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Toimituksen näkökulmasta

Ympäristöpalkinto 
paikkakunnan parhaaksi
Suomen Lions-liitto ry julistaa haettavaksi 
ympäristöpalkinnon toimintakaudelta 2013–2014. 
Palkintoa koskevat kirjalliset hakemukset on toimitettava 
Suomen Lions-liitto ry:n toimistoon 30.4.2014 mennessä 
osoitteella Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki. 
Palkintoa voivat hakea Suomen Lions-klubit.

Ympäristöpalkinto on suuruudeltaan 1000 €.

Ympäristöpalkinnon myöntämisen kriteerit ovat seuraavat:

1. Ympäristöteon vaikuttavuus oman alueen ekologiseen, 
sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen tilaan

2. Ympäristöteon vaikutus ihmisten aktivointiin arkielämän 
toiminnoissa

3. Klubin suorittaman ympäristöaktiviteetin jatkuvuus omalla 
paikkakunnalla

4. Toteutetun mallin hyödyntämismahmdollisuudet muiden 
klubien toiminnassa

Palkinto luovutetaan Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokouksessa 
Porissa 6.6.–8.6.2014. Palkintoraadin muodostavat lionit 
Pekka Hynninen ja Josi Mikkilä, LC-Rantasalmi.

Ympäristöaktiviteettiin liittyvät yhteydenotot pyydetään 
lähettämään sähköpostilla osoitteeseen: 
pekkaa.hynninen@gmail.com

Suomen Lions-liito ry

Tina ei tuo onnea

Uudenvuoden yönä sulattelin takassa tinaa ja roiskautin sulan mas-
san vesisankoon. Tulipa röpelöinen ja eriskummallinen teos. Vaikka 
kuinka sen varjoa katselisi ja tutkistelisi, niin mitään järkevää siitä 

ei löytynyt. Päättelin, että kaiken röpelön täytyy merkitä rahaa. Ja paljon.
Siispä lottoamaan ja arpoja ostamaan. Ensin ostin kolme Leijona -arpaa, 

kaikissa luki ”Ei voittoa”. No, sitten lottokioskiin. Täytin ennätysmäärän 
rivejä ja merkkasin useita jokereitakin. Lauantai-iltana saunan jälkeen ase-
tuin odottelemaan lottoarvontaa. Rivi tuli, mutta numerot olivat aivan eri-
laisia kuin minun kupongeissani. Yhteen riviin osui kaksi oikein.

Ei ollut tinasta ennustajaa, eivät röpelöt tinahiukkaset merkinneet rahaa.
Mutta onneksi Lastensairaala 2017 -hanke purjehtii myötätuulessa. Lie-

nee tinat sattuneet kohdalleen, kun jo tällä hetkellä kansan karttuisat kädet 
ovat kaivaneet projektille 19 miljoonaa euroa. Yhteisöt, yritykset ja yksi-
tyiset ovat huomanneet hankkeen tärkeyden ja aukoneet kukkaron nyörejä 
ahkerasti. On hienoa, että Lions-liittokin on mukana.

Muutoksia lehteen

Lion-lehti aloitti uuden vuoden pienin muutoksin. Suurin muutos piti tapah-
tua muistokirjoitusten suhteen, niiden piti selkeästi lyhetä. Näin ei vielä käy-
nyt, sillä osa kirjoituksista tuli ennen kuin edellinen lehti oli ehtinyt ilmes-
tyä ja suurin osa hieman ilmestymisen jälkeen. Näin herkät ja tunteikkaat 
muistosanat olivat yhä pitkiä, jotkut liuskan mittaisia. Ja mukana tiukka 
vaatimus, että riviäkään ei saa muuttaa.

Kuitenkin syksyllä tehty päätös uudesta kirjoitustavasta oli voimassa ja 
hallituskin oli sen siunannut. Se ei siis toteutunut. Seuraavassa lehdessä, 
numero 2, käynnistetään uusi tyyli. Muistokirjoituksiin otetaan vain klu-
bin ja vainajan nimen lisäksi ammatti, mahdollisti tärkein elämäntyö, synty-
mäaika ja -paikka sekä kuolinaika ja -paikka. Myös tärkeimmät Lions-ansiot 
saa huomioida. Pitkät kirjoitukset lyhennetään. Toimituksella on kuitenkin 
oikeus poiketa käytännöstä erittäin ansioituneiden poistuneiden kohdalla.

Kirjoittajat vaihtuvat

Jo vuosia jatkunut Kurkistuksia -palsta saa edelleen kirjoittajia eri puolilta 
Suomea. Myös Puheenjohtajan palstalla kirjoittajat vaihtuvat. Liiton puheen-
johtaja keskittyy johtamiseen liittyviin tehtäviin ja palstalla esiintyy useim-
miten varapuheenjohtaja. Kuvernöörikurssin vanhin kokoaa omaa piiripals-
taa. 

Mikkelissä pidettävässä seuraavassa kuvernöörineuvoston kokouksessa 
valitaan jälleen uusia toimijoita ja heidän kynänjälkensä tulee näkymään 
lehden sivuilla.

Mikkelin kokouksen jälkeen näköpiirissä on Porin vuosikokous ja Toron-
ton kansainvälinen vuosikokous. 

Intoa kaikille palvelutyöhön ja itse kullekin Hyvää Uutta Vuotta!

Raimo Naumanen
päätoimittaja
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6. helmikuuta

1/2014
KANNEN KUVA: Tervon Lohimaalla vietettiin 25.1.2014 kahden lions-
klubin, LC Tervon ja LC Karttulan 50-vuotisjuhlia. Tasan 50 vuotta sit-
ten klubit viettivät yhdessä perustamisjuhlaa. Juhlapuhujana oli liiton 
puheenjohtaja Asko Merilä ja piirin tervehdyksen toi piirikuvernööri Onni 
Piippo. Runsaan ohjelman ja palkitsemisten lisäksi ilta venyi lähes puo-
leen yöhön muistelojen parissa. Juhlan päätapahtuma oli kuitenkin kol-
men ansioituneen leijonan Lions-ritarointi. Ritareiksi lyötiin PDG Timo 
Särkelä LC Tervo ja LC Karttulan perustajajäsenet PDG Lauri Reinikai-
nen ja lion Juhani Sepponen, kuvassa myös vasemmalla CC Asko Merilä 
ja PCC Harri Forss oikealla. Pienessä kuvassa PCC Harri Forss lyö ritariksi 
ennätyksellisesti 90. henkilökohtaisen Lions-ritarin Lauri Reinikaisen.  
Kuva: Raimo Naumanen.
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Vuoden 2014 Lion-lehdet ilmestyvät seuraavasti:
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nro 2 10.4. (aineistopäivä 14.3.)
nro 3 22.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 21.8. (aineistopäivä 31.7.)
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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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Perhe, joka 
tekee yhdessä 
vapaaehtoistyötä…

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

Colebrookin kaupungissa Conne-
ticutin osavaltiossa vallitsee kiin-
teä yhteenkuuluvaisuuden tunne. 
Kaupungissa on 1  500 asukasta, 
matala rikollisuusaste, korkeatasoi-
set kunnalliset koulut sekä lions-
klubi, joka unelmoi uusien jäsen-
ten saamisesta ja palvelunsa lisää-
misestä. Jäsenet kokoontuivat hil-
jattain NMKY:n leiritiloihin suun-
nittelemaan tulevaa toimintaansa. 
He esittivät pohdittavaksi koko jou-
kon hyviä ideoita. ”Se mikä motivoi 
ihmisiä palvelutyöhön on heidän 
lapsensa”, sanoi 27 vuotta lionjäse-
nenä toiminut Ray Winn pöytäkir-
janpitäjälle. Brad  Bremer vaati klubia 
käyttämään hyväkseen lions-brändin 
tunnettuutta. Shari Gray oli puoles-
taan sitä mieltä, että suuren ylei-
sön tulisi nähdä klubi “hyvin öljyt-
tynä koneena”. Perustettuaan päivän 
päätteeksi uudet jäsen-, tiedotus- ja 
työjärjestystoimikunnat jäsenet läh-
tivät kotiin eväänään uudistunut 
päämäärätietoisuus klubinsa kas-
vattamisesta.

Lionit, mitä unelmia teillä on klu-
billenne? Mitkä ohjelmat ja hankkeet 
vetävät puoleensa jäseniä kaikista 
ikäryhmistä ja kummastakin suku-
puolesta?

