rainen ja Tapani Tirkkonen. Lady-ansiomerkin sai puoliso Marketta Juuti-
lainen LC Kaavi.

Klubien presidentit esittelivät 50 vuoden toimintaa. Presidentti Rauno 
Kettunen sanoi Säyneisessä toiminnan vaihdelleen vuosikymmenittäin. 
Ohjelmassa on ollut konsertteja, retkiä ja erilaisia kilpailuja. LC Kuopio/
Päivärannan kanssa myytiin joulukuusia Kuopiossa. Säyneisläiset hankki-
vat kuuset ja kuopiolaiset vastasivat myynnistä. Porolle kerättiin jäkälää. 
Kokeiltiinpa osallistumista Juankosken markkinoillekin. Nuorisovaihto alkoi 
1980-luvulla. Ladyt ovat olleet mukana mm. lapsitapahtumassa. Kanava-
juhlia järjestettiin ja erilaisia talkoita on pidetty. Nuoret ja koululaiset ovat 
useimmiten olleet avustuskohteina.

Presidentti Lasse Kotilainen esitteli LC Kaavin toimintaa, johon on mah-
tunut mm. verokalenterin tekoa, teatteriretkiä ja arvauskilpailuja. Halkojen 
hakkauksen ja talkootöiden lisäksi vanhuksia on kyyditetty, ja perheitä avus-
tettu. Puolisot ovat järjestäneet mm. muotinäytöksiä ja lasten tilaisuuksia.

LC Muuruveden presidentti Jari Kortelainen muisteli klubin harrastaneen 
maanviljelystä, taimikoiden hoitoa, metsän raivausta ja polttopuiden tekoa. 
Talkootyöt ovat kuuluneet klubin ohjelmaan ja jouluna on muistettu les-
kiä ja muita perheenjäseniä.

Juhlan viihteestä vastasi Juantehtaan Soittajat kapellimestari Raimo Maa-
rasen johdolla.

Aurinkokeinu päiväkotiin
LC Kontiolahti/Ursulat lahjoitti terapeuttisen aurinkokeinun kontiolahtelai-
sen päiväkoti Päivänpaisteen lasten iloksi. Luovutus tapahtui aamupäivän 
kiireisen toiminnan keskellä 28.1.2014.

Päiväkodinjohtaja Tero Hurskainen, erityislastentarhanopettaja Tiina Kor-
honen, sekä Ursuloista Ritva Korhonen, Sirkku Kilpeläinen. Etualalla pieni 
koekeinuja.
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Wilmoille ensimmäiset
Melvin Jones -jäsenet

106 paria LIUKUESTEITÄ
LC Hämeenlinna/Liinujen järjestämä maksuton Liiku turvallisesti ikäihminen 
-tapahtuma keräsi tuvan täydeltä lähialueensa ihmisiä Tuuloksen Kapakan-
mäelle 13.11.2013. Vaikka talven tuleminen ei suomalaista yllätäkään, niin 
liukas keli voi yllättää naapurissa vierailun aikana. THL:n mukaan yli 65-vuo-
tiaille sattuu vuosittain 100  000 kaatumistapaturmaa, valtaosa kotona ja 
kotipihassa. Näistä lähes 40  000 vaatii sairaalahoitoa ja yli 900 johtaa kuo-
lemaan.

Suutarimestari Hannu Heiskanen kertoi, että hyvillä jalkineilla pärjää suu-
rimman osan talvesta. On vain valittava talvikäyttöön talvijalkineet ihmi-
sille aivan kuten talvirenkaat autoon. Valtaosa vuosittain tapahtuvasta noin 
7  000 lonkkamurtumasta on seurausta kaatumisista. Yksi lonkkamurtuma 
maksaa noin 19  000 euroa, rannemurtuma lähes 5  000 euroa. Liiku turval-

LC Palokka/Wilma juhli 10-vuotista taivaltaan 24.5.2013 Nikolainsalissa 
Jyväskylässä. Keväisen tunnelmallisessa tilaisuudessa oli juhlapuhujana 
PDG Pirkko Kokkonen Äänekoskelta. Klubin perustajajäsenet Niina ja Tiina 
Lampinen muistelivat pilke silmässä Wilmojen monipuolista toimintaa. Juh-
lassa muistettiin ansiomerkein klubin perustajajäseniä sekä aktiivisia klubi-
laisia. Klubin ensimmäiset Melvin Jones -jäsenyydet saivat Anne Koivisto ja 
Anne Nieminen. LC Palokka Wilma tuki 10-vuotisjuhlalahjoituksella Jyväs-
seudun Omaishoitajien vertaistukitoimintaa.

Katri Avonius

Suutarimestari Hannu Heiskanen sovittaa liukuesteitä kutsuvieraan kenkiin.
Kuva Kirsi Juvonen.

Lasse Liemola ilahdutti kuulijoita. Kuva: Kirsi Juvonen.

LC Palokka Wilma ry:n 10-vuotisjuhlakuva. Seisomassa vasemmalta Anniina 
Kyrönlahti, Marja Mäenpää, Niina Lampinen, Katri Avonius, Tiina Lampi-
nen, Outi Paloniemi, Maarit Itämetsä, Eija Ahonen, Anne Vesanen, Kristiina 
Jaakkola-Taskinen ja Peppi Hyttinen. Istumassa vasemmalta Anne Koivisto, 
Helka Avikainen ja Anne Nieminen. Kuva: Tomi Tuuliranta.

Lauttakylän ritarit
LC Lauttakylän itsenäisyyspäivänä pidetyssä kokouksessa lyötiin kolme 
uutta Lions-ritaria. Aateloinnin saivat klubin pitkäaikaiset jäsenet Seppo 
Kirra, Timo Junnila ja Mikko Stenfors. Huittisten Wanhassa pappilassa 
pidetyssä tilaisuudessa oli paikalla myös piirikuvernööri Matti Reijonen ja 
todistajina past presidentti Hannu Korpela ja presidentti Esa Laamanen.

Uudet Lions-ritarit vasemmalta lukien Seppo Kirra, Timo Junnila ja Mikko 
Stenfors.

lisesti ikäihminen -tapahtumassa Liinut tarjosivat 106 ikäihmiselle ilmaiset 
suutarimestari Hannu Heiskasen kullekin valitsemat liukuesteet.

Tuhdin asiapitoisen paketin jälkeen Lasse Liemola lauloi kitaransa säes-
tyksellä monta hienoa vanhaa iskelmää. Fysioterapeutti Päivi Veikkola lait-
toi väen ensimmäiseksi jumppaamaan. Kädet ylös, olkapäiden pyöritystä, 
käännetään pää ja katsotaan, kuinka naapuri voi. Fyysinen ja psyykkinen 
hyvinvointi kulkevat käsi kädessä, kummastakin kannattaa huolehtia. Lop-
pukahvien lomassa poliisi Kim Malmström kertoi näkyvyydestä liikenteessä. 
Vuonna 2011 kuolemaan johtaneista jalankulkuonnettomuuksista 20 tapah-
tui hämärällä tai pimeässä. Menehtyneistä 14:llä ei ollut heijastinta, jota 
käyttämällä heistä 6 olisi voinut pelastua kuolemalta.
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50-vuotias LC Lieto

Palvelutalon asukkaita kyydissä

Suomen ensimmäinen yhteisklubi LC Helsinki/Malminkartano vietti 25-vuo-
tisjuhliaan 22.5. 2013 ravintola Lämmössä Helsingissä. Juhliin osallistui 25 
henkilöä, joista seitsemän oli perustajajäseniä. Kunniavieraina olivat piiri-
kuvernööri Tiitus Tuohikorpi, I Alueen puheenjohtaja Emilia Talvisaari sekä 
klubin neljä perustajajäsentä, jotka eivät enää kuulu klubiin. Miellyttävän 
illan ohjelmaan kuului Seppo Haarion esittämä klubin historiikki. Piiriku-
vernööri ja presidentti Heikki Jailo palkitsivat ansioituneita klubin jäseniä.

Lietoon perustettiin viisi vuosikymmentä sitten eli 17.1.1964 klubi, jonka 
perustamiskirjan allekirjoitti 16 innokasta veljeä. Perustavassa kokouksessa 
oli läsnä myös Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Väinö Haapanen.

LC Liedon varainkeruuaktiviteettinä on ollut yli 40 vuotta syksyisin jär-
jestettävät Mikkelinmarkkinat. Pitkäaikainen myyntituote oli myös Veroka-
lenteri vuosittain. Sittemmin lain ankara käsi kielsi sen julkaisun.

50-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistu PCC Lasse Karenin laatima historiikki 
kertoo elävästi klubin toiminnasta vuosikymmenten ajalta. Klubi on ollut 
aktiivisesti palvelemassa paikallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälissä 
aktiviteeteissä laajemmin ja monipuolisemmin kuin moni muu klubi. Se on 
tuottanut myös useita johtohenkilöitä Lions-liiton ja piirin vastuutehtäviin.

Klubin toiminnalle on alusta alkaen ollut puolisoiden aktiivinen osallistu-
minen. Monet asiat ja aktiviteetit tehdään yhdessä ladyjen kanssa. Ovatpa 
eräät heistä itsekin liittyneet järjestöön LC Kaarina/Katariinojen jäseninä.

Juhlapäivänä 18.1.2014 klubi piti juhlakokouksen, jossa jaettiin merkit-
tävimmät lahjoitukset. Lietolaiset lähinnä vanhus- ja nuorisotyötä tekevät 
järjestöt sekä AR-säätiö ja LCIF sekä ladyjen avustuskohde Omaishoitajayh-
distys saivat vastaanottaa lähes 17 000 euron lahjoitukset.

Liedon Vanhanlinnan Kartanoravintolaan oli kokoontunut lähes sata juh-
lavierasta iltajuhlaan. Vieraat toivotti tervetulleiksi klubin presidentti Rauno 
Toivola. Tilaisuus alkoi merkittävillä juhlallisuuksilla, kun lion Mika Routa-
maa sai vastaanottaa Melvis Jones Fellowship-jäsenyyden. Järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtaja Lasse Karen avustajanaan PDG Heikki Mäkelä aate-
loi perinteisin seremonioin Rauno Toivolan Lions-ritariksi.

LC Helsinki/Torni lähti vanhusten tukemisessa uudelle tielle. Helsinkiläi-
sen Käpyrinteen palvelutalon liikuntarajoitteisille asukkaille ja heidän huol-
tohenkilöilleen kustannettiin 27.9.2013 kiertoajelu muuttuvassa kotikau-
pungissa – Helsingissä teemalla ”Mennään bussilla – nähdään yhdessä”. 

Ajelu oli vanhuksille erittäin tervetullut ja mieleinen. Päästiin omista 
ympyröistä laajemmalle hyvässä seurassa ja voitiin ihmetellä yhdessä, miten 
nopeasti Helsinkikin voi muuttua. Ajelua tuki omalla panoksellaan Toreniuk-
sen liikenne ja kuljettajana toiminut Vesa Torenius. Käpyrinnettä edustivat 
Anneli Eskola ja Muhamed Abdikadir. Itse matkalaiset rajoitteistaan joh-
tuen jäivät kuvaushetkellä sisään istumaan. Olisiko tässä ajatusta muille-
kin klubeille ympäri Suomen?

Iloisia juhlijoita eturivissä vasemmalta oikealle: Sara Gröndahl, Eila Puhakka, 
2. VDG Kari Eväsoja, Sinikka Nieminen, Kaija Luomanperä ja Tarja Johans-
son. Takarivissä vasemmalta oikealle: PDG Seppo Haario, Bengt Hannelius, 
Henri Leikola, Kai Gröndahl, Olavi Nieminen ja Heikki Jailo.

Suomen ensimmäinen 
yhteisklubi 25 vuotta

PCC Lasse Karen aateloi lion Rauno Toivolan Lions-ritariksi. Avustajana toimi 
PDG Heikki Mäkelä.

Kuljettajana toimi Vesa Torelius (oikealla). Käpyrinnettä edustivat Anneli 
Eskola ja Muhamed Abdikadir.

Iltajuhlan juhlaesitelmän piti Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä. Musiikki-
esityksestä vastasi baritoni Hannu Ilmolahti.

Juhlivalle klubille esittivät tervehdyksensä kunnanjohtaja Terhi Isotalo ja 
piirikuvernööri Tommi Virtanen. Juhlan jälkeen koittaa arki ja klubi suun-
taa katseensa tuleviin haasteisiin.

Teksti ja kuvat Lars Wiren
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LC Tampere/Härmälän ladyissä on useita musiikin ystäviä ja heistä lady 
Tuula Sinisalo on tuttu näky eri konserteissa. Mutta lady Tuula ei ole ollut 
vain kuuntelija, kun hän on järjestänyt vuodesta 1983 lähtien klassisen 
musiikin kahvikonsertteja. Niiden tuloksena on klubi saanut aktiviteettitu-
loja mutta myös tuottanut ystäville iloa. Lippunsa lunastaneiden joukossa 
on niitäkin, jotka eivät vain kuuntele vaan haluavat myös oppia ymmär-
tämään klassillista musiikkia. Tuulan aviomies, leijonaveli Lasse Sinisalo, 
on kuunnellut toiveita ja konsertit ovat aina alkaneet alustuksella musii-
kista ja säveltäjistä. Ensimmäinen konsertti käsitteli barokkimusiikkia, jota 
aidoin barokkisoittimin soitti opiskelijoiden 9-henkinen barokkiyhtye Sal-
tarello. Tilaisuus oli heille edullinen, kun tulot käytettiin yhtyeen soitti-
mien hankintaan. Tämä konsertti kuten myös seuraavat 16 esitettiin lady 
Tuula Sinisalon kotona.

Vuosien kuluessa ystävien määrä lisääntyi ja uudet tilat löytyivät vuonna 
2001 Kalevan kirkon alasalista. Paikka oli soittajien mielestä sopiva ja salli 
kolminkertaisen yleisömäärän. Lady Tuula oli aikaisemmin kahvittanut vie-
raansa kotona, mutta nyt hän sai avukseen klubin ladyt ja leijonaveljet. 

Vuonna 2008 siirryimme Pispalan kirkkoon, jonka kirkkosali tarjosi Kale-
vaan verrattuna konserteille akustisesti paremman ja suuremman tilan. Sun-
nuntaina 19.1.2014 järjestetty kirkkokonsertti oli niin tunnettu ja suosittu, 
että jouduimme rajoittamaan myytävien konserttilippujen määrää kirkon 
tilojen mukaisesti. Tämä konsertti oli klubin järjestämistä kirkkokonserteista 
sijalla 14. Kirkkosali oli suuri ja esittäjien mielestä akustisesti erinomainen. 

Lämminhenkistä LC Heinäveden 50-vuotisjuhlaa vietettiin ravintola Kylä-
pääskyssä klubin lionien, ladyjen ja kutsuvieraiden kanssa 18.1.2014. Juhla 
alkoi presidentti Risto Kontkasen tervetulosanoilla ja -maljalla. Lyhyt kat-
saus klubin syntyhistoriaan palautti ajatukset päivälleen 50 vuoden taakse 
jolloin klubi perustettiin 18.1.1964 Varkaudessa teollisuustoimihenkilöiden 
kerholla. Perustajajäseniä saatiin tuolloin kokoon 15 henkeä. Tänä päivänä 
klubissa on jäseniä 23. 

Juhlapuheen juhlassa piti piirikuvernööri Juhani Kautonen. Vuonna 1967 
klubiimme liittynyt pitkäaikainen toimiva jäsen Kalevi Karhula hauskutti juh-
lavieraita muistelemalla vanhoja tarinoita klubin alkuajoilta. Juhlan musii-
kista vastasi Senni Heiskanen, jonka taitava kantelemusiikki oli erinomai-

Härmälän ladyjen kirkko-
konsertti suuressa suosiossa

LC Heinäveden juhla-
lahjoitus nuorisotyöhön

Presidentti Lasse Sinisalo ja lady Tuula Sinisalo kiittämässä soittajia, paik-
kana Pispalan kirkko.

Piirikuvernööri Juhani Kautonen ojensi lion Risto Kinnuselle Lions-liiton 
1 ruusukkeen ansiomitalin.

Järjestelyt vaativat veljien ja ladyjen osalta niin suuren työpanoksen, että 
raja lienee saavutettu. Ladyjen tekemiä kakkujakin kului toista kymmentä.

Konsertin soittajat ovat Tampere Filharmonian tai Konservatorion opet-
tajakunnan ammattilaisia. Lisäksi ohjelmisto on tarkkaan harkittu yhteis-
työssä ammattilaisten kanssa ja harjoiteltu tiukoin kriteerein esityskuntoon. 
Siten suosion lisääntyminen ei ole ollut ihme. Olemme saaneet joka vuosi 
uuden ohjelman ja useimmat klassisen musiikin tunnetut säveltäjät ovat jo 
tilaisuuksissamme esitetty kotimaisia säveltäjiä unohtamatta.

Tällä hetkellä kirkkokonsertti on klubin aktiviteeteistä tuottoisin. Järjes-
telyt kuuluvat ladyille ja he päättävät tulojen käytöstä. 

Martti Polvinen

nen näyte heinäveteläisten nuorten nykypäivän musiikkiopinnoista. Ladyja 
ja naisvieraita muistettiin ruusuilla. 

Klubin tekemistä aktiviteettiperinteistä pitkäaikaisin on Kermajärven jään-
lähtöarvaus, joka on ollut mukana vuoden 1965 keväästä lähtien. Niistä 
saadut tuotot on jaettu vuosittain stipendeinä yläasteen ja lukion oppi-
laille. Uusin säännöllinen aktiviteetti on retkisoutu- ja melontatapahtuma 
Heinäveden Kanavasoutu, joka kulkee Heinäveden reitin upeissa kansallis-
maisemissa Valamon luostarista Kolovedelle. Tänä kesänä hyvän suosion 
saanut tapahtuma järjestetään viidennen kerran. Nämä ja muutamat muut 
satunnaiset aktiviteetit mahdollistavat paikallisen avustustoiminnan. Kan-
sainvälisyystoimintaa LC Heinävesi harrastaa lähettämällä paikallisia nuo-
ria kesävaihtoon, ja viime kesänä solmittiin myös kansainvälinen ystävyys-
sopimus unkarilaisen LC Körmendin kanssa.  

Juhlavuoden kunniaksi LC Heinävesi haluaa olla osaltaan mukana mah-
dollistamassa paikallista lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa hyvinvointia. Lah-
joituksina juhlassa jaettiin lähes 5  000 euroa, joka jakaantuu Heinäveden 
yleisurheilijoille, yläasteen ja lukion piha-alueen kehittämiseen ja frisbeegolf-
radan rakentamiseen. Viimeksi mainittua hanketta rahoitetaan yhdessä LC 
Heinävesi/Kerman kanssa. Lisälahjoituksia tehdään kevään mittaan.