Huhtikuu on perheen- 
jäsen ja ystäväkuukausi

Huhtikuu on lionien perheenjäsen- 
ja ystäväkuukausi. Kutsukaa per-
heenne ja ystävänne saamaan lisää 
tietoa lioneista ja palvelemaan ja juh-
limaan klubinne kanssa. Järjestäkää 
palveluhanke kuten puiden istut-
taminen tai kirjatapahtuma, pitä-
kää vaikka avoimien ovien päivä 
tai pistäkää pystyyn huviretki. Tul-
kaa mukaan Lionien maailman lou-
nasviestiin 4. huhtikuuta. Järjestä-
kää silloin lounastapahtuma, jolla 
yhdistätte oman perheenne ja ystä-
vänne maailmanlaajuiseen lions-
perheeseen ja ystäviin. Ilmoittakaa 
tapahtumanne Lions Clubs Interna-
tionalille ja osallistukaa lounasviesti-
kilpailuihin, joissa kisataan runsaim-

masta osallistujamäärästä, parhaasta 
teemasta ja suurimmasta ruokata-
pahtumasta. Ilmoittautumislomak-
keen ja lisätietoja löytää osoitteesta 
www.lionsclubs.org.

Tekeminen perheenä 
valtavan antoisaa

Vapaaehtoistyön tekeminen yhdessä 
perheenä on valtavan antoisaa. Tut-
kimukset osoittavat, että yhdessä 
palvellen siirretään perhearvoja 
eteenpäin lapsille, autetaan lap-
sia valitsemaan oma polkunsa elä-
mässä, kehitetään niin lapsille kuin 
aikuisillekin uusia taitoja ja lisätään 
henkilöiden välistä yhteydenpitoa ja 
perheenjäsenten ongelmanratkaisu-
taitoja. Muistakaa, että perheenjäse-
net saavat erityisen jäsenmaksualen-

nuksen liittyessään samaan klubiin. 
Klubien tulee läpi koko vuoden 

parantaa klubikokemusta vetääkseen 
puoleensa uusia jäseniä ja säilyttääk-
seen jo mukana olevat. Oma tutki-
muksemme on osoittanut, että lionit 
pysyvät lioneina siksi, että he naut-
tivat kokemuksesta. He pitävät klu-
bin tekemästä palvelutyöstä ja heistä 
on mukavaa olla mukana klubissa. 

Älkää odotelko. Unelmoikaa 
jäsentavoite ja tehkää toiminta-
suunnitelma, joka toimii teidän klu-
bissanne. Leijonan karjunta kuuluu 
silloin teidän klubistanne.

Kansainvälisen presidentin Barry J. Palmerin vetoomus unelmien seuraami-
sesta on on muttuumassa todeksi. Kuva: RNen. 

Ympäristövalokuvakilpailu
-kuvat seinäkalenteriin
Kauden 2013–14 ympäristövalokuvakilpailu on hieno tilaisuus 
 lioneille eri puolilta maailmaa esitellä asuinympäristönsä kauneutta.  
Jokaista moninkertaispiiriä rohkaistaan lähettämään yksi valokuva 
kansainväliseen kilpailuun, joka pidetään vuoden 2014 kansainvä-
lisen vuosikokouksen aikana Torontossa. Monia ympäristövaloku-
vakilpailun kuvista nähdään jokavuotisessa LCI:n seinäkalenterissa. 

Kilpailusta saa lisätietoja ja 2014 kalenterin voi ostaa ympäristöva-
lokuvakilpailun verkkosivulta.



Auttamassa hirmumyrsky Haiyanin jälkeen
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Joskus jää sanattomaksi. 
Henkiin jääneet sanovat, että 

ellei olisi ollut paikalla hirmumyrsky 
Haiyanin iskiessä Filippiineille, olisi 
lähes mahdotonta ymmärtää myrs-
kyä seurannutta pelkoa, avuttomuu-
den tunnetta ja epätoivoa. Jälkikä-
teen katsoen on vaikeata käsittää, 
että yleensä kukaan saattoi pelas-
tua niin valtavan voimakkaasta 
myrskystä. 

”Näkymä maan tasalla on kaa-
mea ja sydäntä särkevä, erityisesti 
Taclobanissa. Joka ainoa rakennus 
on ilman kattoa – koulut, kirkot, 
ostoskeskukset, hallintorakennuk-
set. ”Kaupunki on menettänyt käy-
tännöllisesti katsoen kaiken”, sanoo 
filippiiniläisen moninkertaispiirin 
301 kuvernöörineuvoston puheen-
johtaja Em L. Ang vierailtuaan hir-
mumyrsky Haiyanin hätäaputoimi-
kunnan jäsenenä Filippiinien pahim-
min tuhoutuneilla alueilla. 

Voimakkain maahan 
syöksynyt hirmumyrsky

Hirmumyrsky Haiyanin, jota Filip-
piineillä kutsutaan nimellä hirmu-
myrsky Yolanda, arvioidaan olleen 

kaikkein voimakkain koskaan maa-
han iskeytyneistä. Arvioon on 
helppo uskoa, kun katsoo myrskyn 
aiheuttamaa tuhoa. 

Kun Filippiineiltä alkoi tulla 
ensimmäisiä tietoja myrskyn ai heut-
tamista tuhoista, Lions Clubs Inter-
nationalin säätiö (LCIF) myönsi 
filippiiniläisille lioneille 130  000 US 
dollaria välittömän hätäavun hank-
kimiseen. Summa nousi nopeasti 
500  000 dollariin niiden lahjoitusten 
avulla, jotka tulvivat naapurimaiden 
ja koko maailman lioneilta. Kuukau-
den sisällä LCIF:n vastaanottamien 
lahjoitusten ja hätäapusitoumusten 
määrä oli ylittänyt miljoonan dolla-
rin rajapyykin mukaan lukien teltta-, 
vedensuodatuslaite- ja jerrykannulä-
hetykset. 

”Vierailtuani kaikkein eniten 
kärsineellä alueella voin nyt käsit-
tää uhrien polttavat tarpeet ja 
kokea myötätuntoa heitä kohtaan. 
Ruoas ta, vedestä ja lääketarpeista on 
aivan välitön pula. Sen jälkeen tar-
vitaan apua perinpohjaiseen siivouk-
seen, korjaamiseen ja jälleenrakenta-
miseen. Me lionit tulemme olemaan 
siellä kaikessa heidän tukenaan”, 
sanoo Ang. ”Teltoista ja jerrykan-

nuista on valtavasti apua perheille, 
jotka alkavat pikkuhiljaa koota elä-
mänsä palasia yhteen Hayanin tuho-
jen jäljiltä. LCIF:n ansiosta paikalliset 
lionit ovat pystyvämpiä auttamaan 
uhreja takaisin jaloilleen romun ja 
tuhon keskeltä. Esitän vilpittömät 
kiitokseni kaikesta tuesta, jota LCIF 
on antanut maanmiehillemme näinä 
hyvin vaikeina aikoina.”

Filippiinien 380:ssä lionsklubissa 
on yhteensä 12  600 jäsentä. Anka-
rimman iskun kokeneen maakunnan 
pääkaupungissa Cebussa toimii neljä 
klubia. Yksi klubi toimii eniten kär-
sineessä kaupungissa nimeltä Taclo-
ban City. Lionit lähtivät töihin vie-
mään hätäapua välittömästi, kun 
myrsky oli ohi.

”Tunsin itseni nöyräksi kaiken 
sen välittömän ja avokätisen tuen 
edessä, jota tuli lioneilta ympäri 
maailman”, sanoo LCIF:n puheen-

johtaja Wayne Madden.  ”Käydes-
säni Filippiineillä näin omin silmin 
taifuunin aiheuttamat vahingot. 
Vaikka Filippiineillä rakennukset ja 
yhteisöt ovat vahingoittuneet, lion-
henki ei ole vahingoittunut. Juuri täl-
laiset hetket osoittavat, miten laaja-
mittaista on lionien myötätunto ja 
omistautuminen palveluun ja huma-
nitaaristen tarpeiden täyttämiseen.” 

Hirmumyrskyn vaikutus on tun-
tunut koko Filippiinien alueella. 
”Vaikka supertaifuuni ei suoranai-
sesti vaikuttanutkaan perheeseeni 
eikä minuun, tavallaan se kuitenkin 
vaikutti, koska tunnemme sen teke-
mät tuhot”, sanoo lion Lina Mana-
cap. ”Olen suuresti kiitollinen kai-
kille niille, jotka ovat auttaneet. 
Olette keventäneet hiukan uhrien 
tuskaa. En voi kyllin kiittää teitä.”

Allie Stryker

Barangay Liongissa lionit jakoivat tarvikkeita tien varressa, koska hirmumyrsky 
oli tuhonnut kylän rakennukset. 

Capizen lionien 
hätäaputyöhön 
tarkoitettu 
tarvikelähetys 
saapuu Dumangasin 
satamaan. 

Näkymä maan tasalla sydäntä särkevä
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lähimmäisiä. He toivoivat, että klu-
beissa on mukava ja rento meininki, 
ja siellä saa toteuttaa mielekkäitä 
aktiviteetteja.

Ja moni uusista jäsenistä mainitsi, 
että he olisivat liittyneet mukaan toi-
mintaamme jo aikaisemmin, mutta 
kukaan ei kysynyt eikä itse rohjennut 
lähestyä klubia ja tarjoutua. Tässä 
meillä on mietittävää…

Lionsklubeja arvostetaan 
ja niihin luotetaan

Toimintamme ehdottomasti tärkein 
yksikkö on klubi. Toimintaympäris-
tömme muutokset ovat vaikuttaneet 
myös lionsklubien toimintaedelly-
tyksiin. Muutosvauhti näyttää kiih-
tyvän, ja meidän on kehityttävä jat-
kuvasti, jotta pysyisimme mukana. 
Perinteitämme kunnioittaen on 
pidettävä yllä muutoshalukkuutta ja 
-kyvykkyyttä – ei väkisin, vaan ren-
nolla, innostuneella otteella.

Lionstoiminnassa vapaaehtois-
työtä tekevien määrä on suuri, mutta 
palvelemisen kysyntä on vieläkin 
suurempaa. Meitä odottavat mie-
lenkiintoiset vuodet, ja meillä on 
nyt tuhannen taalan paikka vahvis-
taa toimintaamme.

Otathan vastuun klubisi 
elinvoimaisuudesta

Jokainen lion kantaa vastuun siitä, 
että lionstoiminta on voimissaan 
myös tulevina vuosina ja että jäse-
nistö viihtyy klubeissa. Olemme 
jokainen antaneet lionslupauksen. 
Pyritään siis toimimaan sen mukai-
sesti.

Tätä toimintakautta on vielä run-
saasti jäljellä. Toivon, että kaikissa 
klubeissa tehdään kaikki voitava 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä 
piirit ja Lions-liitto auttavat tarpei-
den mukaan.

Sydämestäni toivon kaikille lio-
neille, puolisoille ja leoille menes-
tystä tärkeässä tehtävässä.

”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, 
mutta jokainen voi tehdä jotakin; 
ja jos jokainen tekee jotain, 
tulee kaikki tehdyksi.” 
Seuraa unelmaasi – 
Follow Your Dream!

Innolla ja tarmolla kohti kevättä
Menossa olevasta lionskaudesta 
on kulunut jo reilusti yli puolet. 
Olemme yhdessä saaneet aikaan pal-
jon hyvää. Voisimme viestittää maa-
ilmalle todella vaikuttavia lukuja, jos 
meillä olisi yksi nappula, jota paina-
malla saisimme yhteenvedon palve-
luun ja varainhankintaan tehdyistä 
talkoo- ja palvelutunneista sekä 
kerätyistä ja lahjoitetuista varoista. 
Lions-brändin kehittämisen kannalta 
hyvät luvut ja niihin liittyvät tarinat 
olisivat kullan arvoisia.

Lukuisat yhteydenotot klubeista 
todistavat, että meillä on hyvä teke-
misen meininki, ja tulevaisuuteen 
katsotaan luottavaisesti, vaikka huoli 
jäsenkehityksestä painaakin mie-
liä. Kun klubi ja sen jäsenet voivat 
hyvin, voi myös järjestömme hyvin.

 
Jäsenkyselyn tuloksia

Joulukuussa tehtyyn jäsenkyselyyn 
vastasi peräti 2  810 jäsentä. Tätä 
artikkelia kirjoitettaessa ensitiedot 
kyselyn tuloksista ovat jo käytet-
tävissä. Jäsenkyselyllä selvitettiin 
kokemuksia klubin, piirien ja Lions-
liiton toiminnasta sekä odotuksia 
tulevaan toimintaan. Suuri vastaa-
jamäärä osoittaa, että jäsenet ovat 
sitoutuneita ja haluavat vaikuttaa 
lionstoiminnan kehittämiseen.

Tyytyväisiä oman klubin toimin-
taan on peräti 92  % vastaajista, ja 
86  % vastaajista on halukas suo-
sittelemaan jäsenyyttä ystävilleen. 
Suositteluhalukkuus on korkea, 
mutta jostain syystä samalla tasolle 
ei ylletä aikomuksesta hankkia klu-
bille uusia jäseniä. Tämä on mietin-
nän paikka.

Jäsenkyselyn mukaan kehittä-
mistä tarvitaan klubikokousten/ 
klubi-iltojen mielenkiinnon ja viih-
tyvyyden osalta. Rohkenen suosi-
tella klubeille ns. perinteisten klu-
bikokousten vähentämistä ja klubi-
iltoja niiden tilalle. Jäsenille viestit-
tävät asiat käydään nopeasti lävitse, 
ja loppuaika käytetään mielenkiintoi-
siin klubiesitelmiin, keskusteluihin, 
yhdessäoloon ja viihtymiseen.

Uutiskirjeitä pidetään hyödylli-
sinä. Myös LION-lehti luetaan tark-
kaan, ja sitä pidetään hyvänä tiedon 
lähteenä. Koulutuksen tarjontaa ja 
sisältöä pidetään hyvänä. Koulutuk-
siin osallistuttiin varsin aktiivisesti, 
mutta ehkä pienoista innostamista 
kaivattiin lisää.

Suurimpana kehittämiskohteena 
pidetään ulkoista viestintää. Siinä 
meillä riittää parannettavaa kaikilla 
tasoilla. Keväällä 2013 Taloustut-
kimus Oy:n tekemän selvityksen 
mukaan lionstoimintaan liitettiin 
sellaisia ominaisuuksia kuin hyvän-
tekijä, kansainvälinen, hyödyllinen ja 
tarpeellinen.

Valitettavasti meihin liitettiin 
myös vähemmän mairittelevia omi-
naisuuksia kuten konservatiivinen, 
vanhoillinen ja suljettu. Hyvin har-
voin meihin liitettiin ominaisuuksia 
avoin, nuorekas ja dynaaminen.

Jäsenkyselyn tulokset raportoi-
daan kokonaisuudessaan helmi-
kuussa. Raportit lähetetään suo-
raan heille, jotka antoivat sähköpos-
tiosoitteensa kyselyn yhteydessä.

Kriittiset 
menestystekijät

Jäsenkyselyn tulokset antavat pal-
jon mietittävää kriittisten menes-
tystekijöiden kiteyttämiseen. Jatku-
van menestyksen ja palvelukyvyn 
kannalta kriittisiä menestystekijöitä 
on kaksi.

Ensimmäinen näistä on klubitoi-
minnan laadukkuus. Tähän sisältyy 
jäsenistön sitoutuminen, viihtyvyys, 
aktiivisuus ja klubin jäsenmäärästä 
huolehtiminen.

Toinen kokonaisuus liittyy lions-
brändiin, joka sisältää näkyvyyden 
julkisuudessa, mielikuvat ja kiinnos-
tavuuden.

Lapset ja nuoret 
toimintamme keskiöön

Jäsenistömme mielestä tärkeimpiä 
kohderyhmiämme ovat lapset ja nuo-

ret sekä sotiemme veteraanit ja muut 
ikäihmiset. Nämä ryhmät tullaan 
nostamaan tulevalla toimintakau-
della toimintamme kes kiöön. Suun-
nitteilla on vuosikokouksen pää-
töksen mukaisesti sotiemme vete-
raaneille suunnattu Kiitos Veteraa-
nit! -palveluaktiviteetti. Ha luam me 
osoittaa tammenlehvä sukupolvelle 
kiitoksemme itsenäisestä Suomesta.

Tästä palveluaktiviteetista kerro-
taan tarkemmin toisaalta tässä leh-
dessä.