Juhlassa palkittiin 40 vuoden jäsenyydestä Esa Silvennoinen. Lions-lii-
ton 1 ruusukkeen ansiomitalin sai lion Risto Kinnunen ansiokkaasta toi-
minnastaan klubin hyväksi. Suomen Lions-liitto lahjoitti LC Heinävedelle 
maakuntaviirin.

Ystäväkirppis Merihaassa
Arki-ilta kokosi yllättävän hyvin ystäviä ja tuttavia shoppaile- 
maan LC Helsinki/Viaporin järjestämälle kirpputorille Merihakaan 
23.1.2014.

Tarjolla oli monipuolista ja hyväkuntoista tavaraa vaatteista 
astioi hin. Ostosten lomassa oli mahdollisuus nauttia myös pientä 
purtavaa.

Runsaan asiakasjoukon ansiosta jälleen kerran saatiin kartutet-
tuja varoja hyväntekeväisyystyöhön.

Marjanne Vihanto-Tykkyläinen
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Laskiaisrieha Ylihärmässä

Naarasleijonasta ritari 

LC Siilinjärvi 50 vuotta nuorten 
asialla – vanhuksia unohtamatta

Härmän kylpylä, Lions Club Ylihärmä ja Ylihärmän palolaitos järjestivät koko 
perheen laskiaisriehan kylpylän urheiluareenan puistossa. Samassa yhtey-
dessä otettiin käyttöön äskettäin valmistunut laavu ja lasten pulkkamäki. 
Laskiaistiistain juhla kokosi satamäärin väkeä paikkakunnalta ja hiihtolo-
malaisia Härmän kylpylästä.

Lapset olivat innoissaan päästessään pulkkamäkeen, palolaitoksen ahkio-
ajelulle, ponin kärryille ja tutustumaan paloautoihin. Kylpylän tarjoaman 
hernerokan, grillimakkaroiden ja mehun tarjoilusta sekä lasten turvalli-
suudesta pulkkamäessä huolehtivat Lions Club Ylihärmän veljet ja ladyt. 
Mukana tapahtumassa omine tietoiskuineen olivat myös Härmän Sydän-
yhdistys ja Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys.

Simo Perämäki

Siilinjärven vanhin leijonaklubi vietti näyttävästi toimintansa 50-vuotisjuh-
laa 22.2.2014 Vuorelassa Kuntoutumiskeskuksen takkatiloissa. LC Siilinjär-
ven pitkää ja monipuolista toimintaa arvostetaan paikkakunnalla. Juhlapu-
hujana muistojen täyteisessä tilaisuudessa oli Suomen Lions-liiton varapu-
heenjohtaja Tuomo Holopainen.

Puhuja korosti, että leijonajärjestön tehtäväkenttä on laaja-alainen. Toi-
minta on kohdistunut vuosikymmenten aikana kaikenikäisiin apua ja tukea 
tarvitseviin ihmisiin. Nykyajassa erityiskohteena ovat maamme lapset ja 
nuoriso, sillä osalla heistä on suuria vaikeuksia kasvaa kiinni yhteiskun-
taan. Mutta leijonat tunnistavat edelleen myös vanhusten auttamisen ja 
tukemisen tärkeyden ikääntyvässä Suomessa.

Juhlan avauspuheen piti klubin presidentti Markku Hiltunen. Hän totesi 
toiminnan tarjoavan mielenkiintoista laatua ja sisältöä jäsenistön elämään. 
Klubin vaiheikkaan historian esitteli leijonajäsen Heikki Helve, joka elävöitti 
tietopakettia laajalla kuva-aineistolla.

Päätössanat lausui ansioitunut lionsveteraani ja entinen piirikuvernööri 
Juha Viinikka. Hän totesi, että palvelutehtävissä auttaja saa aina osakseen 
siunauksen sitä itse laisinkaan ajattelematta. ”Olemme saaneet nauttia siu-
nauksesta”, Viinikka kiteytti kiitoksen sanat.

Nuorten ohjelmaosuudesta vastasi lauluryhmä Ronja Häyrynen, Helmi 
Knuutinen ja Roosa Koistinen. Heitä säesti ja johti musiikinopettaja Sari 
Ropponen. Matti Juusela tulkitsi Yrjö Jylhän kolme runoa. Illan juonsi Marko 
Jormalainen.

Teksti ja kuvat: Matti Juusela

Monet lapsiperheet kiittelivät kilvan hyvin järjestettyä laskiaistapahtumaa. 
Kuva: Markku Mäkelä.

Leijonaveteraani, PDG Juha Viinikka, liiton varapuheenjohtaja Tuomo Holo-
painen ja klubipresidentti Markku Hiltunen asettuivat uuden järjestölipun 
äärelle.

Roosa Koistinen, Helmi Knuutinen ja Ronja Häyrynen lauloivat. Heitä säesti 
ja johti musiikinopettaja Sari Ropponen.

Leijonanaaras Silja Salokkaan ritariksi lyöminen juhlisti LC / Helsinki Mainin-
gin ja LC / Hki Tornin yhteistä Lumiukkojuhlaa tammikuussa Helsingissä. 
Silja on 100 %:n lion. Hän on toiminut ansiokkaasti klubin, piirin ja liiton 
tehtävissä ja aktiviteeteissa vuodesta 1996 lähtien, jolloin hän liittyi Lions 
Club Helsinki /Pikku-Huopalahden jäseneksi. Hän on toiminut useissa eri 
tehtävissä sekä Pikku-Huopalahdessa että vuonna 2002 perustamassaan 
Lions Club Helsinki/Mainingissa. 

Silja toteuttaa toiminnassaan AR-säätiön tarkoitusta esimerkillisesti. Kai-
ken muun toiminnan ohella hän ARS-leijonana on aina muistanut markki-
noida menestyksellä myös adresseja. Tähän toimintaketjuun kuuluu hänellä 
luonnollisena osana adressien toimittaminen tarvitsijalle.

Silja Salokas on osallistunut vuosien varrella myös aktiivisesti kansain-
väliseen toimintaan osallistumalla Eurooppa foorumeihin, conventioneihin 
ja tietysti pohjoismaisen yhteistyön NSR-kokouksiin useampana vuonna. 
Hän on saanut 1999 Melvin Jones -palkinnon, yhden ruusukkeen ansio-
merkin vuonna 2007 ja Medal Of Merit’in 2012.

Onnellinen ritari kunniakirja kainalossaan. Onnittelijana klubin presidentti 
Riitta Puranen.
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Kalajoen Kallattarilla 
pirteää toimintaa

Kerimäen Urheilijoiden 
hiihtojaostolle numeroliivit

Konsertilla varoja 
lastensairaalan hyväksi

Kalajoki/Kallatar on pirteä 15-vuotias klubi, jossa on 30 jäsentä. Kallatta-
ret saivat olla mukana tuottamassa iloa lapsille ja kaikille muillekin Safari-
talon järjestämässä talviriehassa. Ohjelmassa oli ajelua moottorikelkoilla ja 
polkuautoilla , sumopainia, kasvomaalausta, musiikkiesityksiä ja tietenkin 
maukasta lohikeittoa.

Kallattarilla on ollut tämäkin toimintavuosi hyvin aktiivinen ja toimin-
nallinen. Olemme järjestäneet useampia aktiviteetteja mm. hyväntekeväi-
syyskonsertin sekä kirpputorin ja olemme osallistuneet naisten messuille. 
Tuotto on lahjoitettu seurakunnan diakoniatyön kautta kalajokisille lapsi-
perheille ja partiolaisten tarvikehankintoihin.

Perinteeksi on muodostunut myös vanhusten ilahduttaminen seniorikes-
kus Mäntyrinteellä järjestämällä yhteislauluhetki. Kallattaret haluavat huo-
lehtia omasta kunnosta ja hyvinvoinnista. Tänä toimintakautena olemme 
varanneet oman kuntosalivuoron ja siten hoitaneet yhdessä kuntoamme.

Pirkko Siipola

LC Kerimäen toiminnassa on ollut keskeistä koko 50 vuotta kestäneen toi-
minnan ajan paikallisten lasten ja nuorten tukeminen. Näin myös tällä-
kin toimintakaudella. LC Kerimäki lahjoitti helmikuussa yhdessä Kerimäen 
Osuuspankin kanssa Kerimäen Urheilijoiden hiihtojaostolle 150 numero-
liivit. Lasten ja aikuisten kokoihin löytyvät nyt omat numerosarjat. Nume-
roliivien pääasiallisia ”kuluttajia” ovat seuran juniori-hiihtäjät, joille hiih-
tojaosto järjestää joka talvi useamman osakilpailun käsittävän hiihtocupin 
seuran mestaruushiihtojen ja piirikunnallisten hiihtojen lisäksi.

Kallattarista pupuina Jaana Siermala ja Sinikka Kurikkala sekä kuuttina Anne 
Anttiroiko-Takala.

Kerimäen Urheilijoiden hiihtojaoston puheenjohtaja Ville Holopainen 
(vas.) vastaanotti numeroliivilahjoituksen. Lahjoittajina toimivat Kerimäen 
Osuuspankin puolesta pankinjohtaja Jarmo Kaivonurmi ja  LC Kerimäen puo-
lesta presidentti Esko Ijäs (oik.).

Vuosaaren kirkko huokui hyvää tahtoa, ystävyyttä ja iloa Vuosaari musi-
soi -konsertissa, jonka Lions Club Helsinki/Soihdut yhteistyössä Vuosaa-
ren seurakunnan kanssa järjesti lauantaina 8.2.2014. Paikalla oli hieno vuo-
saarelainen esiintyjäjoukko, joka halusi antaa oman taiteellisen panoksensa 
korvauksetta uuden Uusi lastensairaala 2017 -hankkeen hyväksi sekä salil-
linen yleisöä, joka lipun hinnalla oli tukemassa hanketta. Lipputuloja kertyi 
yhteensä 2  530 euroa, jotka tilitetään lyhentämättöminä tukiyhdistykselle.

Kun Aurinkolahden peruskoulun kuoro johtajanaan Titta Lampela kon-
sertin aluksi viritti laulun Vive la compagnie, yleisö yhtyi kertosäkeeseen 
ja tunnelma oli sytytetty.

Monipuolista ohjelmaa sävyttivät rakkauden ja ystävyyden teemat, oli-
han ystävänpäivä tulossa ja toisaalta teema oli mitä sopivin konsertin tar-
koituksen kannalta. Kontratenori Teppo Lampela säväytti yleisöä harvinai-
sella äänialallaan esittämällä 1600-luvun barokkimusiikkia aiheena teeman 
mukaisesti rakkaus. Titta Lampela puolestaan lauloi Rauno Lehtisen sävel-
tämän iki´ihanan Niin ovat toiset meistä laivoja -kappaleen. Lampelan per-
heen musiikillista panosta täydensi vielä perheen tytär Saara Lampela esit-
tämällä Venäjän euroviisukappaleen vuodelta 2013 What if. 

Seuraavaksi estradin valtasi kolmen naisen Trio Kaaås, Annemari Åström, 
viulu, Ulla Lampela, sello ja Tiina Karakorpi, piano. He soittivat kolmiosai-
sen Turinan Trio Circolon. Kun Saara ja Titta Lampela lauloivat yhdessä 

Tilaisuuden juontajana toiminut teeveestäkin tuttu Satu Sopanen piti tun-
nelmaa yllä suvereenilla tavallaan alusta loppuun ja esitteli taiteilijat. Kuva: 
Tuomo Holopainen.

Israelin euroviisun vuodelta 1979 nimeltään Halleluja, pääsi yleisö taas 
yhtymään kertosäkeeseen.

Viimeiseksi esiintymisvuorossa oli Vuosaaren musiikkikoulun Näppäri-
orkesteri, jonka eri-ikäiset ja -taitoiset soittajat soittivat taidokkaasti yhteen 
opettajiensa kanssa useita kansansävelmiä. Säestyksistä vastasi tunnetulla 
taidollaan Vuosaaren seurakunnan kanttori, lion Teija Tuukkanen.

Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun Toivotaan, toivotaan -kappalee-
seen. Se kiteytti ajatuksen siitä, että niin esiintyjät kuin yleisö toivovat Las-
tensairaala-hankkeelle menestystä ja yksityisellä rahoituksella koottavan 30 
miljoonan tavoitteen saavuttamista.



50  LION  2/14

Sata säkkiä hiekkaa kotona asuville

Markkinariehaa Aurassa jo 35 vuotta

Korson mieslaulajat ilahduttivat lauluillaan Metsonkodin asukkaita 
15.2.2014. 

Tämä oli jo 15. kerta, kun LC Vantaa/Komeetat hemmottelivat Metson-
kodin asukkaita ja toivat virkistystä Ystävänpäivä-teemalla. 

Alkuun Lasse Colerus esitti harmonikalla vanhuksille tuttuja säveliä. Ykä 
ja Karikin esiintyivät pyykkilaudan ja kitaran säestyksellä. Alkutahdit otet-
tiin näin ilman kuoronjohtaja Pekka Itkosta, mutta kannatti odottaa, sillä 
niin komeasti Korson mieskuoro avasi esityksensä laululla ”Minä laulan sun 
iltasi tähtihin” -kappaleella. Laulu raikui 20 miesäänen voimin. 

Synnyinmaata ja suomalaisuutta korostivat kappaleet ”Kaskenmaa” ja 
”Suomen laulu”. Leikkisästikin esitettiin ”Oman kullan silmät” ja ”Sulle 
vain”. Kaikille naisille omistettiin serenadi ”Hän kulkevi kuin yli kukkien”. 
Yleisö halusi kuulla lisää ja lopuksi kuultiin vielä upean mahtipontisesti esi-
tetty Sibeliuksen Finlandia-hymni. Korson mieslaulajat ovat Vantaan van-
hin mieskuoro, sillä kuorolla on ikää jo 52 vuotta. 

Teksti ja kuva: Eija Päivinen

Auran markkinat ja niiden yhteydessä julkaistava Markkinalehti muodosta-
vat yhdessä LC Auran vuotuisen varainkeruuaktiviteetin ja näiden onnistu-
minen on päätehtävämme, toteaa klubin presidentti Hannu Takala. Hän jat-
kaa toteamalla että markkinoiden onnistuminen perustuu kolmeen perus-
pilariin. 

Ilman Markkinalehdelle sisältöä tarjoavia yrityksiä niitä ei voitasi järjes-
tää. Tästä klubia lausuu kiitoksensa yhteistyöstä. Yhtä ratkaisevaa on se, 
että Auraan saapuu vuosi vuoden jälkeen suuri joukko uskollisia markki-
namyyjiä pitkienkin matkojen takaa. Klubi toivoo, että he saavat korvauk-
sen työstään.

Kolmannen tukijalan muodostavat jokainen markkinoille saapuva mark-
kinavieras. Niin kauan, kuin auralaiset ja muutkin markkinoille saapuvat 
viihtyvät, voi klubi tehdä pyyteetöntä työtään auralaisten hyväksi. Kaudella 
2012–2013 klubi pystyi jakamaan 6  000 euroa lähinnä nuorten ja vanhus-
ten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

Ulkoiset puitteet rajoittavat markkinoiden järjestämistä niin, että toimin-
taa ei ole mahdollista laajentaa. Siksi vireä, tänä vuonna 45 vuotta täyttävä, 
klubi juhlii merkkivuottaan entistä nöyremmällä asenteella palvelutyöhön. 
Kierros 8.3.2014 markkinavieraiden joukossa osoitti, että vierasjoukko viih-
tyi ja että järjestävän LC Auran suhteet sään haltijoihin olivat kunnossa.

Kuva ja teksti: Lars Wiren

Tänä päivänä pyritään siihen, että ihminen pystyisi asumaan omassa kodis-
saan mahdollisimman pitkään. Liian monta kertaa kotona asumisen kat-
kaisee kuitenkin kotipihalla sattunut tapaturma, jonka syynä on useimmi-
ten liukastuminen.

LC Virolahti-Miehikkälä halusi omalla pienellä panoksella tarttua tähän 
ongelmaan, kun se päätti lahjoittaa kotona asuville ikäihmisille sata säk-
kiä hiekoitushiekkaa. Säkkien perille saattaminen hoidettiin yhteistyössä 
kuntien kotipalvelun kanssa. Virolahden ja Miehikkälän eli Kaakon kaksi-
kon kotipalvelussa työskentelee parisenkymmentä ihmistä ja heillä on noin 
sata käyntikohdetta.

Kotipalvelun avopalveluohjaaja kiittelikin klubia ennen muuta siitä, että 
näin kotona asuvia muistetaan.

Hiekkasäkin saivat mm. Virolahden Häppilässä asuvat Anni ja Erkki Talsi, 
jotka molemmat liikkuivat kyynärsauvojen kanssa.

Meille päivän ainoa ulkoilu on postilla käyminen ja laatikko on sen ver-
ran kaukana, että matkalla voi liukastua. Ehkä tämä voi herättää monia 
omaisiakin huomaamaan, millaisissa olosuhteissa läheiset elävätkään, Anni 
Talsi sanoi.

Klubin presidentti Juha Nokka muistutti, että tällaisessa auttamisessa 
kysymys on leijona-aatteen peruspilarista. Pyritään auttamaan siellä, minne 
yleinen apu ei ylety, hän painotti.

Korson mieslaulajien kuoro 
esiintyi Metsonkodin asukkaille 

Korson mieslaulajien kuorossa oli useita 25 vuotta kuorossa laulaneita. Kuo-
rolla on ikää 52 vuotta.

Markkinatyössä olivat mukana vasemmalta Jaakko Vuori, Matti Simola, Mika 
Kuusisto, Ari Heikola (markkinavastaava) ja Matti Antikainen.

Erkki ja Anni Talsi saivat leijonilta hiekoitusapua kotipihalleen. Sitä toivat 
Jenni Yläjääski kuntien kotipalvelusta ja lionsklubin presidentti Juha Nokka.
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Vanhojentanssi-iloa palvelukeskuksiin!

Kuhmon kolme lionsklubia juhli yhdessä 21.2.2014 paikkakunnan leijona-
aatteen pyöreitä vuosia Kuhmo-talossa. LC Kuhmo täytti 50, LC Kuhmo/
Kuhmoniemi 40 ja LC Kuhmo/Helenat kolme vuotta. Kuhmo-talon Juttua 
-kahvilassa nautitun buffet-päivällisen jälkeen siirryttiin Lentua -saliin vuo-
sijuhlaan. Edustamiensa yhteisöjen tervehdyksen esittivät Kuhmon lute-
rilaisen seurakunnan kirkkoherra, lion Timo Suutari, Kuhmon kaupungin-
johtaja Eila Valtanen, Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Asko Merilä sekä 
I-piirin piirikuvernööri Eero Vilén. Puheenvuorossaan lion Timo Suutari 
korosti auttamisen tärkeyttä, Valtanen näki arvokkaaksi yhdessä tekemi-
sen, Merilä katsoi Lions-brändin kirkastamisen tarpeelliseksi ja Vilén totesi 
myös leijonatoiminnan kaipaavan ajoittain uudistumista.