Muistetaan kysyä 
jäseneksi

Useista tutkimuksista selviää, että 
suomalaiset ovat hyvin kiinnostu-
neita vapaaehtoistyöstä. Yhteisöl-
lisyys ja auttamishalu ovat suu-
rimmat syyt liittyä mukaan toimin-
taamme. Vapaaehtoisena toimiessa 
ei auta vain muita, vaan samalla saa 
uutta sisältöä myös omaan elämään. 
Arvostukset muuttuvat ja vapaa-ajan 
käyttäminen lionstoimintaan on mie-
lekäs vaihtoehto. Lionstoiminta tar-
joaa mahdollisuuden päästä toteut-
tamaan, paitsi apua tarvitsevien 
unelmia, myös omia unelmiamme.

Syksyllä tapasin perehdyttämis-
koulutuksessa kymmeniä jonkin 
aikaa mukana olleita lioneita. He ker-
toivat, miksi he ovat liittyneet lions-
klubiin ja mitä he odottavat sen toi-
minnalta.

Yksi keskeinen odotus liittyi mah-
dollisuuteen tehdä palvelu- ja hyvän-
tekeväisyysaktiviteetteja.

Toinen merkittävä motiivi oli 
saada uusia, samanhenkisiä ystä-
viä. He totesivat, etteivät he ole tul-
leet istumaan kokouksiin, vaan teke-
mään yhdessä hyvää ja palvelemaan 

Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen. 
Kuva: Heikki Hemmilä.

Tuomo Holopainen
varapuheenjohtaja
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Apua Haitille ry:n puuhapari Mika 
ja Outi Piirto vierailivat Haitilla lop-
puvuodesta 2013. He kävivät tar-
kistamassa myös meidän Suomen 
Lionsien lahjoittamilla varoilla teh-
dyt talot.

Moi eli Montrousin kylä, 
missä on neljä lionstaloa 

Mika Piirron sanoja lainaten: 
”Kävimme Mouissa (Montrouik-
sessa) tarkastamassa Suomen Lion-
sien lahjoittamia koteja. Kodit on 
tehty erittäin laadukkaasti. Ne 
sijaitsevat vuorenrinteellä n. 0,5–1 
km päätieltä ja sinne pääsee autolla. 
Talot ovat paritaloja ja niitä on 
neljä tarjoten kodin yhteensä kah-
deksalle perheelle. Seitsemän per-
heistä on yksinhuoltajaäitejä lapsi-
neen ja yhtä asuntoa asuttaa kaksi 
parikymppistä orpopoikaa, Israel ja 
Ytrener – oikeasti Israeli on molem-
pien poikien sukunimi, mutta toista 
pojista on alettu kutsua Israeliksi. 
Pojille on annettu lahjaksi pikkurui-
set touch-screen kännykät, joissa on 
myös kamera ja mp3 soitin.” 

Piirrot haastattelivat kaikki per-
heet, joille lionsien lahjoituksilla on 
rakennettu omat kodit. Suurin hätä 
tuntui Mouin perheillä olevan edel-
leen työstä ja ruuasta. Kaikki lapset 
kävivät koulua, mikä on hyvä asia! 
Koulurepuista on kova puute, koska 
ilman sitä ei kouluun ole menemistä. 
Työstä on siis edelleen kova pula. 

Nyt helmikuussa loppuvat meidän 
lionsien keräämät työllistämisvarat, 
jolloin monet perheet jäävät tyhjän 
päälle! 

Mika ja Outi Piirto kävivät myös 
katsomassa Mouissa niitä perheitä, 
jotka vielä keväällä jäivät ilman kotia. 
Kahdeksasta perheestä he tapasivat 
neljä. Mahdollisesti loput neljä per-
hettä ovat muuttaneet pysyvästi 
pois Mouista, koska työtä ei ole ja 
vuokrat ovat jääneet maksamatta. 

Timonetten kylä, missä 
on kaksi lionstaloa

Piirtojen mielestä mahtavin asia, 
mitä Timonettessa oli tapahtunut 
heidän edellisen käyntinsä jälkeen 
oli ehkä se, että kylä oli muuttunut 
jo suurelta osin vihreäksi. Muuta-
milla perheillä oli oma kasvitarha! 
Vaikka veden kantomatka on lähes 
kilometri, asukkaat ovat silti jaksa-
neet kantaa vettä kasvitarhalleen. 
Vesi ei ole juomakelpoista, mutta 
kasvimaalle se ainakin kelpaa. Vesi 
siis oli edelleen suuri ongelma! Kai-
vonporaustiimi, vaikka ovat ammat-
tilaisia, ei ole saanut uusia kaivoja 
”pelittämään”. Vesi on usein liian 
suolaista juotavaksi.

Kylälle on valmistunut oma mei-
dän ala-astetta vastaava koulu ja 
lähes kaikilla nuoremmilla lapsilla oli 
mahdollisuus käydä sitä. Surullista 
on se, että osa vanhemmista lap-
sista oli joutunut keskeyttämään ylä-

asteen/lukion. Suurin haaste Timo-
nettessa on, että kyseinen koulu 
sijaitsee St.Markissa, jonne on niin 
pitkä matka, että matkakustannuk-
set kasvavat monille perheille yli-
voimaisiksi. Myös koulumaksujen 
maksaminen on useimmille perheille 
liian suuri haaste, koska ruuastakin 
on pulaa.

Apua Haitille ry:n 
tulevaisuuden näkymiä

Apua Haitille ry on lähettänyt varat 
kolmen perheen vuokraan (n. 100 
euroa / vuosi), jolloin isot lapsiper-
heet (4 ja 5 lasta) eivät joudu tuu-
liajolle, sillä lapsilla on kuitenkin 

mahdollisuus käydä kylässä koulua. 
Yhdessä perheessä on kaksi poikaa 
ja heillä on hyvät mahdollisuudet 
käydä koulu loppuun, jos vain äiti 
saa pidettyä työpaikkansa. Varsinkin 
nuorempi pojista on hyvin ahkera ja 
etevä. Hän haaveilee lääkärin amma-
tista. Yhteen perheeseen kuuluu vain 
yksi lapsi ja hän saa asua tällä het-
kellä äitinsä asunnossa yhdessä val-
mistuneista kodeista. Parhaillaan sel-
vitellään olisiko mahdollista rakentaa 
vielä neljä kotia lisää (eli vain kaksi 
paritaloa) näille lopuille perheille ja 
paljonko se tulisi maksamaan.

Lopuksi

Suurkiitos Mika ja Outi Piirrolle sel-
keästä raportista. Talot ovat pystyssä 
ja asukkaat ovat niitä, joille Suomen 
lionsit keräsivät varoja. Surukseni on 
todettava, että nyt helmikuussa mei-
dän lähettämät työllistämisvarat lop-
puvat ja perheet jäävät tyhjän päälle. 

Suunnitelmissa on, että suo-
malaisten lionsien lahjoittamissa 
taloissa asuville perheille hankittai-
siin mm vuohia ja kanoja sekä tuet-
taisiin taloudellisesti perheiden työl-
listymistä. 

Jos Lions-klubit haluavat tällä 
tavalla tukea perheitä, niin ottakaa 
yhteyttä allekirjoittaneeseen. Suo-
raan Suomen Lions Liiton katastro-
fitilille FI54  8000  1970  8298  84 lah-
joittaminen on myös aina mahdol-
lista, viestikenttään Haiti. 

Mietitään yhdessä, voisimmeko 
vielä auttaa maailman yhden köy-
himmän maan asukkaita pääsemään 
pois suuren luonnonkatastrofin aihe-
uttamasta ahdingosta. Haitin asuk-
kaiden puolesta mekin palvelemme.

Yhteistyöstä kaikkia kiittäen

Marjo Kiviranta, PDG
Haiti projekti

marjo.kiviranta@lions.fi

Haiti-projektin tarkastusraportti

Timonetten kylän kaivo on kuivunut. Pastori Roland tuo kylään kaksi lavallista vettä joka päivä. Puhdasta vettä on 
Haitilla vähiten maailmassa asukasta kohden (Suomessa vastaavaasti eniten/asukas). Pylväät osoittavat, että kylään 
on saatu sähköt, joka ei ole lainkaan tavallista köyhällä Haitilla.

Dieula äiti kahden poikansa kanssa.  Vasemmalla Sony ja oikealla Smith 18  v, 
joka on saanut jopa harvinaisen haitilaisen stipendin, sillä hän on todella etevä 
koulussa. Äiti on erittäin ahkera ja pystyisi täysin elättämään perheensä, jos 
saisi pitää työpaikkansa.
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Pohjoismaiden yhteistyöneuvos-
ton (NSR) kokous järjestettiin 
tänä vuonna Hønefossin Klækken 
Ho tellissa, Norjassa 17.–18.1.2014. 
Ko kouk sen yleisteemana oli ”Kasvu” 
ja neuvoston varsinaisen kokouksen 
rinnalla pidettiin seminaareja, jotka 
käsittelivät jäsenyyteen ja johtami-
seen liittyviä asioita kansainvälisiä 
suhteita ja projektitoimintaa ja ”Nai-
sia Lions-toiminnassa”.

Osanottajat tulivat kaikista Poh-
joismaista, yhteensä yli 130 mukaan 
lukien puolisot. Lions-maat Belgia, 
Viro, Saksa, Englanti, Yhdysvallat 
olivat myös edustettuina kokouk-
sessa.

Avajaiset alkoivat, kuten tapana 
on Norjassa, että Norjan varapu-
heenjohtaja Tore Hovde luki Lions-
periaatteet, jonka jälkeen hän toivotti 
osanottajat tervetulleiksi kokouk-
seen. ID Kenneth Persson piti muis-
topuheen entiselle kansainväliselle 
presidentille Sten Åkestamille, joka 
kuoli 18.12.2013 ja hänen muistoaan 
kunnioitettiin minuutin hiljaisuu-
della. Terveisiä kokousväelle esitti 
Ringeriken kunnan puheenjohtaja 

Kjell Hansen ja järjestävän klubin 
presidentti Jonny Stendal. Yleisö sai 
myös nauttia musiikista jonka esitti 
Hønefoss Blåseoktett.

Eväitä tulevaisuuteen

Seminaareissa osallistujat keskuste-
livat yhteisistä kokemuksista ja esit-
tivät toimenpiteitä pohjoismaisen 
Lions-yhteistyön puitteissa. GMT / 
GLT seminaarissa esilläoli klubien 
ja lohkojen kehittäminen koordi-
noimalla johtajuus- ja jäsenasioita. 
Ehdotettiin, että GLT- ja GMT-joh-
tajat olisivat piirihallituksen täys-
valtaisia jäseniä, ja että piiritasolla 
ja myös klubitasolla ajoissa tunnis-
tettaisiin tulevia johtajia, jotta hei-
dät voitaisiin ohjata asianmukaisiin 
koulutustilaisuuksiin. Ehdotettiin 
myös, että pohjoismaisella tasolla 
voitaisiin jakaa opetusmateriaalia 
suuremmassa määrin kuin ennen. 
Lohkon puheenjohtajien roolia joh-
tajana sekä omassa lohkossa että pii-
rissä piirihallituksen jäsenenä koros-
tettiin.

IR-seminaarissa käytiin lähinnä 
läpi ne avustusprojektit jotka maat 
toteuttavat maailmalla. Suomen 
edustaja PID Tapani Rahko näytti 
elokuvan Heman matkasta Ratna-
pura -silmäsairaalaan Sri Lankassa 
ja kertoi myös meidän osallistumi-

sestamme Nenäpäivään, taloprojek-
tista Haitissa ja tuesta Filippiineille. 
Saatiin myös kuulla Tanskan ehdo-
tusta uudeksi NSR-hankkeeksi, joka 
koskee laitteita ja materiaalia sil-
mäklinikalle Tbilisiaan, Georgiaan. 
Ehdotus sai vihreää valoa neuvos-
ton ko kouk ses sa, ja sitä käsitellään 
jäsenmaissa lyhennetyllä aikatau-
lulla. Lisäksi todettiin, että ns. pro-
jektikori oli tyhjä tulevia projekteja 
ajatellen. Suomen taholta ehdotet-
tiin neuvoston kokouksessa, että 
tutkittaisiin mahdollisuudet palata 
aikaisempaan järjestelmään, missä 
kukin maa vuorollaan   valitsisi ja hoi-
taisi tiettyä NSR-projektia.

Seminaari ”Naiset Lions-toimin-
nassa” tarkasteli mahdollisuuksia 
lisätä naisjäsenten osuus ja myös 
mahdollisuuksia saada lisättyä nais-
ten edustus Lions-organisaation eri 
päätöksentekoelimissä ja toimikun-
nissa. Ehdotus neuvoston kokouk-
selle oli, että NSR pyrkii luomaan 
pohjoismainen malli millä edistäisi 
naisjäsenten rekrytointia, ja että 
perustettaisiin työryhmä, jolla olisi 
jäseniä kustakin Pohjoismaasta ja 
jonka tehtävänä olisi työstää mallin 
sisältöä. Ajatuksena on, että tulevai-
suudessa kaikissa piireissä Pohjois-
maissa olisi resurssihenkilö omalla 
projektiryhmällä, joka työllään pyr-
kii lisäämään naisjäsenten määrä.

NSR-kokouksen yhteydessä jär-
jestettiin myös koulutustilaisuu-
den 1. varapiirikuvernööreille. Kaksi 
varapiirikuvernööriä Suomesta osal-
listuivat yhdessä 16 muun pohjois-
maisten kollegojensa kanssa koulu-
tukseen. Koulutusaiheita oli johta-
juus, jäsenhankinta ja osallistumi-
nen GMT/GLT-toimintaan.

NSR-kokouksen toinen päivä 
alkoi kansainvälisen johtajan Ken-
neth Perssonin raportilla. Kenneth 
Persson vastaa kansainvälisessä hal-
lituksessa jäsenasioista. Hän kertoi 
jäsentoimikunnan työskentelystä ja 
asioista, jotka ovat ajankohtaisia. 
Hän kertoi mm., että on olemassa 
erilaisia   resursseja klubeille, jotka 
edistävät jäsenten rekrytointia ja että 
aktiivisesti myös edistetään toimen-
piteitä millä lisätään naisten osuus 
jäsenistössämme. Maailman tasolla 
lisääntyy naisten osuus ja Persson 
totesi, että Pohjoismaissa on vielä 
paljon tekemistä.

Hyödyllisiä näkemyksiä 
teemasta ”Kasvu”

Organisaatiokehittäjä ja laajan 
kokemuksen vapaaehtoisjärjestöstä 
omaava Lise Gulbransen oli kutsuttu 
Valaisemaan teemaa ”Kasvu”. Hän 
totesi, että pystyäksemme kehit-
tymään ja kasvamaan, meillä on 

”Kasvu” tämän vuoden NSR-teema

Eturivin suomalaiset osallistujat harjoittelevat puheenvuoron pyyntöä neuvoston kokouksessa. Vasemmalta liiton 
puheenjohtaja Asko Merilä, pääsihteeri Maarit Kuikka, varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen, PID Harri Ala-Kulju, 
PCC Jouko Ruissalo ja IPDG Jukka Kärkkäinen. Kuva: BVL. 

Isäntämaan, Norjan varapuheenjoh-
taja VCC Tore Hovde avaa NSR 2014. 
Kuva: BVL.
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Olen espoolainen harpisti. Opiskelen 
Sibelius-Akatemiassa ja olen myös 
valmistumassa Metropolia-ammat-
tikorkeakoulusta. Kuluvana vuonna 
opiskelen Norges Musikkhøgsko-
lessa vaihto-opiskelijana. Unelmani 
on toimia monipuolisena muusik-
kona, orkesterimusiikkiin painot-
tuen. Olen myös kiinnostunut opet-
tamisesta, uudesta musiikista ja imp-
rovisaatiosta.

Sain Espoo/Aurorat -klubilta tu kea 
osallistuakseni Orkester Norde nin 
kesän 2013 kurssille. Nautin val-
tavasti orkesteriviikosta Kristian-
sandissa. Harpistin on aina han-
kalampi saada orkesterikokemusta 
kuin monen muun soittimen soit-
tajan. Monessa orkesterikirjallisuu-
den keskeisessä teoksessa ei käy-
tetä harppua lainkaan, ja usein toi-
saalta harpistin puutteen takia jäte-
tään teoksia ohjelmiston ulkopuo-
lelle. Siksi minulle oli erityisen tär-
keää päästä mukaan ON:in kartut-
tamaan orkesterikokemusta.

Orkester Nordenin riveissä oil 
soittajia lähes jokaisesta Itämeren 
rannikkovaltiosta. Oli mukavaa huo-

ORKESTER NORDEN 
Orkester Norden on sinfoniaorkesteri, jonka soittajat ovat nuoria alle kolme-
kymmppisiä soittajia. Orkesteri on yhteispohjoismainen hanke, jonka toi-
minta tukee Pohjola Norden ja pohjoismaiden leijonat (NSR).