Juhlan ohjelmaan kuuluivat tervehdysten ja muun virallisen osuuden 
lisäksi klubien lyhyet historiikit sekä Galina Ermakovan ohjaamat nuorten 
harrastajataiteilijoiden baletti- ja aerobic-esitykset. Varsinaista juhlaa edel-
sivät samana päivänä ja illalla Kuhmo-talossa kahteen kertaan pidetty nuo-
risokonsertti. Siinä esiintyivät Niilo Turunen sekä Andy Jay and The Kumi-
ankat -yhtye. Konserttien käytännön järjestelyistä vastasivat Kuhmon lei-
jonat, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuhmon osasto ja Kuhmon Kon-
tion koulun oppilaskunta. Konsertit keräsivät yhteensä noin 1  000 henki-
lön yleisön, josta valtaosa oli lapsia.

Kuva ja teksti: Hannu Huotari

Puoli vuosisataa lions-
toimintaa Kuhmossa 

LC Käpylän muistelutilaisuus
Helsingin pommituksista 70 vuotta 

Irti Huumeista sai
LC Lahti/Ahtialan avustuksen

Piirikuvernööri Eero Vilén muisti juhlassa ansioituneita kuhmolaisia lioneita.

Maaliskuun 2014 klubikokouksessa LC Lahti/Ahtiala lahjoitti Irti Huumeista 
ry:lle 500 euron avustuksen käytettäväksi huumeiden vastaiseen toimin-
taan Lahden alueella. Kuvassa presidentti Antero Joki, sekä Irti Huumeista 
ry:n edustajina Kari Virtanen ja Pasi Tuomaila.

LC Käpylä järjesti helmikuussa muistelutilaisuuden Helsingin suurpommi-
tuksista 1944. Tilaisuudessa haastateltiin tietokirjailija Antero Raevuorta, 
joka on äskettäin julkaissut kirjan ”Hävittäkää Helsinki”. Tilaisuudessa myös 
yleisöllä oli mahdollisuus muistella 70 vuoden takaisia helmikuun pommi-
tuksia ja tehdä kysymyksiä kirjailijalle.

 Tilaisuuden johdattelijana ja kysymysten esittäjänä toimi lion Jarkko 
Eskola, jonka perheen koti oli ollut pommitusten keskipisteessä Käpylässä 
1944. Kotiin ei osunut, mutta myös Eskolan perhe joutui elämään kauhun 
hetkiä, kuten kaikki muutkin Helsingissä. Lapsia oli opetettu tulemaan heti 
kotiin, kun ”tykkien piiput olivat pystyssä”, vaikka ilmahälytystä ei vielä 
ollutkaan annettu.

 Ensimmäisenä pommitusyönä neuvostokoneet pudottivat lähes 7  000 
pommia, joista kaupunkialueelle osui vain muutama prosentti. Osumispro-
sentin pienuuteen vaikutti ilmatorjunnan viholliskoneiden eteen ampuma 
voimakas sulkutuli, joka pelotti nuoret ja kokemattomat neuvostolentä-
jät. Niinpä he pudottivat valtaosan pommeista mereen ja länsisaaristoon 
jo ennen Helsinkiä ja kaartoivat sen jälkeen takaisin kotikentille. Se onnis-
tui, koska koneissa ei ollut poliittisia upseereita, politrukkeja, jotka olisivat 
kertoneet esimiehilleen tapahtumien todellisen kulun.

Uskottavien lähteiden mukaan Helsingin pommitusten lopettamiseen 
oli vaikuttanut myös ”Petteri”-niminen kiinnisaatu neuvostodesantti. Hän 
oli suomalaisten tiedustelumiesten valvomana sähköttänyt esimiehilleen 
neuvostoarmeijan tyylillä ja omalla sähkötyskäsialallaan, että Helsinki on 
tuhottu.

Teksti ja kuva Antti Tuomikoski

Lion Jarkko Eskola (oik.) haastatteli tietokirjailija Antero Raevuorta 70-vuo-
den takaisista Helsingin suurpommituksista. Raevuori on äskettäin julkais-
sut suurpommituksia käsittelevän kirjan ”Hävittäkää Helsinki”.

Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan saivat vanhukset Hoivakoti Uutussa 
sekä Kotikallion palvelukeskuksessa tänäkin vuonna nauttia kauniista 
puvuista, salskeista nuorukaisista ja tutuista tanssisävelistä, kun Espoon 
Leppävaaran lukion opiskelijat kävivät heille esiintymässä 14.2. Järjeste-
lyn ja kuljetuksen ovat hoitaneet B-piirin eri klubit, tänä vuonna LC Hel-
sinki/Pajamäki, LC Helsinki/Konala sekä LC Espoo/Laakson Liljat. Tilaisuus 
on odotettu ja toivottu: tutut sävelet ja nuorten hyvin harjoitellut esityk-
set tuovat vanhuksille mieleen muistoja omilta opiskeluajoilta ja nuoruus-
vuosilta. Yleisön kiitossanat, moninkertaiset aplodit sekä heidän esiintyjille 
jakamansa ruusut kertoivat tilaisuuden onnistumisesta. Mieleenpainuvaksi 
tuokio näytti muodostuvan myös nuorille. Toivottavasti liikunnanopettajat 
Heikki Saloranta ja Sanna Pernu uusine ”vanhoineen” nähdään ensi vuon-
nakin tanssin merkeissä vanhuksia ilahduttamassa!

Teksti ja kuva: Outi Kekki ja Outi Syvänperä
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LC Kristinestad-Kristiinankaupunki  
60-vuotias

Lions-järjestö on myöntänyt arvostetun Melvin Jones -jäsenyyden Erkki 
Isokaskelle. Tämä palkinto on ensimmäinen Honkajoen klubin yli 50-vuo-
tisessa historiassa. Palkinto luovutettiin 19.2. ja sen luovutti klubin presi-
dentti Pasi Vanhahonko. Hän korosti luovutuspuheessaan Erkki Isokasken 
aktiivista ja vastuullista roolia koko jäsenyyden ajan eli vuodesta v. 1965. 
Isokaski on ollut klubin presidentti kaksi kertaa. Koko jäsenyytensä ajan 
hän on ollut aktiivisesti toiminnassa mukana ja esimerkkinä nuoremmille. 
Myös puoliso lady Aino Isokaski on tukenut toimintaa. Poika Jukka Isokas-
kikin on ollut klubin jäsen jo pitkään, eli humanitaarisen palvelun perin-
nettä on siirretty seuraavalla sukupolvelle.

Erkki Isokaski kiitti klubia ja totesi toiminnan muuttuneen merkittävästi 
toiminnan alkuajoista. Nykyään hoidetaan kokoukset nopeammin ja kes-
kitytään enemmän tekemiseen. Välillä toiminta näytti pahasti hiipuvan, 
mutta viime vuodet ovat olleet positiivisia. 

Viime vuonna Honkajoen klubi täytti 50 vuotta, ja luovutti aktiviteet-
tien tuloksena lähes 30  000 euroa lasten ja nuorten toiminnan tukemi-
seen Honkajoella.

Leijonahenkeä oli taas kosolti 
ilmassa, kun LC Siilinjärvi San-
delsin järjestämä hyvänteke-
väisyyskonsertti toteutettiin 
tänä vuonna 16.2.2014 Sii-
linjärven Salmin salissa. 

Pääesiintyjäksi saatu oop-
peralaulaja Jorma Hynninen 
säestäjänään pianisti Jouni 
Kuronen loihtivat ilmoille 
äärimmäisen hienon konsert-
tielämyksen esittämällä – kon-
sertin teeman mukaisesti – 
suomalaisen laulumusiikin helmiä.

Siilinjärvellä syntyneen ja vaikuttaneen säveltäjä Ahti Sonnisen synty-
mästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta, joten konsertti sai arvoi-
sensa alun taiteilijoiden esittäessä Ahti Sonnisen säveltämän ja Eino Lei-
non sanoittaman ”Laulu onnesta”. Tätä avausta seurasi kansansävelmiä 
Savosta, Karjalasta sekä Pohjanmaalta. Konsertin loppupuolella kuultiin 
suomalaisen laulumusiikin klassikkoja, Jean Sibeliuksen ja Oskar Merikan-
non sävellyksiä. Väkevät tulkinnat ja virtuoosimainen pianosäestys olivat 
aisteja ravisuttava kokemus.

Edellisvuosien tapaan konsertin I-jaksolla kuultiin siilinjärveläisten nuor-
ten raikkaita, nuorekkaita ja mukaansatempaavia musiikkiesityksiä musii-
kinopettaja Sari Ropposen ohjaamana. Presidenttipari Ari Miettinen ja lady 
Sari Parkkila toivat puheenvuorossaan esille mm. järjestön arvoja sekä puo-
lisotyötä. Väliajalla nautittiin ladyjen tarjoilema iltapäiväkahvi. Tapahtuma 
oli loppuunmyyty, noin 250 kuulijaa, mukaan lukien 10-henkinen veteraa-
niryhmä. Tuotto kohdistetaan ensisijaisesti nuorisotyöhön.

Mikko Inkinen

Erkki Isokaskelle Melvin-jäsenyys Jorma Hynninen 
konsertoi 

Siilinjärvellä

Honkajoen klubinhistorian ensimmäinen Melvin Jones jäsenyys myönnet-
tiin tammikuussa lion Erkki Isokaskelle, joka on ollut kantavia voimia klu-
bissa jo vuosikymmeniä.

tuli Pohjanlahden ”rapakon” yli perustamaan klubin Kristiinankaupunkiin, 
ystävyyskaupunkiinsa. Runsaat 60 vuotta sitten sai siis alkunsa Suomen 
Lions-sukupuun toinen kantahaara kun LC Kristinestad-Kristiinankaupun-
gin perustamisasiakirjat allekirjoitetttiin 7.4.1953. Nopeassa tahdissa perus-
tettiin ensin LC Pori ja sitten LC Vaasa-Vasa, ehdittiinpä vielä LC Turun 
 charter-juhlaan 9.5.1953 Kaikkiaan kuuden uuden klubin kautta lähti Lions-
puu vauhdilla haaroittumaan. 

LC Kristinestad-Kristiinankaupunki vietti 60-vuotisjuhlaansa 19.11.2013 
ravintola Crazy Catissa. Juhlivan klubin presidentti Håkan Antfolk toivotti 
juhlavieraat tervetulleeksi. Juhlapuheen piti F-piirin piirikuvernööri Kaarlo 
Katajisto. Puheessaan hän toi esiin jäsenkehityksen ja sen vaikutukset esim. 
suomen kielen säilymiseen järjestön virallisena kielenä. Järjestöllä ja klubeilla 
on haasteena uudistuminen, jotta toimintamme olisi kiinnostava mahdol-
lisuus uusille ikäluokille.

Illan kohokohta oli kahden uuden lionin vastaanottoseremonia. Thomas 
Söderlund ja Dick Söderbacka antoivat Lions-lupauksensa. Klubin toimintaa 
vuosien ajalta esitteli kuvakavalkadin avulla lion Matti Mäntylä. Toimintaan 
on sisältynyt talkoita, avustuksia esim. jouluavun ja stipendien muodossa. 
On järjestetty tanssiaisia, konsertteja, muotinäytöksiä ajankohtaisen aktivi-
teetin hyväksi. Myös kaupungin viihtyvyyden hyväksi on tehty talkootyö-
tunteja ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettu mm. Kaupunginlahden 
suihkulähde, Saunapuiston keltainen paviljonki ja Kanuunalahden laavu. 
Juhlavuodelle otettiin lievä varaslähtö, kun Raatihuoneen puiston puihin kie-
dottiin 1,9 km led-valoketjua. Aktiviteetti ajoitettiin joulunavaukseen 2012.  
Kaikessa toiminnassa puolisoiden tuki on ollut erittäin merkittävä ja sen 
lisäksi heillä on ollut omaakin toimintaa ja aktiviteettejä.

Avustuksia on kanavoitu myös LCIF:n kautta siinä määrin, että klubilla oli 
mahdollisuus lunastaa kolme Melvin Jones -jäsenyyttä. Juhlassa jäsentun-
nukset saivat Björn-Olof Heikkilä, Henry Söderlund ja Jaakko Honkaniemi.

Melvin -tunnuksen saivat (vas) Jaakko Honkaniemi, Henry Söderlund ja Björn-
Olof Heikkilä.

Lions-aate saapui ”rapakon takaa” todennäköisesti ilmateitse Helsinkiin ja 
aatetta lähdettiin viemään eteenpäin ensimmäisenä Turkuun, ilmeisimmin 
kumipyörillä. Kolmannen klubin perustamiseen tarvittiin laivaa kun LC Sala 
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LC Pori/Koiviston kolmas 
Melvin Jones -palkittu 

LC Laitila/Untamoinen
juhli 35-vuotistaivaltaan

Uusi naisklubi Kiuruvedelle 
vastatuulesta huolimatta

LC Leppävirta palkitsi nuoria

LC Pori/Koiviston perustajajäsen lion Heikki Särkiniemelle myönnettiin Mel-
vin Jones-jäsenyys klubin maaliskuun kokouksessa pitkästä ja ansiokkaasta 
työstä lionismin edistämiseksi. Lion Heikki on klubinsa kolmas MJF ja klubi 
onnistui totaalisesti yllättämään Heikin tai niin kuin hän itse ilmaisi, asia 
tuli hänelle kokonaan puun takaa.

Kiuruvedellä viriteltiin naisklubin perustamista jo vuonna 2005, mutta sil-
loin asia ei vielä saanut tuulta siipiensä alle. Viime vuoden joulukuun 2. 
päivä se sitten kuitenkin tapahtui. Uusi klubi sai nimekseen LC Kiuruvesi/
Helmiina ja perustamishetkellä jäseniä oli jo 26. Klubin ensimmäiseksi pre-
sidentiksi valittiin Leena Pietikäinen, ensimmäiseksi varapressaksi Kaisa 
Kämäräinen ja toiseksi varapressaksi Sinikka Kähkönen.

Marraskuussa tuli Lions-liiton jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä kertomaan 
tarkemmin asiasta kiinnostuneille naisille. Kokouksessa sovimme uusien 
innokkaiden naisten etsinnästä ja kuinkas sitten kävikään: löysimme lisää 
naisia ja näin saimme kokoon 26 perustajajäsentä. Perustava kokous pidet-
tiin 2.12.2013.

Paikkakunnan miesklubilaisissa oli vastustusta klubin perustamista koh-
taan. Se tuntui hyvin raskaalta. Helmiinoissa on mukana muutamia mies-
tensä rinnalla puolisoina toimineita naisia, mutta suurin osa jäsenistä eli 
19 ei ole aikaisemmin ollut mukana lionstoiminnassa.

Uusi klubi tarvitsi kummiklubin ennen perustamista ja Iisalmen naisklubi 
Yläsavottaret sai kummiklubin kunnian. Charten Night vietettiin 22.2.2014 
Kiuruveden kulttuuritalossa. Kunniavieraina olivat Lions -liiton puheenjoh-
taja Asko Merilä Kaisu-vaimonsa kanssa, piirikuvernööri puolisoineen, piirin 
jäsenjohtaja puolisoineen, Kiuruveden kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka, 
Kiuruveden klubien presidentit sekä Yläsavottarien presidentti puolisoineen. 

Airi LeskinenLC Laitila/Untamoinen on päässyt miehen ikään. Untuvikoista ei ole enää 
tietoakaan. Sillä nimellä Laitilan vanha klubi ” kiusasi ” kummiklubilaisiaan 
35 vuotta sitten. 1.2.2014 Untamoiset juhlivat joukolla omiensa ja vierait-
tensa kanssa Laitilan kievarissa. Kuluneita lionsvuosia muisteltiin monen 
lionin ja ladyn kertomana. Juhlassa saivat lionit Seppo Varjo ja Teuvo Saa-
rinen Melvin Jones -plakaatit pitkäaikaisesta liontyöstä. 

Juhlan kohokohdaksi muodostui 5 000 euron lahjoitus Lounais-Suomen 
syöpäyhdistykselle/lastenosastolle sen ansiokkaasta ja arvokkaasta työstä 
etenkin lasten syöpäsairauksien hoidossa ja tutkimustyössä.

LC Leppävirta järjesti ystävänpäiväviikon päätteeksi Hyväntekeväisyystans-
siaiset. Tapahtuma järjestettiin jo kolmannen kerran ja illan tuotto jaettiin 
leijonien perinteiden mukaan nuorille urheilun, tanssin ja musiikin harras-
tajille. Ladyt lahjoittivat varoja puolestaan vanhusten arjen virkistyshetkiin 
musiikin ja liikunnan merkeissä.

Toimitusjohtaja Kari Ojala vastaanotti lahjoituksen puolisonsa Leenan kanssa. 
Luovuttajina olivat presidentti Jaakko Saari ja sihteeri Juha Rinne.

MJF-jäsenyyttä olivat lion Heikille luovuttamassa presidentti Seppo Öster-
lund ja PDG Pertti Harju.

Piirikuvernööri Onni Piippo luovutti klubin perustamiskirjan presidentti Leena 
Pietikäiselle. Kuva: Riitta Airaksinen.

Nuoret urheilijat, sekä tanssin ja musiikin harrastajat vastaanottamassa Lep-
pävirran leijonien stipendejä. Kuva: Soisalon Seutu.
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Henry Grönlund
Henry Grönlund, chartermedlem i Lions Club Nykarleby 
avled den 8 februari 2014 efter en svår sjukdom. Han var 
född den 5 maj 1938. Sin arbetskarriär började han som 
lärare i Nykarleby Samskola, och verkade före sin pensio-
nering som rektor i Munsala skola. År 2010 belönades 
Henry med Melvin Jones medlemskap. Lionsklubben har 
efter 48 år förlorat en trogen medlem.

Terttu Harlu
LC Vantaa/Vernissan jäsen Terttu Harlu menehtyi 
4.1.2014. Hän oli syntynyt 2.7.1943. Terttu kutsuttiin 
jäseneksi vuonna 2001, ja hän ehti toimia klubin sihtee-
rinä, tiedottajana, jäsenjohtajana, presidenttinä ja loh-
kon puheenjohtajana. Terttu hankki lukuisan määrän 
uusia jäseniä klubille laajasta verkostostaan ja ystäväpii-
ristään. Klubi valitsi hänet Vuoden Leijonaksi vuonna 

2010. Terttu osallistui aikanaan myös aktiivisesti ladytoimintaan Hiekkahar-
jun klubissa. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki Vantaan Yrittäjät ry:n toimis-
tonhoitajana ja toimitusjohtajana sekä Pääkaupunkiseudun Yrittäjien toimi-
tusjohtajana. 

Hannes Heikkilä 
LC Porvoo-Borgån viimeinen perustajajäsen Hannes 
Heikkilä nukkui iäiseen uneen lähes 95 vuoden ikäisenä 
21.1.2014. Hän oli syntynyt Oulussa 26.11.1919. Veli 
Hannes ennätti olla klubin jäsen yli 57 vuotta ja niistä 45 
vuotta 100 %:n jäsenenä. Presidenttinä hän toimi 1963-
64. Hannes oli etuoikeutettu jäsen ja klubin ensimmäi-
nen Melvin Jones-jäsen.

Porvoolaiset muistavat Hanneksen taitavana kelloseppänä, joka aina oli ystä-
vällisesti valmis palvelemaan asiakkaitaan. Toinen asia, mistä Hannes laajasti 
muistetaan liittyy itsenäisyyspäivään. Hannes nimittäin johti kansalaismars-
sia sankarihaudoille, kapteenin univormuun sonnustautuneena, lähes 30 vuo-
den ajan. Häntä jäävät kaipaamaan poika ja pojanpojat perheineen sekä laaja 
ystävien joukko.

Keijo Koponen
LC Iisalmi/Poroveden vasta talvella 2013 klubiin liit-
tynyt jäsen Keijo Koponen siirtyi jouluna 25.12.2013 
tuonpuoleisiin. Hän oli syntynyt 17.2.1956. Keijo teki 
päivätyönsä veturinkuljettajana ja nautti jo eläkepäiviä.

Jarmo Laine
Myöhään syksyllä 2013 saimme suruviestin lionveli Jarmo 
”Jamppa” Laineen (24.2.1949–23.11.2013) poisme-
nosta. Pitkään jatkunut taistelu kavalaa sairautta vas-
taan kääntyi loppusuoralleen viime kesänä. Jamppa oli 
vain vajaa pari vuotta aiemmin jäänyt eläkkeelle psykolo-
gin ammatistaan. Jamppa tuli LC Lappeenranta/Rakuu-
nan jäseneksi vuonna 1988 ja ehti toimia lähes kaikissa 

klubivirkailijatehtävissä, viimeksi presidenttinä kauden 2011–2012.
Jamppa muistetaan huumorintajuisena, hyväntuulisena ja rehtinä veljenä, 

joka korosti keskustelun ja vuorovaikutuksen merkitystä. Jamppa loi jo aiem-
pien vuosien talkoissa hyvän ilmapiirin hauskoilla kaskuillaan ja elämän tar-
koituksen pohdinnoillaan. Jamppa osasi myös luoda ympäristöönsä ystävällisen 
veljestunteen. LC Lappeenranta/Rakuuna jää kaipaamaan hänen kitaransa ja 
yhtyeensä monissa juhlatilaisuuksissa kuultua soitantoa. Jamppaa jäivät kaipaa-
maan puolison, kahden pojan ja lastenlasten lisäksi laaja ystävä- ja harrastuspiiri.

Kyösti Lehtola
LC Kiuruveden jäsen, eläkkeellä ollut maanviljelijä Kyösti 
Albert Lehtola on siirtynyt ajasta ikuisuuteen 1.2.2014. 
Hän oli syntynyt 10.7.1946 Kiuruvedellä. Kyösti kutsut-
tiin klubin jäseneksi vuonna 2006.

Veli Kiviniemi
PDG Veli Kiviniemi poistui sairauden murtamana 
70-vuotiaana 15.1.2014. Hän oli perustamisesta läh-
tien LC Ylitornio-Aavasaksan osallistuva jäsen 35 vuotta. 
Presidenttinä hän toimi kaudella 1985-86 ja piirikuver-
nöörinä 1988-99. 

Ammatiltaan hän oli opettaja. Hiihtoharrastus oli rak-
kain ja klubiveljet osallistuivat usein 75 km:n Finlandia-

hiihtoon. Lionien SM-hiihdon joukkuekilvassa tuli hänen johdollaan viides sija, 
hän oli itse sadan ensimmäisen joukossa. Myönteisyydellä ja huumorilla hän sai 
ystäviä läheltä ja kaukaa. Valoisaa ja pidettyä veljeä jäi kaipaamaan Aavasak-
san klubi, L-piiri, laaja ystäväpiiri, puoliso ja lapset perheineen.

Alf Mangs 
LC Kristinestad-Kristiinankaupunki förlorade sin 
 broder Alf Rune Mangs som avled efter en tids sjukdom 
17.4.2013. Han var född i Lappfjärd 2.9.1940. 1971 
utnämndes han till direktör för bankens kontor i Ora-
vais. Då direktörstjänsten vid bankens kontor i Kristine-
stad blev ledig, erhöll han nämnda tjänst.

Han blev medlem i LC Old Wasa år 1967 och klub-
bens president 1969-70. Då han fick tjänst som bankdirektör i Kristinestad och 
flyttade dit, blev han även medlem i den lokala lionsklubben. Han deltog aktivt 
i klubbens verksamhet under många år. Han var vald president 2005-06 och 
2009-10. Under sitt sista levnadsår åtog han sig återigen presidentskapet för 
perioden 2012-2013. Han inledde Lions stora satsning, julbelysningen i Råd-
husparken som skulle sprida julglädje i staden många år framöver. Efter första 
månadsmötet i september tynade hans krafter. Det framkom att han hade drab-
bats av en kancer som bröt ner hans livskraft under drygt 6 månader.

Han förlorade sin fru Solveig i april 1991. Vid sin bortgång sörjdes han 
 närmast av sina två barn Tina och Tony. 

Pentti Mäkinen
LC Humppila jäsen Pentti Mäkinen menehtyi Tampe-
reella 12.1.2014. Hän oli syntynyt Pohjois-Pirkkalassa 
16.2.1936. Ammatiltaan Pentti oli peruskoulun johta-
jaopettaja. Veli Pentti kutsuttiin LC Humppilaan 1968. 
Hän oli presidenttinä 1973–74 sekä lohkon puheenjoh-
tajana 1985–86. Veli Pentti oli myös Melvin Jones-jäsen. 

Jouko Narinen
LC Klaukkalan perustajajäsen ja 50 vuotta Lions-toi-
minnassa mukana ollut MJ-jäsen Jouko Narinen nuk-
kui pois 8.2.2014 Nurmijärven terveysaseman vuodeosas-
tolla. Hän oli syntynyt rajan takana Kilpeenjoella Kar-
jalassa 16.4.1930. Hän oli monin tavoin ansioitunut 
kolmannen polven K-kauppias ja idearikas Klaukkalan 
kehittäjä. Presidenttinä hän toimi kaudella 1973-74 ja 

lohkon puheenjohtajana 1975-76.
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Ralf Nummelin
Under en mörk och trist höstdag i november 2013 gick 
lionsbroder Ralf Nummelin bort, endast 65 år gammal, 
efter en lång kamp mot en övermäktig sjukdom. Ralf var 
en evig optimist, en glad och humoristisk sällskapsmän-
niska, en socialt begåvad och en alltid hjälpande person 
m.a.o. en förträfflig och exemplarisk lionsbroder. Ralf var 
medlem i  LC-Kimito-Kemiö över trettio år, och ställde 

alltid upp på klubbens olika aktiviteter och deltog även plikttroget i bakgrunds-
arbetet med   förvaltning och pappersjobb. Ralfs mäktiga stämma har tystnat, 
dragspelet står övergivet utan sin trogne husbonde, men broder Ralfs röst och sång 
skall alltid ljuda i lionsbrödernas och otaliga vänners sinnen och minnen. Våra 
tankar går till lady Maiju och hela familjen.

Teuvo Nurmi 
LC Vantaa/Korson perustajajäsen Teuvo Nurmi oli vielä 18.1. mukana Charte-
rissa ihan niin kuin ennenkin. Vain muutama viikko myöhemmin 24.2.2014 
saimme viestin hänen poismenostaan. Teuvo oli syntynyt 16.4.1930.

Teuvo Nurmi – aina positiivinen stadin kundi, joka ei turhia pingottanut. 
Hän oli myyntimies viimeiseen asti. Teukan presidenttikausi oli 1988-89. Vuo-
sina 1981 ja 1982 Teukka oli voittamassa leijonien keilamestaruuksia sekä jouk-
kueessa että henkilökohtaisesti. Keilamenestys jatkui -90 luvulle asti. Teukka oli 
aktiivinen monilla muillakin aloilla. 

Antti Pirttilä
LC Loppi/Marskin perustajajäsen, Lopella 10.12.1930 
syntynyt Antti Juhani Pirttilä menehtyi vaikean sairauden 
murtamana Lopella 29.11.2013. Hänen Lions-kautensa 
alkoi vuonna 1978 ja presidenttivuoro oli 1988-1989.

Antti teki elämäntyönsä kotipitäjässään ensin maata-
lousyrittäjänä ja sitten perustamansa Shell- huoltamon 
omistajayrittäjänä vuodesta 1966 alkaen. Antin harras-

tuksien ykkönen oli musiikki. Omia aloja olivat viulu ja mieskuoro. Kuunte-
lijana erityisesti klassinen ja oopperamusiikki olivat hänelle tärkeitä elämän 
iltaan saakka.

Sirkku Anneli Pulli 
LC Hollola/Kapatuosion perustajajäsen, perushoitaja 
Sirkku Pulli nukkui pois vaikean sairauden murta-
mana Hollolassa 21.11.2013. Hän oli syntynyt Siikai-
sissa 25.12.1938. Lion Sirkku oli aktiivinen, esimerkil-
linen, kannustava ja valoisa jäsen, joka ahkerasti osallis-
tui klubin kaikkeen toimintaan.

Presidenttinä hän oli kaudella 1998-1999. Hänen 
presidenttikaudellaan käynnistettiin klubilipun hankinta, jota toimintaa hän 
veti ansiokkaasti. Hänen sydäntään lähellä oli erityisesti klubin kummiluokka, 
jonka vastuuhenkilönä hän oli 2004-2013 yhtä kautta lukuun ottamatta. Hän 
osallistui myös jäsentoimikunnan toimintaan. Lion Sirkku osallistui vielä klu-
bin 20-vuotisjuhliin lokakuussa 2013.

Sakari Pöllänen
LC Hämeenkyrö/Kyröskosken perustajajäsen, rehtori 
Sakari Pöllänen menehtyi vaikean sairauden murtamana 
23.02.2014. Sakari oli syntynyt 26.08.1933   Salmin 
Lunkulansaaressa.   LC Hämeenkyrö/Kyröskosken toimin-
nassa Sakari oli klubin perustamisesta 1970 lähtien, toi-
mien klubin presidenttinä 1977-78 . Klubin hallituksessa 
tulivat tutuiksi pitkällä leijonataipalella myös muut virat. 

Sakari osallistui innokkaasti erilaisiin klubin aktiviteetteihin 
Työuransa Sakari teki Viljakkalan koulun rehtorina. Klubiveljien piirissä 

Sakari tunnettiin leppoisana humoristina, jonka jutustelu viihdytti veljiä monissa 
tilaisuuksissa. Sakaria jäivät kaipaamaan Ritva-vaimo ja poika perheineen sekä 
suuri ystävä ja tuttavajoukko.

Risto Pynnönen
Marraskuun 3. päivänä 2013 Vaajakosken klubiin tuli 
suruviesti, lion Risto Pynnönen oli menehtynyt vakavaan, 
nopeasti edenneeseen sairauteen. Risto syntyi Jyväskylän 
maalaiskunnassa 14.10.1943. LC Vaajakosken jäseneksi 
hän tuli 1975 ja oli presidenttinä kaudella 1987-88. 
Lisäksi hän toimi klubin ja G-piirin tiedottajana useita 
vuosia. Hän toimi aktiivisesti klubin ”Viihtyisä Vaaja-

koski” -toimikunnassa. 
Elämäntyönsä Risto teki sanomalehti Keskisuomalaisen toimituksessa, vii-

meisimmäksi varapäätoimittajana. Risto tunnettiin tunnollisena ja luotetta-
vana lionsveljenä. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Raili, lapset, lastenlapset 
sekä suuri joukko ystäviä.

Jorma Raaska
LC Lohja/Harjun veljiä kohtasi lokakuun lopulla yllät-
tävä suruviesti. Klubin etuoikeutettu jäsen ja pitkä-
aikainen veli Jorma Raaska oli poistunut leijonajoukosta 
29.10.2013. Hän oli syntynyt Karvialla talvisodan päät-
tymispäivänä 13.3.1940.

Klubin jäseneksi veli Jorma liittyi 1974. Jäsenenä hän 
toimi aktiivisesti monissa eri tehtävissä ollen mm. presi-

denttinä kaudella 1982-1983 ja lohkopuheenjohtajana 1988-1989. Erityisesti 
klubi muistaa veli Jorman suurena isänmaan ystävänä ja leijonaperinteiden 
vaalijana. Useasti hän muisteli etenkin klubin alkutaipaleen erityispiirteitä ja 
toimintaa. Klubissa saatiin myös nauttia veli Jorman mielenkiintoisista esitel-
mistä käsitellen mm. tähtitiedettä ja pelastustoimintaa, jotka molemmat aiheet 
olivat hänelle rakkaita harrastuksia, osin jopa lähes työtä. Pidettyä veljeä jäivät 
kaipaamaan lady Marja-Liisa, lapset perheineen ja suuri joukko veli Jorman 
sukulaisia ja ystäviä, joiden joukossa myös Lions-veljet.

Esko Ritari
Vuoden ensimmäinen päivä, 1.1.2014 oli surun päivä 
LC Riihimäki/Karalle. Lions-veljemme, klubin perusta-
jajäsen Esko Ritari menehtyi vaikeaan sairauteen. Hän 
oli syntynyt 16.5.1946 Isossakyrössä. Elämäntyönsä hän 
teki yrittäjänä. Klubipresidenttinä hän oli 1988-1989. 
Vuosien aikana hän toimi klubin eri tehtävissä aktiivi-
sesti. Viimevuosina hänen vastuualueeseensa kuului Rii-

himäen seudun näkövammaisille klubimme toimittaman äänikirjeen vastuu. 
 Lionina hän asetti aina tietonsa ja taitonsa klubin hyödyksi monin eri tavoin, 
osoittautuen sukunimensä arvoiseksi. Lions-ritarin arvo hänelle myönnettiin 
2009. Lion Esko Ritaria jäi kaipaamaan puoliso Marjatan lisäksi poikansa ja 
hänen perheensä sekä laaja ystävä joukko.

Pirkko Ryynänen
LC Iisalmi Yläsavottaret perustajajäsen, yrittäjä/kampaa-
jamestari Pirkko Ryynänen syntyi 3.2.1942 Laihialla ja 
kuoli 6.1.2014 Iisalmessa. Hän oli klubimme 1. Mel-
vin Jones -jäsen.

Jaakko Sippola
LC Alahärmän jäsen Lions-ritari Jaakko Sippola nukkui 
pois 30.8.2013. Hän syntyi 1.6.1931 Lapualla. Jaakko 
oli klubin jäsen yli 50 vuotta osallistuen klubitoimintaan 
kuolemaansa saakka. Hän toimi klubin presidenttinä 
kaudella 1971-72, ZC hän oli 1977-78 sekä osallistui 
ahkerasti kaikkeen klubin toimintaan ja aktiviteetteihin.

RUK:n jälkeen hän teki päivätyönsä lähinnä puun-
hankkijana UPM-kymmene palveluksessa. Jaakko tunnettiin luotettavana vel-
jenä ja hyvänä ystävänä sekä osaavana esimerkkinä nuoremmille leijonille.
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Salon Hautaustoimisto Oy 
Saustila 

Helsingintie 9, 24100 Salo 
puh. 02 7312 562

Surun kohdatessa 
palveluksessanne

Holger Stenius
Lions Club Mariehamns långvarige broder och medlem 
Holger Stenius avled 11 november 2013. Han var född 
den 23 september 1917 i Mariehamn.

Chartermedlemmen Holger Stenius var en man som 
arbetade i det tysta och var inte de stora ordens man. 
Han var en vänsäll människa och uppskattad broder i 
vår klubb. I det civila var tidningsbolaget Ålands Tid-

ningstryckeri Holgers liv, där han var VD 1967-1983. Tryckeriet blev mycket 
välkänt för sina mycket välgjorda tryckalster – och produkter. Lions Club 
 Mariehamn har därmed förlorat en äldste medlemmen i klubben och han var 

LC Kontiolahti/Höytiäinen lahjoitti 17.1.2014 palvelukoti Menninkäiselle säh-
köpianon. Entinen piano oli tullut matkansa päähän. Keväällä 2013 lähes-
tyi palvelukodin johtaja Juhani Hirvonen klubia, että olisiko klubilla mah-
dollisuuksia pianon hankintaan, koska heillä ei ole taloudellisia mahdolli-
suuksia tähän.

Klubin mielipide oli, että ollaan hankkeessa mukana. Luovutustilaisuu-
dessa Lehmon lapsikuoro esitti kuorolaulua, jolloin piano joutui tositoimeen. 
Lisäksi lion Tapani Nuutisen yksinlauluesitys vaati säestystä. Päiväkodin joh-
taja Juhani Hirvonen esitti suuret kiitokset lahjoituksesta. 

Palvelukoti Menninkäisestä on ollut LC Kontiolahti/Höytiäisen ”kummi-
lapsi”.

Pirkanmaan vanhin ja Suomen viidenneksi vanhin lionsklubi LC Tampere 
perustettiin 9.11.1953 ja Charter Night -juhlaa vietettiin 30.1.1954. Klubi 
vietti 60-vuotisjuhlaansa 31.1.2014. Juhlapäivä aloitettiin käynnillä Kale-
vankankaan hautausmaalla, muistaen kunnioituksella edesmenneitä veljiä 
Aarre Kaskista ja Antti Antniemeä. 

Iltajuhla vietettiin klubin normaalissa kokoontumispaikassa Tampereen 
Suomalaisella Klubilla. Klubin presidentti Esko Halme lausui tervehdyssa-
nat. Pirkanpoikien viihdyttävän lauluesityksen jälkeen juhlapuheen piti lion, 
emeritusprofessori Risto Harisalo. Hän kosketteli mieleenpainuvassa puhees-
saan mm. yhteisöllisyyttä klubitoiminnan kantavana voimana. 

Suvi Lammen koskettavan musiikkiesityksen jälkeen oli lion Olli Hytö-
sen puheenvuoro. Hän kertoi mukavia muistoja klubin menneiltä kuudelta 
vuosikymmeneltä. Tarinat olivat pääosin otteita Olli Hytösen kirjoittamasta 
kymmenen vuoden takaisesta klubin 50-vuotishistoriikista. 