Orkester Norden on esiintynyt viimeksi Hampurin Lions Conventionissa 
2013, jossa esitettiin mm. Sibeliuksen musiikkia. Orkesteri tuottaa raikasta, 
nuorten innokkuudella esitettyä huippumusiikkia. 

Koska Suomi ja Lions Clubs International täyttävät 100 vuotta vuonna 
2017 on todella syytä tukea Orkester Nordenin toimintaa ja kutsua orkeste-
ria soittamaan Suomessa silloin. 

Täten vetoan kaikkiin Suomen leijonaklubeihin, että ne tukisivat Orkester 
Nordenin toimintaa, erityisesti Suomen nuoria soittajia. Suomalaisia soitta-
jia on tällä hetkellä 10 soittajaa, eri puolelta Suomea.

Nyt olisi tilaisuus myös tukea menestyviä nuoria, jotka eivät todellakaan 
ole syrjäytyneet, vaan löytäneet elämälleen tarkoitusta ja iloa.

Tuen voi osoittaa Suomen Lions-liiton tilille FI02 2084 1800 0279 33.

oltava selkeä visio ja yhteiset tavoit-
teet, teemme brändityötä, meidän 
on sitouduttava kehittämään itse-
ämme, meidän pitää olla valmiita 
tukemaan toimenpiteitämme rahalla 
ja henkilöstöllä, oltava valmiita teke-
mään muutoksia, meidän pitää tart-
tua tilaisuuteen, kun se meille anne-
taan, ja me keskitytään sisältöön ja 
toimintaan.

Hän esitti mm. seuraavia kohtia, 
joista voidaan ja pitää keskustella: 
miten lionit voivat parantaa brän-
diään, miten voimme edistää kestä-
vää kehitystä, miten voimme tavoit-
taa tulevia jäseniä, mitkä ovat nyky-
päivän vapaaehtoisten odotuksia, 
kuinka merkityksellistä työtä lionit 
suorittavat, miten Lions-toiminta 
vetoaa nuoriin, miten Lions-klubit 
voivat rekrytoida enemmän naisjä-
seniä ja miten lionit voivat taata, että 
organisaatio on ykkösvaihtoehto?

NSR:n talous kunnossa

Varsinaisessa neuvoston kokouk-
sessa hyväksyttiin NSR:n tilinpäätös 
kaudelta 2012–2013 ja talousarvio 
kaudelle 2014–2015. Hyväksyttiin 
puheenjohtaja(CC)-ryhmän ehdo-
tus joka koski pienehköjä muutok-
sia NSR:n säännöissä jotka täyden-
nettiin itse kokouksen aikana.

PCC Hilde Straumsheimin selosti 
NSR:n Lions-Quest-hanketta Geor-
gias sa. Hanke on ollut menes-
tys, Katujissa maan toiseksi suu-
rimmassa kaupungissa, on koulu-
tettu 240 opettajaa ja nyt on 10  000 
oppilaiden lukujärjestyksessä Lions 
Questiä. Pääkaupungissa Tbilisis sä 
on 140 opettajaa saanut Lions 
Quest-koulutusta ja 20 koulua ovat 
toistaiseksi liittyneet pilottihankkee-
seen. Vaikka hankkeen varsinainen 
määräaika on päättynyt, on vielä ole-
massa varoja millä voidaan uudistaa 
opetusmateriaalia ja jatkaa opetta-
jankoulutusta Tbilisissä.

PID Per Christiansen selosti 
Orkester Nordenin toimintaa. Siir-
tyminen Aalborgiin on toteutettu ja 
orkesterille on tehty oma organisaa-
tiomalli. Viimeisin uutinen on, että 
muusikoitten määrä on nostettu kah-
deksankymmeneen, Michael Pilgaard 
on palkattu koordinaattoriksi ja on 
nimitetty neuvoa-antava toimikunta, 
johon kuuluu mm. Helena Hiilivirta, 
Tampere Filharmonian intendentti.

NSR-koordinaattori, PCC Kristinn 
Hannesson Islannista raportoi koke-
muksistaan Hampurin kansainväli-
sestä vuosikokouksesta. Vaikkakin 
esiintyi tiettyjä logistisia ongelmia 
mm. tilojen hankkimisessa yhteis-
pohjoismaisia tilaisuuksia varten, 
pystyttiin kuitenkin viemään järjes-
telyt läpi tyydyttävällä tavalla.

Kokouksessa esittäytyivät myös 
kansainvälisen hallituksen jäseneh-
dokkaat kaksivuotiskaudeksi 2014 
–2016, PCC Svein Berntsen Norjasta 
ja PCC Jouko Ruissalo Suomesta.

Ennen kuin kokouksen puheen-
johtaja PCC Egil Moe-Helgesen Nor-
jasta päätti kokouksen, PDG Finn Jes-
persen Tanskasta kutsui pohjoismai-
den lionit seuraavaan NSR-kokouk-
seen Lyngbyhyn, Kööpenhaminaan 
16–18.1.2015.

VCC Tore Hovde ojensi NSR-
symboolit, viikinkipatsaan ja raa-
nun Tanskan tulevalle puheenjoh-
tajalle Michael B. Hansenille.

Yhteenvetona voidaan todeta, 
että NSR-kokous antoi erinomai-
sen tilaisuuden keskustella pohjois-
maisten kollegoiden kanssa ja myös 
suomalaisten omassa ryhmässä. 
Ko kouk sen teema ”Kasvu” on mitä 
suurimmassa määrin ajankohtainen 
asia meidän leijonamaissamme ja 
antoi varmasti kaikille eväitä tule-
vaisuuden ja miksi ei välittömiin 
toimenpiteisiin.

Bo Lindberg

Tulevat kansainvälisen hallituksen jäsenet 2014–2016, vasemmalla PCC Svein 
Berntsen Norjasta ja oikealla PCC Jouko Ruissalo Suomesta. Kuva: BVL

Orkester Norden herätti suurta ihastusta esiintymisellään Hampurin maail-
mankokouksessa. Kuva: RNen.

Orkester Norden. Yhteydet: ulf.nummelin@pp.inet.fi

”Onni olla mukana”
mata miten hyvin tulimme toimeen 
keskenämme kieleen ja kulttuuriin 
katsomatta. Olen lukenut sekä pit-
kän ruotsin että venäjän ja pääsin 
käyttämään molempia kieliä. 

Hienointa musiikillisesti oli työs-
kennellä Rolf Guptan ja Henning 
Kraggerudin kanssa. Heidän esi-
merkkinsä ja pedagoginen, kannus-
tava otteensa loivat innostavan ja 
vapautuneen ilmapiirin. Henning 
Kraggerud paitsi vuorovaikutti har-
joituksissa orkesterin kanssa, myös 
piti orkesterin jousisoittajille avoi-
men mestarikurssin. 

Olen tyytyväinen kurssiin ja toi-
von, että tulevaisuudessa monet 
suomalaiset nuoret pääsevät osallis-
tumaan kurssille. Eräs ystäväni ker-
toi, että Orkester Nordenissa soitta-
minen vuosia sitten oli sysäys, joka 
johti lähtöön ammattiuralle. Nyt 
hän työskentelee Suzuki-opettajana. 
Orkesteri paitsi inspiroi ja kasvattaa 
ihmisenä, siellä on myös mahdolli-
suus luoda yhteyksiä yli kulttuurira-
jojen ja toisaalta pohjustaa suhteita 
kotimaan tuleviin muusikoihin. 

Katri Tikka
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Helmikuussa viikolla 7 eli 10.–
16.2.2014 vietetään valtakunnal-
lista Mediataitoviikkoa (www.
mediataitoviikko.fi).  Mediataito-
viikko kytkeytyy osaksi kansainvä-
listä Safer Internet Dayta (www.
saferinternetday.org), jota vietetään 
tiistaina 11.2.2014.

 Mediataitoviikon teemana on 
tänä vuonna Yhdessä parempi inter-
net, ja sitä koordinoi opetus- ja kult-
tuuriministeriön alainen Kansallisen 
audiovisuaalisen instituutin media-
kasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö.

 Mediataitoviikkoa suunnittele-
massa ja toteuttamassa on ollut laaja 
joukko organisaatioita, jotka halua-
vat edistää mediakasvatusta ja lap-
sille turvallisen mediaympäristön 

Roskapostit täyttävät sähköposti-
laatikot, virushyökkäyksistä uutisoi-
daan jatkuvasti, ja huijarit käyttävät 
nettiä henkilö- ja tilitietojen kalaste-
luun. Mitä tehdä?

Roskaposti täyttää 
postilaatikkosi
Osa saapuneista viesteistä on har-
mittomia mainosviestejä, mutta 
eivät kaikki.

Joissakin kerrotaan esimerkiksi, 
että olet juuri voittanut palkinnon. 
Ennen palkinnon lunastamista sinun 
tulisi kuitenkin rekisteröityä ja vas-
tata muutamiin kysymyksiin, vies-
tissä kehotetaan. Älä tee niin, sillä 
niin tehdessäsi vastaajantiedot 
menevät lähettäjän tietoon – ja ros-
kaposti vain lisääntyy.

Huijarit saattavat myös tarjota 
kyseenalaisia tuotteita ja palveluita. 
Ennen pitkää he pyytävät lähettä-
mään rahaa heille. 

Virukset ja haittaohjelmat 
uhkaavat konettasi
Haittaohjelma tulee koneelle yleensä 
sähköpostin liitetiedoston mukana. 
Kun liite avataan, koneelle hiipii troi-
jalaisia tai muita haittaohjelmia. Nii-
den tehtävänä on esimerkiksi kaa-
pata salasanoja, tai ne voivat ryh-
tyä lähettämään roskapostia muille 

Miten vaikea onkaan 
muistaa salasanoja!

Salasanoja tarvitaan nykyään mel-
kein joka paikassa. Ja miten vaikea 
niitä onkaan muistaa!

Salasanat löytyvät usein keltai-
selta lapulta näppäimistön alta, näy-
tön reunalta, lompakonlokerosta...

Ja ne voi arvata netissäkin hel-
posti, jos on kertonut itsestään lii-
kaa eri yhteisöissä: IRC-Galleriassa, 
Facebookissa, Skypessä...

Ei siis ihme, jos tietomurtoja 
tehdään.

Tässä joitakin ohjeita vahvan ja 
toimivansalasanan luomiseksi:

– Pitkä salasana on lyhyttä vah-
vempi.

– Valitse helposti muistettava sala-
sana, jotta sitä ei tarvitse kirjoit-
taa muistiin.

– Käytä kokonaisia lauseita salasa-
nana. Lyhytkin lause on vaikeasti 
murrettava.

– Korvaa numeroilla kirjaimia ja 
kirjaimilla numeroita: o-kirjaimet 
nollalla, i-kirjaimet ykkösellä, 
ykköset l-kirjaimella...

– Käytä isoja ja pieniä kirjaimia 
sekaisin.

– Liitä mukaan erikoismerkkejä: 
 %, #, $, £ ja ! Esimerkiksi: 
 Ro0pe1laon#i$sA
– Käytä eri salasanaa eri sivustoilla.
– Vaihda salasanojasi säännöllisesti.

Lähde: Suomen Lions-liitto / 
Vastuu on meidän -opas.

Otetaan vastuuta 
Mediataitoviikolla

Vastuu on meidän -hanke näkyy 
myös mediassa. Tässä Keskipohjan-
maa-lehti uutisoi näyttävästi lionien 
panostuksen lasten turvalliseen net-
tikäyttäytymiseen.

Vastuu on meidän hanke näkyy 

KUN ROSKAPOSTI, 
VIRUKSET JA HUIJARIT 
UHKAAVAT

kehittämistä. Suomen Lions-liitto 
on niistä yksi.

 Mediataitoviikon materiaa-
lia ovat olleet suunnittelemassa 
ja tuottamassa lionien edustajina 
Jukka Isotalo ja Thorleif Johans-
son ja sekä Johanna Rautiainen  
(www.lastenlinkit.fi).

 
 Hyödynnetään 

Mediataitoviikon 
julkisuus!

Lionsklubeilla on erinomainen mah-
dollisuus kytkeä Vastuu on meidän 
-oppaan jakelu Mediataitoviikkoon, 
sillä netti on silloin yleinen keskuste-
lun aihe niin kouluissa kuin medias-
sakin.

koneille – usein kaapatun koneen 
nimissä.

Sähköpostiviestissä voi olla myös 
linkki sellaiselle nettisivulle, jolta 
latautuu vahingollinen ohjelma. 
Onneksi pelkän viestiosan katsomi-
nen ei yleensä ole vaarallista. Vasta 
viestissä olevan linkin napsautus tai 
liitetiedoston avaaminen voi altistaa 
vaaroille.

Vieraalla tai huonolla suomen 
kielellä kirjoitetun sähköpostivies-
tin linkkejä ei tule klikata eikä vies-
tin liitetiedostoja saa avata – vaikka 
viestissä kuinka kauniisti kerrot-
taisiin vastaanottajan juuri voitta-
masta hienosta asiasta tai suuresta 
rahasummasta. Varminta on poistaa 
viesti saman tien.

Valesivut kalastelevat tietojasi
Tietojenkalasteluviestit (phishing) 
näyttävät luotettavilta. Viestit väit-
tävät tulevansa esimerkiksi pankista, 
käyttämäsi ohjelman toimittajalta tai 
muusta tutusta verkkopalvelusta.

Viesteissä pyydetään käyttäjää 
päivittämään omat tietonsa. Tämä 
tapahtuisi klikkaamalla viestissä ole-
vaa linkkiä. Mutta linkki viekin vale-
sivulle, josta huijari kaappaa pahaa 
aavistamattoman käyttäjän tunnuk-
set ja salasanan.

Ketjuviestit ovat sellaisia, joissa 

niitä pyydetään lähettämään eteen-
päin. Näin ei tule tehdä, vaikka viesti 
sisältäisi erilaisia varoituksiakin. Aito 
virusvaroitus ei ole koskaan ketju-
viesti!

Muurit umpeen ja viruksia 
torjumaan
Palomuuri suodattaa verkosta omalle 
laitteelle tulevaa tietoliikennettä. 
Sillä torjutaan erilaisia nettihyök-
käyk siä ja estetään haittaohjelmia 
pääsemästä koneelle.

Tarkista, että sinulla on palomuuri 
käytössä. Varmista, että koneessasi 
on automaattisesti päivittyvä virus-
torjuntaohjelma. Sellaisia tarjoaa 
mm. suomalainen tietoturvayhtiö 
F-Secure. Samoin monella operaat-
torilla on tietoturvapalveluita.

Roskapostia voi vähentää myös 
esimerkiksi operaattoreiden tar joa-
milla suodatusohjelmilla, mutta täy-
sin eroon roskaposteista ei pääse.

Jotkut sähköpostiohjelmat laitta-
vat roskapostikansioon myös aivan 
asiallisia viestejä, joten jos tuntuu 
siltä, että jokin luvattu sähköposti 
on jäänyt saapumatta, se saattaakin 
löytyä roskapostikansiosta… Näin 
on viime aikoina käynyt usein gmail- 
sähköpostiosoitetta käyttävillä.
Lähde: Suomen Lions-liitto / 
Vastuu on meidän -opas.

 Klubien vastuun kantaminen 
lasten ja nuorten turvallisesta netin 
käytöstä ei jää varmasti huomaa-
matta.

Mediataitoviikkoon osallistuu 
tänä vuonna 1.300 koulua eri puo-
lilla maata. Kaikkiin niihin on lähe-
tetty niin Lions Quest- kuin Vastuu 
on meidän -esitteetkin.

 Vastuu on meidän -sivuilla 
(www.vastuuonmeidan.fi/ 
materiaalipankki_2013–2014) on 
mallikirje, jonka voi lähettää paikalli-
seen kouluun. Kirjeessä ehdotetaan, 
että klubi osallistuu Mediataitoviik-
koon toimittamalla kouluun Vastuu 
on meidän -vihkoset.

 Mediataitoviikko on jokavuoti-
nen tapahtuma, joten se kannattaa 

laittaa jo nyt ensi vuoden toiminta-
suunnitelmaan.

Lisätietoja: Jukka Isotalo
Lions Quest -työryhmä 2012-2015
jukka.isotalo@lions.fi
www.vastuuonmeidan.fi
www.mediataitoviikko.fi
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Suomen Lions-liitto ry on 9.1.2014 
allekirjoittanut yhteistyösopimuk-
sen AKK-Motorsport ry:n kanssa. 
Sopimuksen allekirjoittivat Suomen 
Lions-liiton puolesta pääsihteeri 
Maarit Kuikka ja AKK-Motorsportin 
toimitusjohtaja Jani Backman. Hank-
keen operatiivinen yhteyshenkilö on 
Jouko Inkeroinen. Yhteistyöstä Suo-
men Lions-liiton sivuilla.