Suomen Lions-liiton ja 107 E-piirin tervehdykset juhlaan toi piirikuver-
nööri Antti Hynnä. Varsin onnistuneisiin juhliimme osallistui yli 50 henkeä, 
klubin jäsenet ladyineen ja vieraat mukaan lukien. Osallistujamäärä yllätti 
positiivisesti järjestelytoimikunnan, sillä klubikokouksiin osallistujamäärä on 
keskimäärin ollut 10 henkeä klubin tämänhetkisen jäsenmäärän ollessa 24. 
Jäsentilanne onkin klubin tulevaisuuden kannalta ollut suuri huoli ja kes-
kustelujen aihe. Tulevaisuuden turvaamiseksi on mietitty erilaisia yhteis-
toimintamuotoja muiden klubien kanssa. Keskusteluissa onkin tullut esille 
eräitä, ilmeisen toteutuskelpoisia ajatuksia. Klubin pitkäaikaisin ja tärkein 
palveluaktiviteetti, Pispan palvelukeskuksen joulujuhla yksinäisille vanhuk-
sille, järjestettiin viime jouluna 29. kerran. Tukena on kaikkina näinä vuo-
sina ollut myös muita klubeja, kiitos siitä. 

On tullut aika vaihtaa tämän hienon perinteisen tapahtuman vastuun 
kantajaa. Perinteen jatkajaksi on lupautunut LC Tampere/Wivi Lönn. 

Juhlavuoden kunniaksi klubi teki rahalahjoituksen Tampereen Omaishoi-
tajat PIONI ry:n järjestämään omaishoitajien virkistystoimintaan. Koimme 
tämän tahon lahjoituksen arvoiseksi, koska he tarjoavat suuriarvoista tukea 
raskaan ja vaativan omaishoitotyön hyväksi.

Esko Halme 

Sähköpiano palvelukoti 
Menninkäiselle

LC Tampere muisti omais-
hoitajia juhlapäivänään

troligen en av de äldsta Lions-medlemmarna i Finland. Holger sörjs närmast av 
särbo och söner med familjer.

Marko Tirkkonen
LC Heinävesi/Kerman jäsen, metsäneuvoja Marko Tirk-
konen menehtyi 18.1.2014. Liperissä. Hän oli syntynyt 
16.3.1975 Joensuussa. Marko kutsuttiin klubin jäseneksi 
vuonna 2001 ja hän oli presidenttinä kaudella 2012-
2013.

Pianon luovuttajat ja vastaanottaja. Oikealta Juhani Hirvonen, lionit Tapani 
Nuutinen, Olavi Aittapelto, presidentti Petri Toivanen ja Reijo Räsänen.
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Pieni auto oli ahdettu täyteen pahvilaatikoita, jotka komeettakaksikko kuor-
masi Helsingin Syöpäklinikan pääoven eteen. Tällä kertaa kyydissä oli 466 
kpl kaulahuivia ja 37 sytömyssyä. Pahvilaatikkoröykkiö kiinnitti sen verran 
huomiota, että eräs nainen alkoi keskustella kanssamme kysellen, mitä laa-
tikoissa on. Kerroimme niissä olevan kaulaliinoja rintasyöpäpotilaille. Pal-
jastui, että myös hän oli tulossa rintasyöpähoidosta. 

Kun keskustelun aikana selvisi, ettei hän ollut vielä saanut kaulahuivia, 
oli hänellä oiva mahdollisuus valita itselleen mieluisin huivi. Iloisena saa-
mastaan lahjasta hän valitsi kirkkaanpunaisen huivin. Myös lahjoittajat sai-
vat jälleen kerran hyvän mielen, kun konkreettisesti saivat kokea, kuinka hui-
vit ilahduttavat niiden saajaa.

Kaulaliinat toimitettiin osastosihteerin kanssa tuttuun paikkaan henki-
lökunnan kahvihuoneeseen. Suuren määrän vuoksi niitä alettiin jakaa heti 
sairaalan osastoille. 

Teksti ja kuva: Eija Päivinen

Potilaan palautetta syksyn 
kaula liina toimituksesta
”Kauneimmat kiitokset punaisesta kaulahuivista sinulle ja komeetoille. Mieltä 
lämmitti kovasti huivi ja sana sisarelle, että tuli kyyneleet silmiin. Minulla 
ei ole sisarta, veljiä kylläkin. Siksi sana sisar kosketti ja tuntui myös, kuin 
joku kulkisi rinnalla huivin tekijän myötä. Kiitokset. Se oli voimaa antavaa.

Minulla on todettu rintasyöpä ja etäpesäke kainalossa, jotka leikattiin 
ja nyt olen menossa toiseen solunsalpaajahoitoon jonka jälkeen sädehoidot 
vielä. Kesällä kaikki on jo paremmin, toivottavasti.

 Toivotan näin kiitoksien myötä aurinkoista kevättä.”

Koiraterapia Jussin apuna
 

Espoolainen Jussi Vasama vammautui 15-vuotiaana vakavasti liikenneonnet-
tomuudessa elokuussa 2011. Monien leikkausten ja sairaalahoitojaksojen jäl-
keen hän on kuntoutunut niin, että on päässyt kotiin asumaan. Mutta kun-
toutus jatkuu puhe- ja toimintakyvyn parantamiseksi edelleen. Apuna kun-
toutuksessa käytetään myös ns. koiraterapiaa, jossa koiran kanssa toimimi-
nen edistää kuntoutumista ja antaa kuntoutujalle hyvää mieltä. 

Jussin äiti pyysi apua LC Espoo/Keskukselta, jotta Jussille voitaisiin hank-
kia terapia-/palvelukoiraksi sopiva koira. Klubi selvitti erilaisia vaihtoehtoja 
ja lopulta Opaskoirakoulusta löytyi ostettavaksi jo peruskasvatuksen saa-
nut vajaa parivuotias labradorinnoutaja, Upi. Kun opaskoirakoulussa tutus-
tuttiin Jussin elämän tilanteeseen, koulu halusi lahjoittaa koiran Jussille. LC 
Espoo/Keskuksen varaamat rahat koiran hankintaan voitiinkin antaa lahja-
korttina espoolaiseen koiratarvikeliikkeeseen.

Lionsklubien Alberga, Leppävaara ja Suvituuli järjestämää Talviriehaa vie-
tettiin ”keväisessä” säässä Laskiaissunnuntaina 2.3.2014. Tällä kertaa ilmo-
jen haltija tarjosi aamupäivästä kevyttä räntäsadetta ja iltapäivällä jo vähän 
auringon pilkahteluakin. Säästä huolimatta tai kenties siitä johtuen paikalle 
tuli lähes 1  500 lapsiperheiden jäsentä.

Yhtenä tärkeimmistä ohjelmanumeroista oli jälleen kerran lasten hiih-
dot. Latu oli hyvässä kunnossa ja hiihtäjiä, iältään 4–14 vuotta, osallistui 

Kuvassa lahjakorttia Jussi Vasamalle (ja Upille) ovat luovuttamassa presidentti 
Tauno Jouhtimäki ja avustus- ja palvelutoimikunnan puheenjohtaja Tapio Koi-
visto LC Espoo/Keskuksesta. Kuva: Jukka Isotalo.

Aurinkoisena 
kevätpäivänä 
lahjoitettiin 
2095:s kaulahuivi

Espoon Leppävaaran Talvirieha täytti viisi vuotta

Ylpeä mitalisti palkittavana.

Lionnaiset innokkaina jakamassa kuumaa juotavaa.

parisensataa. Jokainen pieni hiihtäjä sai mitalin kaulaansa ja ylpeitä ilmeitä 
näkyi niin mitalisteilla kuin vanhemmillakin. Leijonanaiset jakoivat kuumaa 
mehua jokaiselle maaliintulijalle.

Poniratsastukseen jonotettiin, mönkijöillä ajettiin, grillimakkarat ja par-
tiolaisten letut kävivät kaupaksi. Kahviossa nautittiin kuppi kahvia/teetä 
sämpylän tai pullan kera ja kuunneltiin BEMbändiä. Arpajaisten kaikki arvat 
myytiin ja viimeisistä arvoista jopa kisattiin, koska palkinnoista oli jäljellä 
vielä leppävaaralaisen ravintola Huivin, Suvituulen kokouspaikan, suosit-
tuja lahjakortteja.

Talvirieha 2014 osoitti, että se on tapahtumana vakiinnuttanut paikkansa 
leppävaaralaisten sydämissä! Onnistunut Talvirieha oli taas kerran hyvä osoi-
tus kolmen lionsklubin hyvästä yhteistyöstä.
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Kesäkuu 2012 Jyväskylä

Kesäkuun 8. päivän illalla Rock-
talo Lutakon esiintymislavan taka-
tiloissa vallitsi jännittynyt tun-
nelma. SKEBA 2012 bändit olivat 
juuri päättäneet esityksensä ja tuo-
maristo pohti lopputuloksia. Perus-
teellisen pohdinnan tulokset veti 
yhteen tuomariston puheenjohtaja 
muusikkolion Martti Metsäketo ja 
voittajaksi julistettiin  Softengine 
-niminen yhtye Seinäjoelta. 
Käsiohjelman tekstissä yhtye kertoi 
itsestään mm. Bändi soittaa leijuvan 
pehmoista, mutta välillä räiskyvän 
säröityvää vaihtoehtorockmusiik-
kia, joka pyrkii saamaan niin under-
groundeimman mainstream-vihaa-
jan kuin pintaliitoisimman hittidik-
karinkin jalan polkemaan tahdissa. 
Näin siis vuonna 2012.

Huhtikuu 2014 Seinäjoki

Seinäjoen uutuuttaan hohtavan kir-
jaston mukavilla nojatuoleilla istuu 
kaksi tasapainoista ja hyväntuu-
lista nuorta miestä. Näyttää vah-
vasti siltä, että kovasta pyörityksestä 
huolimatta jalat ovat tukevasti maan 
pinnalla.

Takana on suurenmoinen saavu-
tus, Softengine on Suomen eurovii-

Mistä on hyvä tarina tehty? Vas-
taus kuuluu: onnistumisesta ja 
hyvän lisääntymisestä.

Tilanne on kuin syvään kaivoon 
pudonneella. Kaivon pohjalla on 
vettä ja loppu lähestyy. Mutta juuri 
silloin ylhäältä kaivoon lasketaankin 
köysi, jossa on mukavasti solmuja. 
Ja niin ei muuta kuin kipittämään 
köyttä ylös maan pinnalle. Huono 
tilanne päättyikin siis lopulta hyvin.

Näitä tarinoita me katsomme tele-
visiossa joka ilta. Niitä me luemme 
aikakauslehdissä. Ne toteutuvat 
suurissa katastrofielokuvissa yhtä 
hyvin kuin pikkukakkosen saduissa.

Näitä tarinoita me kohtaamme 
myös leijonatoiminnassamme. Ja 
niitä meillä on mahdollisuus luoda 
itse. Sillä meillähän on niin, niin 
monta tapaa tehdä hyvää!

Mikä on leijonien tarinan idea? 
Se on tämä. Jossakin on joku lähim-
mäinen, jolla ei mene hyvin. Hän 
on huonossa hapessa. On murheita 
taloudessa, terveydessä, ihmissuh-
teissa… Seurauksena eristäytymistä, 
masennusta,  jopa itsetuhoisia poh-
dintoja.

Mutta silloin paikalle tuleekin 
yksittäinen leijona, lionsklubi, piiri 
tai jopa koko Suomen Lions-liitto. 
Ja niin tilanne muuttuu. Elämä saa 
uutta happea, sokeutuva saa näön, 
syrjäytyvä nuori löytää elämänilon 
tai joku lapsi välttyy joutumasta net-

suedustaja toukokuun viisuissa Köö-
penhaminassa. Topi Latukka ja Eero 
Keskinen vakuuttavat kuin yhdestä 
suusta, että soittamisen ilo ja spon-
taani lavaesiintyminen ovat edelleen 
etusijalla Softenginen esiintymisissä.

Suomen Euroviisukarsintoihin 
Softengine osallistui lähes sattu-
malta. Vaadittu uusi biisi oli val-
mistunut viimeisen illan viimeisinä 
tunteina ja pojille itselleenkin oli 
suuri yllätys että 420 demon jou-
kosta juuri he pääsivät mukaan itse 
kilpailuun. Voitto oli sitten vielä suu-
rempi yllätys.

SKEBA 2014

SKEBA 2014 finaali soitetaan Porin 
vuosikokouksen oheistoimintona 
perjantaina 6.6.2014 Kulttuuritalo 
Anniksella. Mukaan on karsittu 
kuusi piirikilpailujen voittajabän-
diä eri puolilta Suomea. MTV kuvaa 
myös loppukilpailun kuten sekä Sei-
näjoen että Kirkkonummen karsin-
natkin. Esitykset ovat nähtävissä 
netissä.

Pertti Harju
SKEBA-työryhmän puh.joht. 

pertti.harju@lions.fi
www.lions.fi/

www.softengine.fi
www.mtvkatsomo.fi/

www.nuortenhyvaksi.fi/uutiset/

Mistä löytyy seuraava 
Softengine?

Softenginen aika kuluu nyt
Euroviisuvalmisteluissa.

Topi Latukka ja Eero Keskinen odottavat innolla Kööpenhaminan viisuja.

Softenginen aika kuluu nyt

Tarina kertoo hyvän tekemisestä    
 

Tarinakilpailu klubeille
tirikollisten uhriksi. Mopoilija ei aja 
kolaria, koululainen kehittää elämän-
taitojaan…

Meillä leijonilla on miljoonia tari-
noita. Ei ehkä aina maata järisyttä-
viä, mutta yhden ihmisen ja yhden 
lähimmäisen elämän laatua oleelli-
sesti parantavia.

Ryhdytään kertomaan niitä. Teh-
dään kuin esi-isät iltanuotiolla: väli-
tetään perinteemme uusille sukupol-
ville tarinoina, joissa joku koki jota-
kin hyvää.

Ryhdytään myös keräämään niitä 
tarinoita!

Suomen Lions-liitto on päättä-
nyt julistaa tarinoidenkeruukilpai-
lun, joka jatkuu 14.5.2014 asti. 
Tarinoita varten liiton Jäsenille- 
sivuille luodaan lomake, jolla tari-
nan voi lähettää. Sen voi lähettää 
myös sähköpostissa osoitteeseen  
thorleif.johansson@lions.fi

Kilpailuajan päätyttyä tarinoista 
valitaan parhaat, ja tulokset julkis-
tetaan Suomen Lions-liiton vuosiko-
kouksessa Porissa.

Ne liitetään myös brändimme 
käyttöön markkinointimateriaaliksi. 
Jospa jatkossa leijonat tunnetaankin 
tarinoistaan.

Jaa, että millä voittajaklubi pal-
kitaan? Sitä tarina ei vielä kerro…

Thorleif Johansson
Viestintäjohtaja

LeijoNaisilla oli jälleen
hyvät tuulet mukana
LeijoNaisten Tuulta purjeisiin -risteily Tallinnaan oli jälleen suuri menes-
tys. Risteilyjen sarjan kolmas kerta keräsi 146 osanottajaa, mukana myös 
mahdollisia uusia jäseniä sekä yksi leo.

Risteilyn ohjelmassa oli runsaasti antoisia puheita. Mm. Uusi lasten-
sairaala 2017 -yhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja Anne Berner, tyyli- ja 
tapakouluttaja Riitta Pulla, Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka sekä lii-
ton puheenjohtaja Asko Merilä. Risteilyn sisältö liittyi naisten johtami-
seen ja itsetuntoon.

LeijoNaisten kolmen onnistuneen risteilyn vetäjinä ovat toimineet Lions-
liiton jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä ja PDG Helena Rahko. Risteilyn tapah-
tumista enemmän toukokuun Lion-lehdessä.

Lions-liiton puheenjohtaja Asko Merilä puhumassa suurelle naisleijonien jou-
kolle Tallinnan risteilyllä. Kuva: Thorleif Johansson.
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LC Mänttä omistaa noin 108-vuo-
tiaan kulttuurihistoriallisen kau-
nottaren, Aleksanterin linnaksi kut-
sutun jugend-talon Mäntän kes-
kustassa. Viime vuosikymmeninä 
talossa toiminut ravintola on lopet-
tanut toimintansa, ja vielä vuoden 
2014 aikana Aleksanterin linna pää-
see arvoiseensa käyttöön, residens-
sivieraiden työskentelytiloiksi. 

Taidekaupunki Mänttä laajentaa 
tarjontaa. Serlachius-museot ja Män-
tän Kuvataideviikot perustavat tai-
teilijaresidenssin Mänttään, joka ava-
taan tammikuussa 2015. Residens-
siin otetaan vastaan taiteilijoita, tut-
kijoita ja kuraattoreita, jotka majoite-
taan Mäntässä ja Aleksanterin linna 
remontoidaan heille työ- ja näytte-

Leijonanpesästä valmistuu taiteilijaresidenssin työtila

LC Mäntän suururakka päättymässä

108-vuotias kulttuurihistoriallinen kaunotar, Aleksanterin linnaksi kutsuttu jugend-talo Mäntän keskustassa.

Tavoitteena on, että Aleksanterin linnan korjaustyöt saadaan päätökseen huh-
tikuussa 2014. Maaliskuussa talkootunteja oli kertynyt jo noin 10 000.

Noin 10 000 työtuntia

LC Mänttä on jo tähän mennessä 
ahkeroinut talonsa kimpussa lähes 
kolmen omakotitalon työtuntimää-
rän eli noin 10  000 tuntia. Remon-
tointi ei väsytä, vaan talkoita on 
suorastaan odotettu muutaman hil-
jaisemman vuoden jälkeen. Tavoit-
teena on, että Aleksanterin linnassa 
on valmista huhtikuun loppuun 
mennessä 2014.

LC Mänttä toivottaa kaikki lei-
jonat perheineen ja ystävineen ter-
vetulleiksi tutustumaan Mäntän var-
sin mittavaan taide- ja musiikkitar-
jontaan. Serlachius-museot avaa-
vat tulevana kesänä huikean laajen-
nuksen, Gösta paviljongin, taidemu-
seo Göstan alueelle Mäntän Joennie-
meen.

Tarmo Salo

lytilaksi. Aleksanterin linna sijait-
see ihanteellisella paikalla Mäntän 
keskustassa, ”Valkoisen talon” eli 
Serlac hius-museo Gustafin vieressä, 
Koskelanlammen rannassa.

LC Mäntän ostaessa talon itsel-
leen vuonna 1988, oli yhteinen tah-
totila säilyttää tämä kulttuurihis-
toriallisesti arvokas talo Mäntässä. 
Tämä uusi hanke tukee hyvin tätä 
päämäärää. LC Mänttä on aloitta-
nut helmikuun alussa remontin, joka 
mahdollistaa Mäntän taidetoimijoille 
sekä residenssiin saapuville taiteili-
joille innovatiivisen ympäristön tuot-
taa monimuotoista taidetta. Mänt-
tään saadaan lisää taidetta ja projek-
teja, joihin myös paikallinen yleisö 
voi päästä mukaan.

SALMUTEX OY
30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit
Mittaukset sopimuksen mukaan 

esim. klubi-iltoina

Yrjöläntie 16 / PL 1 Puh.  014 584 661
44401 Konginkangas GSM 0400 541 866
salmutex@salmutex.fi  Faksi 014 584 220
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Bli en stjärna på 
sociala medier

Barry J. Palmer 
Lions Clubs Internationals 

president

Jag försörjde mig på att sälja fastighe-
ter. Att göra affärer var uppfriskande 
för mig och för att nå framgång var 

man tvungen att använda alla verk-
tyg som fanns tillgängliga. Annon-
ser i tidningar hjälpte särskilt till 
att visa fastigheterna och attrahera 
köpare. Det var då. Idag är, som jag 
är säker på att du känner till, internet 
 oerhört viktigt i fastighetsbranschen. 
Poängen är att du måste anpassa dig, 
annars kommer du att vissna och dö.

Vi måste synas

Lionklubbar säljer såklart inte en pro-
dukt. Men vi måste sälja oss själva 
och komma till uttryck vad gäller per-
ception, synlighet och styrka. Lion-
medlemmar behöver inte vara häf-
tiga. Men vi måste synas där ute –
på internet, Facebook, Twitter och 
så vidare.

Ibland hamnar de smartaste, mest 
kunniga, människorna efter på grund 
av att de inte kan anpassa sig eller 
vara flexibla. ”Jag tror att det finns 
en världsmarknad för kanske fem 
datorer”, sade Thomas Watson, VD 
för IBM, 1943. ”Vem tusan vill höra 
skådespelare tala?” sade H. M. War-
ner, Warner Brothers, år 1927.

”Vi gillar inte deras musik och 
gitarrmusik är på väg ut”, meddelade 

Decca Recording Co. när de tackade 
nej till Beatles 1962.

Å andra sidan behöver du inte 
vara ett geni för att marknadsföra 
Lions år 2014 och genom det rekry-
tera nya medlemmar, särskild yngre 
medlemmar, attrahera fler människor 
till evenemang, förbättra trivseln 
i klubben, kommunikationen och 
närvaron. Läs den här månadens 
internationella utgåva av tidningen 
THE LION och finn 25 enkla steg 
som hjälper dig att använda sociala 
medier på allra bästa sätt.

Alla kan lära sig  
nya saker

Jag har själv konverterat till  sociala 

medier. Jag har funnits på denna 
gröna jord i ett antal år nu och 
jag har fått börja lära mig saker på 
nytt. Jag har nu en egen blogg på 
LCI:s webbplats, delar foton på 
min Facebook-sida och tittar på 
roliga och informativa Lions-videor 
på YouTube. Jag drömde om en ny 
Barry, en som var i tiden. Följ din 
dröm. Sikta mot skyarna och färdas 
genom cyberrymden. Du kommer att 
ha glädje av färden och dina klub-
bar kommer att lysa som stjärnskott.

Varje år sponsorerar lionsklubbar över hela världen Lions 
fredsaffischtävling i lokala skolor och ungdomsgrupper. Konsttävlingen 
för barn uppmuntrar ungdomar i hela världen att uttrycka sin syn på fred. 
Under mer än 25 år har miljoner barn från nästan 100 länder deltagit i 
tävlingen.

Likaså uppmuntras lionsklubbar att sponsorera elever i Lions 
internationella uppsatstävling. Den här uppsatstävlingen skapades för att 
erbjuda synskadade ungdomar en möjlighet att uttrycka sina känslor om 
fred. Temat för 2013–2014 års tävlingar var ”Vår värld, vår framtid”. Elever 
som är 11, 12 eller 13 år gamla den 15 november kan delta i tävlingarna.

I fredsaffischtävlingen 2013–2014 gick första priset till Tongbram Mahesh 
Singh, 12-årig pojke från Indien. Han sponsorerades av Moirang Lions 
Club. Uppsatstävlingen vanns i sin tur av 12-årige Ashish Karki från Nepal 
som sponsorerades av Kathmandu Ramechhap Lions.

Förstapristagaren i fredsaffischtävlingen 
2013–2014 från Indien – första priset 
i uppsatstävlingen till Nepal

Tongbram Mahesh Singhs tolkning av ”Vår värld, vår framtid”.
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Förändringar i vår verksamhetsom-
givning inverkar även på lionsklub-
barnas verksamhetsförutsättningar. 
Hastigheten på förändringarna före-
faller att öka och vi måste ständigt 
utvecklas för att hänga med. Med 
respekt för våra traditioner bör vi 
gå in för förändringsvilja och – för-
måga – inte med våld utan med ett 
avslappnat och entusiastiskt grepp. 
Syftet med vår verksamhet, vår vär-
degrund och våra etiska principer ger 
en stadig grund för vårt arbete.

De allmänna föreställningarna 
om lionsverksamheten är positiva 
och främjar medlemstillväxten. 
Samhörighetskänsla och vilja till 
att hjälpa är de största orsakerna till 
man ansluter sig till lionsverksam-
heten. En medlemskår som förnyar 
sig och blir starkare gör det möjligt 
för klubbarna att verka även under 
kommande år. Ju flera vi är, desto 
bättre förmår vi hjälpa dem som 
behöver stöd.

Teman och kritiska 
framgångsfaktorer
Den internationella presiden-
ten Joseph ”Joe” Prestons tema: 
”Strenghtening the Pride” – Vah-
vempina yhdessä – Starkare tillsam-
mans. Det inhemska temat är fort-
sättningsvis: Palvelulla hyvinvointia 
– Välfärd genom service.

I ett längre perspektiv (2014–
2019) har de kritiska framgångsfak-
torerna indelats i fem grupper: kund-
relation, verksamhetsprocesser, led-
arskap, personlig utveckling och eko-
nomi.

De kritiska framgångsfaktorerna 
under perioden 2014–2015 är 
– Att leda frivilligarbete
– Att utveckla Lions-varumärket

Under den kommande perio-

den koncentrerar man sig speciellt 
på att i klubbarna utveckla ledars-
kap inom frivilligarbetessektorn. För-
bundet stöder distriktens ledarskap-
sutbildning och inskolningsverksam-
het som riktar sig till klubbarna med 
enhetligt utbildningsmaterial som 
färdigställs under perioden.

Att lyckas med att bygga upp 
lionsvarumärket och lionsimagon är 
periodens andra centrala framgångs-
faktor. Det är viktigt att samarbetet 
och kommunikationen mellan alla 
verksamhetsområden fungerar väl. 
Att leda och utveckla verksamheten 
grundar sig på teamarbete. 

Barn och ungdomar 
i verksamhetens centrum
Ungdomsbranschledaren börjar, 
efter en paus på ett par år, sitt arbete 
hösten 2014, Ungdomsbranschens 
uppgift är att koordinera förbundets 
ungdomsarbete och utveckla det att 
bättre motsvara samhällets behov 
samt att se till att ungdomsarbetets 
synlighet ökar och blir känt bland 
den stora allmänheten.

Mångsidig och aktiv 
verksamhet
Antalet aktiviteter och projekt på 
förbundsnivå är i balans med efter-
frågan från distrikt och klubbar och 
helheten erbjuder tillräckligt med 
alternativa aktiviteter för klubbarna 
att förverkliga. Med medelinsam-
lingsaktiviteter garanterar man att 
det finns tillräckligt med resurser 
för att stöda Lions- ungdomsarbe-
tet. Dessa är Ge ditt stöd till ungdo-
men-lotteriet och Julkorten.

 Som nya aktiviteter genomför 
man bl.a. Tack Veteraner-service-
kampanjen och Nya Barnsjukhuset 
2017-penninginsamlingsaktiviteten.

Vi är fortsättningsvis med i Näs-
dagsinsamlingen och slutför projek-
tet som gäller byggandet av ögon-
sjukhuset i Sri Lanka och att hålla 
igång verksamheten där 31.12.2014. 
Sällskapet Sri Lankas Lionsvänner 
fortsätter med att stöda ögonsjuk-
huset och med att i Finland samla 
in använda glasögon. 

Utbildning och medlemskår
Utbildningens tyngdpunktsområde 
ligger i att utveckla klubbledarnas 
samt zon- och regionordförande-
nas ledarskap genom utbildnings-
verksamhet på distriktsnivå. I bör-
jan av verksamhetsperioden har vi i 
distrikten sammanlagt ca 60 aktiva 
förändringsledare. Deras huvudupp-
gift är att i distrikten ordna och delta 
i utbildning för klubbarnas ledare. 

Målet är att vända medlems-
utvecklingen i positiv riktning och att 
hålla medlemsantalet över 25  000. 
Medlemsrekrytering är för varje lion 
ett aktivt, långsiktigt arbete och en 
del av klubbens verksamhetskultur. 
För att få medlemmarna att stanna i 
klubben och engagera sig i dess verk-
samhet förutsätter att man utvecklar 
fadderverksamheten.

För att man ska få korrekta upp-
gifter om medlemmarna är det av 
största vikt att klubben i tid  sköter 
månadsrapporteringen och varje 
månad ser till att uppgifterna i med-
lemsregistret är korrekta.

Kommunikation och utveckling 
av lions-varumärket
Att utveckla lions-varumärket är 
en långsiktig verksamhet. Man får 
säkert intressanta och berörande 
berättelser om våra egna lyckade 
aktiviteter. Under perioden ordnas 
i varje distrikt varumärkes-verkstä-
der. Kommunikationen är öppen och 
aktiv. Man bygger upp en offentlig 

bild av lionsverksamheten som är 
positiv och intressant. 

Finland i toppen
Finland i toppen-kampanjen är efter 
de senaste kandidatbesluten i en 
situation där det är fråga om att 
vänta och se. Man har redan utsett 
kandidaten för sommaren 2014 och 
beträffande 2015 finns det vissa för-
handsbesked. I kampanjen koncen-
trerar man sig på att invänta den föl-
jande turen för Europa. Man skrider 
till praktiska kampanjåtgärder efter 
behov. Kampanjmedlen räcker till för 
alla åtgärder som är i sikte. 

Framgång skapas i klubben
Klubben är den viktigaste enheten 
i vår verksamhet. För att garantera 
klubbens framgångsmöjligheter ord-
nas i Lionsförbundets och i distrik-
tens regi mångsidig och högklassig 
utbildning. Man satsar även på att 
främja kommunikations och infor-
mationsverksamheten.

Var och en av oss bör ta ansvar 
för att lionsverksamheten är stark 
även under kommande år och att 
medlemmarna trivs i klubbarna. Vi 
måste aktivt grunda nya klubbar och 
be nya ivriga medlemmar med i vår 
verksamhet.

Jag önskar alla lion, partner och 
leomedlemmar framgång och fortsatt 
entusiasm i det viktiga Lionsuppdra-
get. Starkare tillsammans!

”Förmåga är vad du kan göra.
Motivation bestämmer vad du gör.
Attityd avgör hur bra du gör det.”

 -Lou Holtz

Starkare tillsammans

Tuomo Holopainen
Lionsförbundets vice ordförande 

2013–2014

Lionsförbundets vice ordförande Tuomo Holopainen.
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Ärenden som ska föras vidare till för-
bundets årsmöte i Björneborg med 
bl.a. klubbmotioner och ändringar 
av stadgar och reglementen fanns 
på ärendelistan då guvernörsrådet 
möttes i S:t Michel 15.2.2014. Den 
nu redan inarbetade seminariedelen 
vid mötet, tog den här gången upp 
förbundets internationella verksam-
het, medlemsenkätens resultat, Näs-
dagen, orkester Norden och årsmötet 
i Björneborg. Bakom mötesarrange-
mangen stod Lions Club Mikkeli/ 
Naisvuori. 

Vid öppningsfesten framfördes 
D-distriktets hälsning av distrikts-
guvernören Pekka Sopanen. 
 Arrangörs klubbens president Eija 
Loimula beskrev den egna klubbens 
verksamhet där utgångspunkten var 
att den ska vara berikande för med-
lemmarna och inte vara bunden av 
byråkrati och stela arrangemang. 
Verksamheten ska vara avslapp-
nande och glädjefylld. Stadens häls-
ning framfördes av stadsfullmäktiges 
1:a vice ordförande Kirsi Olkkonen 
som kort berättade om den 175 år 
gamla ”huvudstabs”-staden, med 
10  000 sommarvillor, som under den 
senaste tiden kraftigt vuxit till sig 
genom kommunsammanslagningar.

Medlemsrekrytering 
ständigt på tapeten

I sitt hälsningsanförande tog förbun-
dets ordförande Asko Merilä bl.a. 
upp medlemsrekryteringen och att 
man bör få upp medlemsantalet över 
det magiska strecket 25  000 och där-
med få en ihållande trend som står 
sig över flera år. Han framhöll att det 
inte är för sent att ännu under den 
här perioden grunda nya klubbar och 
ta in nya medlemmar i redan exis-

terande klubbar. Han poängterade 
också vikten av gott ledarskap som 
redskap för medlemsrekrytering. 

Vi har en stor utmaning i det att 
vår verksamhet är så mångsidig och 
har utvecklats under en så lång tid 
att vi samtidigt som vi respekte-
rar tidigare tillvägagångssätt ändå 
måste se framåt och hitta nya sätt 
att klara av framtida utmaningar. 
CC Asko Merilä framhöll även att vi 
även måste se människan som står 
bakom de som vi gör. Allt är inte bara 
 ekonomi och pengar. Vi bör se till att 
man trivs, engageras och motiveras i 
all vår verksamhet.

Vår internationella 
verksamhet är 

betydande

Vid seminariet som hölls före själva 
guvernörsrådets möte behandlades 
inledningsvis förbundets internatio-
nella verksamhet, dess mål och inne-
håll. PID Harri Ala-Kulju och PCC 
(ID-elekt) Jouko Ruissalo redogjorde 
för det PM som de tillsammans med 
PID Tapani Rahko hade gjort som en 
bas för ett reglemente för vår inter-
nationella verksamhet. Innehållet 
är mångfasetterat och visar på den 
mångfald av internationella insat-
ser som vi gör, både vad som gäller 
aktiviteter och personlig åtaganden. 
Vi stöder vår internationella stiftelse 
LCIF, vi förverkligar egna och sam-
nordiska projekt i utlandet, vi deltar 
i lionsevenemang och möten i våra 
närområden och på klubbnivå har vi 
ett stort antal utländska vänklubbar.

 Vi har även satt upp mål för den 
internationella verksamheten, bl.a. 
vill vi att finska språket bevaras som 
ett officiellt språk inom organisatio-
nen, vi vill ha representanter i den 

internationella styrelsen och vill i 
nära framtid får en finländare som 
hela organisationen  president etc. 
Vid själva guvernörsrådets möte 
beslöt man att man fortsätter med att 
bereda ärendet och att målen sätts i 
prioritetsordning samtidigt som man 
även beaktar de ekonomiska aspek-
terna på den internationella verk-
samheten.

Medlemsenkätens 
resultat har publicerats

Vid seminariet redogjorde förbun-
dets kommunikationsledare Thor-
leif Johansson för medlemsenkä-
tens resultat. Totalt kom det in 
2  810 finskspråkiga och 139 svensk-
språkiga svar. De kvinnliga medlem-
marna var något aktivare än de man-
liga och svarsprocenten var större i 
mindre kommuner jämfört med de 
större. När det gällde t.ex. enga-
gemang, atmosfär och tillfredsstäl-
lelse med verksamheten visar siff-
rorna överlag mycket positiva ställ-
ningstagande men då det gäller med-
lemsrekrytering är man nog villig att 
uppmuntra en sådan men då det gäl-
ler att göra något konkret hänger 
man inte mera med. Resultaten har 
 publicerats kommer att sändas till de 
som i samband med besvarandet bad 
om att få resultaten.

Orkester Norden  
värd vårt stöd

Vid seminariets andra del berät-
tade PDG Pertti Harju det senaste 
nytt  gällende årsmötet i Björneborg 

och PDG Jorma Laurila om den kom-
mande Näsdagsinsamlingen hösten 
2014. Beträffande Näsdagsinsam-
lingen framhöll man att den stär-
ker vårt varumärke och stöder vårt 
arbete som serviceorganisation. 
Avslutningsvis konstaterade PDG 
Jorma Laurila att Näsdagen är den 
mäktigaste insamling som lionen 
någonsin deltagit i. 

PDG Ulf Nummelin redogjorde 
för sin del för Orkester Nordens 
verksamhet. Orkester Norden är en 
symfoniorkester bestående av unga 
nordiska musiker varav tio nu kom-
mer från Finland. Orkestern stöds av 
lions i Norden och Nordiska minis-
terrådet. Orkestern är nu stationerad 
i Aalborg, Danmark. PDG Ulf Num-
melin föreslog att varje finländsk 
klubb skulle stöda orkestern med 
t.ex. 10 euro per år och då kunde 
man ge varje finländsk deltagare ett 
stipendium på 1000 euro för att t.ex. 
bekosta nödvändiga resor.

Reglementen och 
personval

Vid det egentliga guvernörsrådsmö-
tet behandlades bl.a. ärenden som 
gällde ändringar av förbundets stad-
gor och reglementen. Då det gällde 
årsmötesreglementet noterades att 
svenska språket ska beaktas bl.a. då 
man gör upp årsmötets webbsidor. 
På agendan fanns även val av ord-
förande för förbundets branscher 
och arbetsgrupper. Till ungdoms-
branschledare 2014–2017 valdes 
DC Jukka Isotalo (LC Espoo/Keskus), 

Årsmötesärenden på agendan vid 
guvernörsrådets möte i S:t Michel

Damkören Red Roses underhöll publiken vid guvernörsrådsmötets öppnings-
fest. Foto: BVL.

PID Harri Ala-Kulju redogör för Lionsförbundets internationella verksamhet. 
T.h. förbundets ordförande CC Asko Merilä. Foto BVL.
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Inom utsatt tid hade nio klubbmo-
tioner till årsmötet lämnats in till 
förbundets kansli. Dessa motioner 
behandlades vid guvernörsrådets 
möte i 15.2.2014 i S:t Michel och 
går nu med beslutsförslag från guver-
nörsrådet (GR) vidare till årsmötet i 
Björneborg.

Följande motioner gäller 
julkortsaktiviteten:

LC Rauma/Kanali Helme före-
slår att man för barn och ungdo-
mar ordnar en teckningstävling där 
motivet är julkort. Julkortet/-korten 
som utgår med seger skulle tas med 
i Lionsförbundets utbud av julkort. 
LC Hamina/Varvara föreslår för sin 
del att man ordnar en planeringstäv-
ling för julkort i vilken t.ex. klubb-
medlemmarna och deras familjer 
kunde delta. GR föreslår för årsmö-
tet att motionerna godkänns. Kor-
tarbetsgruppen undersöker möjlighe-
terna att ordna tävlingen under hös-
ten 2014 så att eventuellt vinnarkort 
finns med då man väljer julkortsmo-
tiven för 2015. Den föreslagna täv-
lingen kan bidra till att öka klubbar-
nas intresse för julkortsaktiviteten.

Följande motioner gäller 
service- och medelin-
samlings branschen:

LC Kuopio/Canth föreslår att Fin-
lands Lionsförbund inte deltar i 
gemensamma insamlingar med 
andra organisationer utan endast 
ordnar egna insamlingar och använ-
der de insamlade medlen för angi-
vet ändamål och att medlen förmed-
las vidare via egna lionskanaler. GR 
föreslår att motionen inte god-
känns. Lionsförbundet har goda 
erfarenheter av sammarbete med 
sådana pålitliga riksomfattande 

Årsmötet i Björneborg har nio 
klubbmotioner att ta ställning till

organisationer som stöder synlighe-
ten för Lions-varumärket och bidrar 
till att vår verksamhet blir känd både 
lokalt och nationellt. Enskilda lion 
och klubbar beslutar själva, utgå-
ende från sin egen bedömning, om 
de deltar i insamlingar som ordnas 
av andra. Lionsförbundet har inte 
heller ett sådant insamlingstillstånd 
som skulle möjliggöra ordnandet av 
sådana insamlingar som motions-
ställarna föreslår.

LC Kuopio/Canth: Finlands 
Lionsförbund håller sig till sin 
ursprungliga uppgift att hjälpa min-
dre bemedlade och går inte in för att 
stöda åtgärder som ansluter sig till 
förhindrande av insjuknandet i eller 
skötsel av typ 2-diabetes. GR före-
slår att motionen inte godkänns. 
Lionsförbundets verksamhet grun-
dar sig på den strategi som årsmö-
tet har godkänt och där man defi-
nierar verksamhetens tyngdpunkts-
områden och mål för respektive år. 
Utgående från detta, förbereder och 
förverkligar service- och medelin-
samlingsbranschen de aktiviteter 
som ordnas på förbundsnivå och i 
vilka distrikten och klubbarna deltar 
i enlighet med sina egna beslut. För-
bundet har inte gått in för att stöda 
åtgärder som har med typ 2-diabe-
tes att göra men klubbarna kan delta 
utgående från vad de själva beslutar.

LC Lokalahti föreslår att Lionsför-
bundet rekommenderar att alla Fin-
lands klubbar skulle stöda byggandet 
av det nya barnsjukhuset med minst 
5 euro/medlem. GR föreslår att 
motionen inte godkänns. Lions-
förbundet har under hösten påbör-
jat ett samarbete med Nya barnsjuk-
huset 2017-projektet. Många klub-
bar har donerat pengar till barnsjuk-
huset, antingen direkt till stödfören-
ingen för Nya barnsjukhuset 2017 
eller via distriktet som sköter ären-

det som en samordnad donation. 
För perioden 2014–2015 har Lions-
förbundet bildat ett Nya barnsjuk-
huset-projekt som samordnar distrik-
tens och klubbarnas donationer till 
det nya barnsjukhuset och på det 
sätter säkerställer synligheten för 
Lions-varumärket. Klubbar och lion 
uppmuntras till att göra donationer 
via det här projektet.

Följande motion gäller 
kommunikation:

LC Hyvinkää/Sveitsi föreslår att 
förbundets styrelse omedelbart 
skulle skapa en årligen återkom-
mande endagskampanj som skulle 
utnyttja Röda Fjädern-varumärket. 
GR föreslår att motionen inte 
godkänns. Finlands Lionsförbund 
inser mångfalden i lionsklubbarnas 
verksamhet. Därför vill den inte för-
bruka de enskilda klubbarnas resur-
ser genom att ordna alltför många 
gemensamma kampanjer. Däremot 
stöder Finlands Lionsförbund gärna 
klubbarna genom att, för deras verk-
samhet, ge tillräckligt med synlig-
het via de gemensamma kommuni-
kationskanalerna som står till buds.

Följande motioner 
gäller förbundet 

eller den allmänna 
lionsverksamheten:

LC Sastamala/Vammala föreslår i 
sin motion att Finlands Lionsförbund 
skulle övergå till en modell med två 
vice ordförande vilket skulle mot-
svara situationen i distrikten. Andra 
vice ordförande skulle vara medlem 
i förbundets styrelse med yttrande-
rätt men inte med rösträtt. GR före-
slår att motionen godkänns men 
med vissa preciseringar. Lionsför-
bundet har haft i bruk en modell med 

två vice ordförande, som dock slopa-
des efter perioden 1990–1991. Ifall 
det finns en andra vice ordförande 
i förbundet, hör han/hon till styrel-
sen som fullvärdig medlem (med ytt-
rande- och rösträtt). Uppdraget som 
andra vice ordförande utannonse-
ras våren 2016 samtidigt som pos-
ten som första vice ordförande. Ifall 
årsmötet godkänner förslaget kom-
mer nödvändiga stadgeändringar till 
beslut på förbundets årsmöte 2015.

LC Hämeenlinna föreslår att 
lionsången ”Lionandan” tas ur bruk 
och att man återgår till den tidigare 
”Lionmarschen” men med nya ord.
GR föreslår att motionen inte 
godkänns. Det är inte möjligt att 
sätta ny text till ”Lionmarschen” då 
man inte får tillstånd av rättsinneha-
varna. Man får fortsättningsvis fram-
föra ”Lionmarschen” trots att ”Lio-
nandan” år 2009 valdes till förbun-
dets officiella signaturmelodi.

LC Kuopio/Canth föreslår att för-
bundet reserverar ett särskilt anslag 
för distriktets/förbundets part-
ner-representation. GR föreslår att 
motionen inte godkänns. Enligt § 
15 i förbundets resereglemente ersät-
ter förbundet den officiella represen-
tantens resor till distriktens och klub-
barnas tillställningar. Den som bju-
der in svarar för gästens utgifter på 
plats (mat och logi). I dessa fall 
ersätts inte partnerns utgifter. För-
bundets ordförande har årligen till 
sitt förfogande en budget på 2  500 
euro för kostnadsersättning ifall 
styrelsen så beslutar. Vid behov 
kan utgifter för CC:s partner beta-
las ur detta anslag. Likaså kan den 
distriktspeng som förbundet betalar 
åt distrikten användas till att ersätta 
DG -partnerns utgifter för delta-
gande i klubbevenemang ifall inte 
den internationella organisationen 
ersätter ifrågavarande utgifter.

till ordförande för kortarbetsgruppen 
2014–2017 valdes IPDG Matti Mäl-
kiä (LC Posio) och till ledare för Röda 
 Fjädern-arbetsgruppen PDCC Matti 
Tieksola (LC Oulunsalo).

Då befattningen som Leoledar för 
tillfället är vakant, beslöt guvernörs-
rådet att uppgiften sköts tillfälligt av 
PCC Lauri Vainio (LC Hämeenlinna/
Birger) och att uppgiften lediganslås 
omedelbart för att besättas 2014–
2017.

Kort och lotter föreslås 
som aktiviteter  

2014–2015

Nordiska Samarbetsrådets möte hålls 
2016 i Finland. Inom utsatt tid hade 
arrangörsuppgiften sökts gemen-
samt av LV Rovaniemi/Lainas och LC 
Rovaniemi/Ounasvaara. Guvernörs-
rådet beslöt således att NSR ordnas 
i Rovaniemi 15-17.1.2016.

LC Keuruu/Karhunsoutajat har 

inom utsatt tid kommit med förslag 
om att det inhemska temat 2014–
2015 skulle vara ”Me palvelemme 
myös vanhuksia” (”Vi hjälper även 
åldringar”). Guvernörsrådet beslöt 
att föreslå för årsmötet att det in -
hemska temat för perioden 2015–
2016 skulle vara ”Lions – monta 
tapaa tehdä hyvää”(”Lions – många 
sätt att göra gott”). Årsmötet avgör 
frågan.

Som medelanskaffningsaktivite-

ter för perioden 2014–2015 föreslår 
guvernörsrådet ”Kortaktivitet 2014–
2015” och ”Lotteri 2014–2015” vil-
ket innebär att aktiviteterna inte är 
begränsade till julen eller till någon 
annan bestämd tidpunkt utan till 
själva verksamhetsperioden.

Guvernörsrådet noterade att lions-
klubbarna i Uleåborg hade  lämnat in 
en ansökan om att få ordna förbun-
dets årsmöte 2018. 

BVL
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Kandidat för ordförandeposten (CC) perioden 2014–2015
VCC Tuomo Holopainen

Med entusiasm och energi mot en ny period
Lionsförbundets uppgift är att för klub-
barna och medlemskåren skapa möjlig-
heter att lyckas. En av ledningens vik-
tigaste uppgifter är att sporra klubbar 
och distrikt. Under de kommande åren 
behöver vi en motiverad och konstruk-
tiv inställning. Jag hoppas att var och 
en av oss ansvarar för att lionsverk-
samheten även i framtiden är livskraf-

tig. Vårt medlemsantal bör hållas på över 25  000. Det garanterar det finska 
språkets ställning som ett officiellt språk i vår internationella organisation. 

I centrum av vår verksamhet sätter jag barn och ungdomar för vilka vi vill 
erbjuda ett mångsidigt serviceutbud.

Man uppskattar lionsklubbarna och man litar på dem
Klubben är den viktigaste enheten i vår verksamhet. Vi har alla avlagt lion-
löftet och jag är säker på att varje lion gör sitt bästa. Respekterande våra 
 traditioner bör vi ha beredskap till förändring, som vi genomför, inte med 
våld, utan med ett avslappnat och entusiastiskt grepp.

Jag uppskattar öppenhet, smidigt teamarbete, högaktning av lions-
principerna och en aktiv kommunikation. Vi sitter alla i samma båt och vi 
bör se till att alla vet vad vi strävar efter och på vilket vis. Vår framgång under 
kommande år är inte en självklar sak utan framgång måste man bygga upp. 
Det arbete vill jag utföra tillsammans med alla finländska lion.

Kandidater för vice ordförandeposten (VCC) för perioden 2014–2015

Samarbete är lionsverksamhetens livs-
villkor och styrka – på vår organisa-
tions alla nivåer och i alla enheter. Det 
må vara fråga om man eller kvinna obe-
roende av ålder, lion, leo eller partner, 
utomstående intressegrupper inte att 
förglömma. Allra viktigast är samarbe-
tet i klubben, den enhet som utför det 
egentliga lions arbetet. Tillsammans får 

vi mera till stånd.
Finlands Lionsförbund är alla klubbars gemensamma förbund. Under de 

senaste åren har förbundets ekonomi och verksamhetsmodeller utvecklats på 
ett lyckat sätt och man har gjort långsiktiga linjedragningar. Man får hoppas 
att den verksamhetsmodell där ordförandeteamet tillsammans drar upp lin-
jerna för utvecklingen för flera verksamhetsperioder, även rotar sig på distrikts-

PDG Juha Rytkönen

Livskraft genom samarbete
nivå. Under de senaste åren har man avsevärt utvecklat uppföljningen av för-
bundets ekonomiska situation och utvecklingsarbetet fortsätter. Med en nog-
grann skötsel av ekonomin styr vi effektivt de ekonomiska resurserna in på 
rätta saker. Vi bör fortsättningsvis föra en värdediskussion – minskar vi med 
för strängt sparande på verksamhetsförutsättningarna för vårt servicearbete?

Medlemsantalets utveckling har under perioden varit ett samtalsämne  
som väckt känslor. För mig personligen gör det detsamma om de nya hjäl-
pande händerna är unga eller lite äldre eller om de tillhör män eller kvinnor. 
Efter att man i klubbarna har fört en värdediskussion borde det följande dis-
kussionsämnet vara medlemmarnas trivsel och ökning av medlemsantalet, 
hur borde vi fungera i vår klubb. Ifall klubben har partnerverksamhet rekom-
menderar jag att man tar dem med i diskussionen. Ber vi våra partner med, 
är de villiga, hittar man i familjekretsen andra intresserade, ska man grunda 
en filialklubb eller en helt ny klubb? Huvudsaken är att man sätter igång och 
gör någonting!

PDG Tauno Skogberg fick sitt 
bordsstandar
Vid Nordiska Samarbetsrådets möten träffar man nya och gamla lionsvänner från hela Norden inklu-
sive Estland. Vid NSR-mötet i Hønefoss, Norge i januari 2014 kunde PDG Tauno Skogberg från Lions 
Club Karis-Karjaa uppleva återseendets glädje. Lion Tauno hade läsåret 1958–1959 som nordisk kul-
turstipendiat gått i Ringerike Folkhögskola och bodde då hos en av grundarna av Lions Club Herads-
bygda. Klubben grundades 1984. Då lion Tauno var zonordförande besökte han 1986 Hønefoss och 
kunde då vara med på LC Heradsbygdas möte och samtidigt överlämna Karisklubbens bordsstandar. 
Han blev även lovad värdklubbens bordsstandar som då ännu inte fanns. Nu på NSR-mötet 2014 
kunde LC Heradsbygda uppfylla sitt löfte och PDG Tauno Skogberg fick högtidligen efter 28 år sitt 
standar vid mötets kvällsfest. Standaret överräcktes av LC Heradsbygdas president Jonny Steindal. 
Lion Tauno hade även möjlighet att besöka sin gamla skola och blev där mycket väl mottagen. BVL

PDG Tauno Skogberg (t.h.) berättar historien om bordsstandaret som han vid NSR:s kvällfest 
i Hønefoss 18.1.2014 fick av Lions Club Heradsbygdas president Jonny Steindal. Foto: BVL
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Man har tillsvidare samlat in medel om 21,8 miljoner euro för det 
Nya barnsjukhuset. Lionen har för sin del till dags dato redan samlat 
in 33 798,20 euro för projektet. Lionsförbundets sammanlagda 
insamlingsmål är minst 100 000 euro som berättigar till benämningen 
Hedersdonator och till ett bestående tack i det nya barnsjukhuset. För 
att man ska kunna följa upp hur det går med insamlingsmålet har man 
skapat ett enhetligt förfaringssätt i vilket ingår två alternativ där distrikten 
fritt kan välja vilket man använder.

Sätten att redovisa de insamlade pengarna:
1. klubbarna betalar donationer och intäkter från evenemang och 

motsvarande direkt till Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 rf:s 
konto FI 93 5541 2820 019967 (OP-Pohjola) med det egna distriktets 
referensnummer.

2. klubbarna betalar donationer och intäkter från evenemang 
och motsvarande till distriktets aktivitetskonto (antingen med 
referensnummer, som distriktet ger, eller med meddelandet ”nya 
barnsjukhuset och klubbens namn”, varifrån distriktet under våren 
betalar in totalsumman på Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 
rf:s konto)

Lionens insamlingsmål 100 000 euro för 
det Nya barnsjukhuset!

Distriktsvisa 
referensnummer: 

A 2765

B 2778

C 2781

D 2794

E 2804

F 2817

G 2820

H 2833

I 2846

K 2859

L 2862

M 2875

N 2888

O 2891

Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 
rf hoppas att lionen ordnar en 
bössinsamling dagarna före Morsdag, 
fredag 9.5.2014 och lördag 10.5.2014. 
Då har stödföreningen även en 
egen kampanj. Stödföreningen Nya 
barnsjukhuset 2017 rf har lovat stöda 
lionens insamlingar genom att berätta 
om dem på sina egna Facebook-sidor 
Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 
rf. Lionen kan meddela om sina 
insamlingsevenemang per e-post till 
Tuula Colliander 
(tuula.colliander@
uusilastensairaala2017.fi) vid 
Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 
rf. Hon uppdaterar informationen om 
insamlingsevenemangen på Facebook-
sidan.

Direktiv för bössinsamlingen:
Pengar samlas in med stöd av det penninginsamlingstillstånd, 
POHA2020/2013/3385/15.11.2013, som beviljats Stödföreningen 
Nya barnsjukhuset  2017 rf

1. Distriktens insamlingsansvariga tar reda på vem som i distriktet tar 
emot bössorna och hur många bössor man behöver i distriktet samt 
meddelar uppgifterna till insamlingssekreteraren.

2. Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 rf levererar 
insamlingsbössorna (sammanlagt max 10-20 st.) och västar (2 st.) till 
de ansvarspersoner som distriktet har utsett och som i sin tur levererar 
bössorna till de klubbar som ämnar delta. Ansvarspersonerna noterar 
numren på de bössor som man fått och ytterligare klubbens namn och 
numren på de bössor som ges åt respektive klubb.

3. Då insamlingen är över, levereras bössorna till de ansvarspersoner 
distriktet har utsett.

4. Bössinsamlingen kan ske under tiden 1.12.2013–30.11.2015.
5. Varje klubb som ordnat en bössinsamling redovisar de insamlade 

medlen inom två veckor som dagskasseredovisning med givet 
referensnummer till Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 rf:s 
konto FI 93 5541 2820 019967 (OP-Pohjola). OP-Pohjola är projektets 
grundande donator och har utmanat alla sina kontor att delta i 
insamlingstalkot genom att uppmana dem att inte ta betalt för 
insättningen. Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 rf informerar 
OP-Pohjola om Lionssamarbetet. Den klubb som ordnar bössinsamling 
bör på förhand komma överens med det aktuellta bankkontoret.om 
gratis insättning på konto. 

6. Med  märket ”Delta i talkot” kan man visa att man deltar i insamlingen  
och märket kan användas elektroniskt, som tryckalster eller som pins. 
Som stödmaterial för insamlingen kan man printa ut affischen från 
adressen http://uusilastensairaala2017.fi/se/tule-talkoisiin och där 
ladda ner ”Material för talkodeltagare”.

7. Den insamlade totalsumman rapporteras våren 2014. Insamlingen 
fortsätter under följande period.

Ytterligare information: Sari Pirinen, sari.pirinen@lions.fi

Kvinnliga medlemmar i LC Oravais
LC Oravais tog in sina första kvinnliga medlemmar, Gun-Britt Bergman 
och Siv Holmström på sitt månadsmöte i oktober.

Klubbens manliga medlemmar tycks nu ha kommit till insikt om att 
det behövs nya krafter, som har erfarenhet av att styra och ställa, för att 
klubben skall överleva och inte skall "förgubbas". Bästa överlevnadssättet 
är när kvinnor och män arbetar ihop – det har naturen visat i årtusenden.

Med på mötet var DG Gurli Dumell, regionordförande Ralf Hästbacka 
och zonordförande Torolf Höglund, som alla hade intressanta 
mötesinlägg. 

Martin Markén

Bara glada miner när LC Oravais tog in sina första kvinnliga 
medlemmar på oktober mötet. Foto: Ralf Wallin.
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Våren har börjat i goda tecken: den 
nedåtgående trenden i antalet med-
lemmar börjar plana ut, kanske 
t.o.m. har avstannat. Från början av 
perioden 2013–2014 är förändringen 
enligt det internationella medlems-
registret +/- noll. Då det här skrivs i 

bar och det blir ännu fler innan perio-
den tar slut. Ha ork i ert arbete!

Lions-årsbok  
2014-2015

Förbundets styrelse beslöt vid sitt 
möte 14.2.2014 att årsboken för 
nästa period trycks i 12 000 exem-
plar. Styrelsen poängterar att det 
elektroniska medlemsregistret öpp-
nades för alla medlemmar 1.7.2013 
och via det kan varje medlem, vars 
e-postadress är införd i medlemsre-
gistret, logga in i den s.k. matrikel-
delen. Den innehåller samma med-
lemsuppgifter som de som trycks i 
Årsboken. Årsbokens A-del kan man 
nästa period skriva ut från www- 
sidornas Medlemsområde.

Ansökningar gällande 
de s.k. PDG-platserna i 

styrelsen 2014–2015

Som påminnelse meddelas att de 
tidigare distriktsguvernörer som är 
intresserade av uppdraget som med-
lem i förbundets styrelse, ombeds 
sända sina ansökningar gällande de 
s.k. PDG-platserna i styrelsen senast 
30.4.2014 kl. 15.45. Ansökningarna 
till maarit.kuikka@lions.fi. Styrelsens 
DG- och PDG-medlemmar väljs vid 
guvernörsrådets konstituerande 
möte som hålls i Björneborg 8.6. 

Lions – många sätt att göra gott

Generalsekreterare Maarit Kuikka vid Nordiska Samarbetsrådets möte 2014 i 
Hønefoss, Norge. Foro: BVL

Leoledare 2014–2017

Det vakanta treåriga  uppdraget 
som leoledare kan sökas fram 
till 22.4.2014 kl. 15.45. Ansök-
ningarna sänds till adressen  
maarit.kuikka@lions.fi. Man kan 
bekanta sig med utannonseringen 
på www.lions.fi – Jäsenille – Tehtä-
viä haettavana. Guvernörsrådet som 
möts i Björneborg 6.6.2014 beslu-
tar om vem som väljs till uppdraget. 

Aktuellt om Lionshuset

Under februari förrättades brand-
syn i Lionsfastigheten och samti-
digt gjorde man upp en räddnings-
plan. Brandsynen visade inte på 
några större brister. De som arbetar 
i huset får öva upp sina räddnings- 
och släckningsfärdigheter vid ett 
gemensamt övningstillfälle som ord-
nas i början av hösten.

Försäkringsbolaget If, som länge 
har hyrt utrymmen på gatunivån, 
har sagt upp sitt hyresavtal fr.o.m. 
1.8.2014. Därmed frigörs 118 m2 
kansliutrymme och om använd-
ningen av dessa utrymmen fattas 
beslut senast i början av den kom-
mande perioden. I diskussionerna 
har det framkastats möjligheten att 
ta utrymmena i eget bruk då mötes-
utrymmena i förbundets kansli tidvis 
är mycket upptagna och man behö-
ver mötesutrymmen.

Till slut

Lions – många sätt att göra gott. 
Vilka tankar väcker rubriken hos Dig? 
Den är nämligen varumärkesarbets-
gruppens förslag till slogan för lions-
verksamheten som får sin innehålls-
mässiga förklaring via de historier 
om vår verksamhet som vi berättar. 
Historierna samlas in genom att vi 
ordnar en tävling som man kan läsa 
om på annat ställe i tidningen. Då 
man samlat in berättelserna får man 
via dem grepp om olika s.k. Lions-
produkter som kan marknadsföras 
till våra samarbetspartner och som 
man drar nytta av i medlemsrekryte-
ringen. Mera om detta under våren!

Lycka och välgång på distriktens 
årsmöten och en avstressande påsk!

början av mars finns det 25 019 fin-
ländska lion. Det bästa resultatet på 
11 år.

Det är fint, tack alla lion! Distrik-
ten och klubbarna gör ett fantastiskt 
arbete för vår medlemskår. Under 
perioden har man grundat nya klub-

Händelsekalender för verksamhetsperioden 2014
Styrelsens möten: 23.4./6.6.
17–18.5. Utbildning för kommande 
 distriktsguvernörer (DGe), 
 platsen meddelas senare
24.5. Utbildning för 2:a VDG 
 (kommande 1:a VDG), Helsingforss
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, Björneborgs
4–8.7. Internationella årsmötet, 
 Toronto, Kanada
Lions FM-tävlingar som arrangeras 2013–2014:
April Lions FM-Luftvapen, 
 LC Orimattila/Viljamaa
26–27.4. Lions FM-Volleyboll, arrangör 
 LC Sotkamo/Vuokatti
24.5. 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
21–23.11.2014 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, LC Ylistaro 26–27.7.2014
Schack, LC Ylihärmä, 4.10.2014
Skidning, LC Kuhmo/Kuhmoniemi, 2015
Golf, LC Hämeenlinna/Wanaja, juni 2015
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Lionsorganisationens internationella 
styrelse möttes i San Diego, USA i 
månadsskiftet februari-mars 2014. 
Styrelsen kan konstatera att orga-
nisationens utveckling är positiv. 
Medlemsantalet har sedan  början 
av verksamhetsperioden vuxit med 
över 22  000 medlemmar. Förenade 
 Arabemiraten står i tur att bli det 
nästa Lionslandet.

Milano i Italien valdes till platsen 
för den internationella årskongres-
sen år 2019. I år hålls kongressen i 
Toronto, Kanada. Styrelsen behand-
lade några ärenden där det slutliga 
beslutet fattas på världskongressen 
i Toronto.

Den internationella styrelsen 
fortsatte diskussionen om guver-
nörsrådsordförandes ställning och 
uppgifter. I Finland är det ju så att 
guvernörsrådets ordförande sam-
tidigt fungerar som Lionsförbun-
dets ordförande. Den internatio-
nella styrelsen gjorde tre besluts-
förslag som går till omröstning i juli 
vid årskongressen. Enligt den inter-
nationella styrelsens beslutsförslag 
skulle de sittande distriktsguvernö-
rerna kunna avsätta guvernörsrådets 
ordförande med tvåtredjedels majori-
tet. Det andra beslutsförslaget skulle 
ge den sittande distriktsguvernören 
eller en PDG rätt att fungera som 
guvernörsrådets ordförande. Styrel-
sen har konstaterat att man redan 
nu i vissa länder har motsvarande 
praxis. Då man tar i beaktande att 
de sittande distriktsguvernörerna i  
dessa länder har personal som  sköter 
om distriktsguvernörens adminis-
trativa uppgifter, ansåg man att 
det i dessa fall kunde vara möjligt 
att samtidigt sköta ordförandeska-
pet för guvernörsrådet. I det tredje 
beslutsförslaget kompletterade man 
uppgifterna för guvernörsrådets ord-
förande. Det är meningen att dessa 
ändringar ska införas i direktiven för 
multipeldistrikten. 

LCIF-anslag till de 
nordiska länderna

Lionsklubbarnas internationella stif-
telse, LCIF, godkände 71  Standard-, 
Internationella assistansanslag 
och Core 4-anslag för samman-

lagt över 3,7 miljoner dollar. Andra 
anslag beviljades bl.a. 200  000 dol-
lar för mikroföretagsprojekt i Nepal, 
184  000 dollar för att utveckla 
LCIF-verksamheten i Indien och 
66  000 dollar ett mammograficen-
ter i Kenya.

De nordiska länderna var väl 
representerade bland de som bevil-
jades anslag. Finland beviljades ett 
anslag på 147  000 dollar för att stöda 
utvärderingen av Europas Lions 
Quest-program. Vår Lions Quest-led-
ning har gjort ett gott arbete. Dan-
mark beviljades ett anslag på 60  000 
dollar för det pågående samnord-
iska NSR-projektet för att utrusta 
en ögonklinik i Georgien. Svenska  
multipeldistriktet beviljades över 
93  000 dollar för Lions Quest-pro-
grammet och ett av de svenska 
distrikten fick ett anslag på drygt 
21  000 dollar för att bygga en skola 
i Somalia.

Administrativa ärenden

Den internationella styrelsen utsåg 
huvudkontorets tidigare chef Peter 
Lynch till organisationens strategiska 
rådgivare. Scott Drumheller sköter i 
fortsättningen både organisationens 
juridiska ärenden och chefskapet för 
huvudkontoret. Styrelsen godkände 
den positiva ekonomiska progno-
sen för verksamhetsperiodens tredje 
kvartal. Ett utomstående företag val-
des till oavhängig investeringsrådgi-
vare för LCIF från början av april.

Klubbar som har ekonomiska 
eller andra svårigheter kan fortsätt-
ningsvis ställas i Status Quo i orga-
nisationen men de regler som  gäller 
detta förnyades. Därtill fastställ-
des för svaga klubbar en ny priori-
terad  status så att klubbarna kan få 
ett bättre stöd av guvernörsteamet i 
sitt eget distrikt.

Strukturen för det världsomspän-
nande medlemsprogrammet (GMT) 
och utbildningsprogrammet (GLT) 
förnyades. Två eller flera små mul-
tipeldistrikt kan utses till special-
områden som har bara en GMT-
special områdesrådgivare och en 
GLT-specialområdesrådgivare. De 
sköter motsvarande uppgifter som 
för GMT-/GLT-områdena utsedda, 

större multipeldistriktens GMT- 
och GLT koorinatorer d.v.s. med-
lems- och utbildningsledare. Det här 
arrangemanget träder i kraft från bör-
jan av perioden 2014–2015.

Beträffande lionsledarnas rang-
ordning, ställdes multipeldistrik-
tens branschledare och koordinato-
rer, inberäknat multipeldistriktens 
LCIF-, GMT-, och GLT-koordinatorer, 
i rangordning direkt under de före-
gående distriktsguvernörerna. Rang-
ordningen är till dessa delar således 
ID, PID, CC, DG, PCC, IPDG, multi-
peldistriktens branschledare, 1.VDG 
och 2.VDG.

Behörighetskraven för de som 
söker till organisationens utveck-
lingsinstitut för instruktörer (FDI) 
preciserades så, att från början 
av nästa verksamhetsperiod kan 
distriktsguvernörer tas med på kur-
sen om det finns lediga platser, d.v.s. 
andra sökande prioriteras.

Kraven gällande den internatio-
nella excellensutmärkelsen förnya-
des. Man hoppas att kriterierna spor-
rar till att öka utbildningen och till 
att utveckla klubbarna. På samma 
sätt strävade man efter att bättre än 
tidigare ta i beaktande distriktens 

GMT- och GLT-koordinatorer. Prisen 
för den internationella tävlingen för 
webb-sidor samt för distrikts- och 
klubbpublikationer ändrades till 
vara diplom.

Ungdomsutbytets  
Top Ten-pris till  

Tuula Rantaeskola

Den internationella styrelsen utsåg 
de tio bästa ungdomsläger- och ung-
domsutbytesledarna i världen. Det 
här Top Ten-priset fick vår ungdom-
sutbytesledare Tuula Rantaeskola 
som nu avslutar sin period. Gratu-
lationer till Tuula och Finlands ung-
domsutbyte.

Själv har jag nu under sju år rap-
porterat i Lion-tidningen om den 
internationella styrelsens beslut. 
Snart är det tid att överlämna den 
här uppgiften åt Jouko Ruissalo 
som är Finlands nästa representant 
i den internationella styrelsen. Han 
 inleder sitt ID-uppdrag i juli i sam-
band med årskongressen i Toronto. 
Jouko tillönskas lycka och framgång 
i det viktiga uppdraget.

Tapani Rahko
PID 2007–2009

Beslut från internationella styrelsens 
möte i San Diego

PID Tapani Rahko. Foto: BVL
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LC Jakobstad/Malm är en aktiv lionsklubb trots relativt hög medelålder bland 
medlemmarna. För att kunna hjälpa behövs bl.a. medel. Medel insamlas 
genom tallriks- och kalenderförsäljning, skoterlotteri, kyrkokonsert, prak-
tiska arbeten som bygg- och målningsarbeten.

Sedan år 2007 tillverkas och säljs ”Jakobstadskalendern”, en väggkalen-
der uppbyggd på historiska fotografier från Jakobstad med omnejd. Kalen-
dern har en äldre ”touch” vilket tilltalar köparna. Jakobstads museum hjäl-
per oss med bildmaterialet.

De insamlade medlen delas ut till hjälpbehövande inom församlingar-
nas diakoniverksamhet, till frälsningsarmén, åldringar, sjuka och ungdo-
mar. Hjälpbehovet är mycket stort också i vår stad men även ute i världen.

LC Jakobstad/Malm jobbar aktivt, vill hjälpa. Klubben ser gärna nya  bröder 
som vill vara med och hjälpa i detta viktiga arbete.

Klubbar besöker klubbar

”Min dröm är att alla klubbar under 
verksamhetsperioden skall besöka 
en annan klubbs månadsmöte. Jag 
vet av erfarenhet att besök i andra 
klubbar ger mycket inspiration och 
även nya vänner och jag önskar att 
alla lion skulle få uppleva detta. Där-
för vill jag nu föreslå att alla klub-
bar skall besöka en annan lions-
klubb inom sin region. Och för att 
göra det enklare har jag dragit lott 
mellan klubbarna utan att själv alls 
påverka besöksordningen.

Genom besök hos andra klubbar, 
företagsbesök och liknande kan vi 
göra våra månadsmöten intressanta 
för klubbmedlemmarna. Medlems-
vården är viktig för att vi skall få 
behålla våra medlemmar och även 
engagera nya medlemmar.”

Detta var budskapet i DG Gurli 
Dumells första brev under sitt år 
som guvernör i O-distriktet. För oss 

Den 16 januari samlades en stor skara släktingar, vänner och Lionsbröder på 
Svenska Gården i Jakobstad för att hylla broder Erik Kjerulf med musik, tal, 
blommor och god förplägnad. En 100-årsdag som alla kommer att minnas.

Broder Erik har sedan 1958 varit en flitig och hängiven broder som med 
livserfarenhet, kunskap och öppet sinne berikat vår klubb. Erik har verkat 
inom många kommittéer och handhaft många uppdrag under årens lopp, 
men främst sitt ”skötebarn” under många år, Lucia-aktiviteten. Luciafiran-
det har traditioner från tidigt trettiotal i Jakobstad. År 1962 övertog klubben 
arrangerandet av Luciafirandet, numera i samverkan med Lions Club Jakob-
stad – Pedersöre/ Linneor. Erik Kjerulf har dokumenterat Lucia traditionen 
i Jakobstad med en diger samling av tidningsurklipp, fotografier, brev och 
rekvisita från starten till idag. Hans arbete har via Lions Club Jakobstad över-
låtits till Jakobstads Museum. Broder Erik bor fortfarande i sitt barndoms-
hem och bär sina 100 år med värdighet.

Att hjälpa – är varje 
lions skyldighet

i LC Jeppo hade lotten utfallit på LC 
Terjärv. Vi tog kontakt med Terjärv-
klubben och kom överens om att vi 
skulle träffas.

Vi träffades först gången den 20 
november i Jeppo. Mötet hölls på 

DG Gurlis Dröm ”Gemenskap över Gränser” 

LC Jeppo på besök hos LC Terjärv i vilket bl.a. ingick en rundvandring på Rani 
Plast. VD Mikael Ahlbäck guidar. Foto: Sven Simons.

Mirka. Först hölls månadsmötet där 
Jeppoklubben presenterades för gäs-
terna av lion Ralf Häggblom. Efter 
mötet presenterades företaget Mirka 
av lion Per-Erik Lindgren och efter 
det gjorde man en rundtur i fabriken.

Vi besökte Terjärvklubben den 
fjärde februari. Mötet hölls på Rani 
Plast. Vi hälsades välkommen av 
presidenten Leo Wistbacka samt av 
Rani Plasts VD Mikael Ahlbäck som 
presenterade företaget, Vi bjöds på 
kaffe och Runebergstårta av Rani 
Plast varefter Terjärvklubben höll 
sitt månadsmöte. Efter mötet blev 
det rundtur i fabriken.

Terjärv klubben grundades 1965 
och har 23 medlemmar. Jeppoklub-
ben bildades 1966 har 24 medlem-
mar. Terjärv är en ”by” i Kronoby. 
Jeppo är en ”by” i Nykarleby, Terjärv 
har en storindustri, Rani Plast med 
verksamhet i flera länder och har 
över 1  000 anställda. Jeppo har en 
storindustri, Mirka, som säljer sina 
produkter över hela världen och har 
över 1  000 anställda. 

Vi kan konstatera det är givande 
att besöka klubbar lite längre bort 
och inte endast grannklubbarna.

PR Sven

Melvin Jones Fellow 
Erik Kjerulf 100 år

Kalenderkommitténs medlemmar: Leif Nyström, Glenn Sjöholm, Stig Lillkåll 
och Lars-Erik Lövdahl.

100-års firande MJF Erik Kjerulf uppvaktas av en skara lionsbröder, fr.v. Leif 
Karlström, Fredrik Österholm, Paul Wikström, Henry Marjamäki, Christer 
Backlund, Lars-Gustav Palén, Kristian Wikstrand och Signer Nygård.
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Januari

Marknadsföringen av kurserna fortsätter…

Februari-mars

Distriktets LQ-ordförande bereder tillsammans med den kommande 
distriktsguvernören programmet för Quest-utbildningen inom det 
egna området för den följande perioden och meddelar uppgifterna 
till huvudutbildaren.

Anmälningarna till kurserna följs upp i en tabell som 
kurssekreteraren sänder. Vid planeringen av den följande perioden 
beaktar man samarbetet med granndistrikten. Huvudutbildaren 
publicerar det preliminära riksomfattande utbildningsprogrammet 
för den följande perioden och distriktets Quest-ordförande börjar 
rekrytera deltagare till utbildningen.   

Klubbarna utser Quest-kontaktpersoner och budgeterar 
aktivitetsmedel för minst en Quest-utbildning och för att 
ordna Ansvaret är mitt-aktiviteten. Distrikten gör upp en 
verksamhetsplan för Quest-utbildning inom sitt eget område.

April

FLF:s Quest-arbetsgrupp sänder det riksomfattande programmet till 
skolorna. På distriktets möten informerar distriktets LQ-ordförande 
om periodens utbildningsprogram inom det egna området.

FLF:s Quest-ordförande och huvudutbildare gör en 
informationsturné på 4–5 orter. Målgruppen är speciellt 
distriktsguvernörerna, Quest-ordförandena och klubbarnas 
LQ-ansvarspersoner.

Maj

Rektorerna gör upp lärarnas kompletteringsutbildningsprogram 
för nästa läsår och regionens Quest-ansvariga kommer 
överens om deltagarnas utbildningstillfällen med kommunens 
undervisningssektor och/eller med skolorna.

  Distriktets Quest-ordförande gör en verksamhetsberättelse 
över Quest-utbildningen i sitt eget distrikt och sänder 
den till det egna distriktets guvernör och till FLF:s Quest-
utbildningssekreterare.

Mål
Varje klubb bekostar årligen i medeltal 

en fostrares utbildning

Årsklocka för Lions Quest under våren
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