Hankkeen taustana ovat tylyt 
tosiasiat. Liikenneturvan tilastojen 
mukaan kymmenkunta nuorta kuo-
lee joka vuosi mopo-onnettomuuk-

sissa, ja noin tuhat sata 15–16-vuo-
tiasta mopoilijaa loukkaantuu.

Samaan aikaan mopojen suo-
sio kasvaa. Vuoden 2012 tilasto-
jen mukaan Suomessa on 287  105 
mopoa ja mopoautoja 10  548. Var-
sinkin skoottereiden myynti on kas-
vanut huikeasti, ja tytöt ovat otta-
neet tuon menopelin omakseen.

Aktiviteetti

Aktiviteetin runko on selkeä. Klubit 
etsivät omilla paikkakunnillaan eri 

klubeista löytyvät innokkaat koulut-
tajapersoonat. Sen jälkeen ne sopi-
vat yläasteen rehtorin tai terveystie-
don opettajan kanssa sopivan ajan-
kohdan koulutussessiolle.

Koulutus käsittää tunnin kestä-
vän tuhdin paketin luokkaa kohti. 
Ajankohdaksi painottuu maalis- 
toukokuu, jolloin mopokuume iskee 
lumien sulaessa, mutta tällaista pal-
veluaktiviteettia voi toki toteuttaa 
koko kauden ajan.

Leijonat valmennetaan 
projektiin

Valtakunnalliset kouluttajakoulutus-
päivät tullaan järjestämään 6–8 paik-
kakunnalla yhdessä AKK-Motorspor-
tin ja Liikenneturvan kanssa alkusyk-
systä 2014. Päivämääristä kerrotaan 
myöhemmin tämän kauden aikana.

Koulutuksessa ovat tärkeinä 
asioina:

– VARUSTEET 
– PÄIHTEET
– TIEDOT 
– TAIDOT

Tahto ja taidot

Mitä yritämme saada aikaan liiken-
neturvallisuutta lisäävässä koulu-
tuksessa?

Tahtoa ajaa entistä turvallisem-
malla tavalla: Kiinnostaako turvalli-
suus tai pelottaako turvattomuus? 

Miksi ajaa turvallisemmin? Miten 
ajaa turvallisemmin? Ajaja ymmär-
tää riskejä paremmin.

Taitoa ajaa entistä turvallisem-
malla tavalla: Tapoja, joiden avulla 
voi ajaa turvallisesti. Ajaja oppii tark-
kailemaan omaa toimintaansa ja ver-
taamaan sitä tavoitteisiin. Hän valit-
see turvallisia toimintatapoja entistä 
useammin, ja tavat ovat entistä 
parempia.

Nyt toimeen

– Tämä on hieno aktiviteetti 
yhdessä nuorten kanssa! Aktivitee-
tin valmistelut ovat edenneet vauh-
dilla, Jouko Inkeroinen kertoo.

AKK Motorsportin toimitusjoh-
taja Jani Backman toteaa, että yhteis-
työ lionsklubien kanssa on tervetul-
lutta.

– Sillä saadaan hienolle asialle 
valtakunnallista kattavuutta.

–  Ja meillä on monella paikka-
kunnalla myös moottorikerhon jäse-
niä, jotka ovat mukana koulutta-
massa sekä radat, joita voi käyttää 
harjoitteluun, hän toteaa.

– Ensi kauden presidentit! Lisät-
kää rohkeasti tämä aktiviteetti toi-
mintakalenteriin ja haravoikaa sopi-
vat henkilöt aktiviteetin suorittajiksi 
paikkakunnallanne, Jouko Inkeroinen 
kehottaa.

Jouko Inkeroinen
jouko.inkeroinen@lions.fi 

Työryhmän puheenjohtaja

Turvassa 
tiellä
LC Vähäkyrö teki Suomen 
Lions-liiton vuoden 
2013 vuosikokoukselle 
turvallista mopoilua 
koskevan MOPO 
EAK-aloitteen, joka 
hyväksyttiin.

Turvalliseen mopoiluun tähtäävän koulutushankkeen allekirjoittivat 9.1.2014 
Suomen Lions-liiton puolesta pääsihteeri Maarit Kuikka ja toimitusjohtaja Jani 
Backman AKK-Motorsportista. Taustalla hankkeen yhteyshenkilö Jouko Inke-
roinen. Kuva: Antti Tuomikoski.
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Mitä kaikkia asioita Pori tuo sinulle 
mieleen? Pori Jazz, Porin Ässät, Yyte-
rin sannat, Suomi Areena, Angry 
Birds tai ehkä, että Tasavallan pre-
sidentin puoliso on kotoisin Porista.

Niin, ja se aito porilainen. Grilli-
ruoka, joka koostuu kahdesta paah-
toleivästä ja sen välissä olevasta 
noin sentin paksuisesta palasta sipu-
limakkaraa, nykyään kyseinen mak-
kara valmistetaan nimellä ”Metsäs-
täjä”. Sipulimakkaran ja leivän lisäksi 
porilaisessa on raakaa sipulia hak-
keena tai renkaina, kurkkusalaattia, 
sinappia ja ketsuppia.

Porin kesä 2014 täynnä 
tapahtumia

Kesäkuun lopussa Porin valloittavat 
palokuntanuoret. Leirille odotetaan 
4000–5000 nuorta. Pori Jazzin pää-
konsertit kuullaan 17.–19.7. heinä-
kuussa, samaan aikaan järjestetään 
Suomi-Areena tapahtuma. Viikkoa 
myöhemmin tulee kaupunkiin yli 
tuhat matkailuvaunua tai -autoa. 
Kirjuri Classic jatkaa, jonka jälkeen 
kaupunkiin saapuu 60  000 ravivie-
rasta. Elokuun alussa alkaa Porispere 
-festivaali, sitten Pori Folk, ym .ym.

Ja me leijonat saamme aloittaa 
koko tämän hienon kesän. Me aidot 

Porilainen kaikilla mausteilla, ole hyvä!
porilaiset klubit haluamme toivottaa 
sinut, puolisosi ja vaikka koko klu-
bisi tervetulleiksi aloittamaan Porin 
super-kesän. Aloitushetki on perjan-
taina 6.6.2014 klo 19.00. Porin Kar-
huhallissa, jolloin Porin VPK:n soit-
tokunta kajauttaa avajaisjuhlassa 
ensimmäisen marssin ilmoille.

Jotain uutta,  
jotain  vanhaa…

Porin vuosikokouksen ohjelma on 
rakennettu osin vanhalle pohjalle, 
mutta paljon on uuttakin mukana. 
Perjantain avajaistilaisuudessa juh-
lapuheen pitää II VP Dr. Jitsuhiro 
Yamada. Avausjuhlan jälkeen jat-
kamme heti samoilla sijoilla Let’s 
Twist Again -leijonailtamilla. Perjan-
tai-iltaan olemme sijoittaneet myös 
mm. VCC-paneelin ja palkitsemiset. 
Siten lauantain iltajuhla pysyy juh-
lavampana tilaisuutena.

Kadonneet Helmet -yhtye on 
luvannut valita tanssiyleisön jou-
kosta myös parhaat illan twistaajat. 
Hyvällä tuulella meitä pitää myös 
vääpeli U.W. Karjula.

Lauantaina aamulla klubien liput 
järjestäytyvät Karhuhallin ulkopuo-
lella juhlavaa sisäänmarssia varten 
klo 9.00 ja varsinainen vuosikokous 

alkaa klo 10.00. Uutta on myös se, 
että koko vuosikokouksen asialista 
käydään läpi äänestyksineen kaikki-
neen jo lauantaipäivän aikana.

Iltajuhlassa keskitytään hyvään 
ruokaan, musiikkiin ja mukavaan 
yhdessäoloon. Tangon Taikaa tar-
joilevat Eino Grön ja Pori Big Band.

Porin Karhuhallin 100mx64m 
tilan rakennamme vastaamaan täy-
dellistä ravintolaa. Ruokalistalta 
voisi poimia vaikkapa punaviinissä 
haudutettua ylikypsää häränrintaa.

Sunnuntaina 8.6. päätämme 
kokousviikonloppumme päätösjuh-
lassa, jossa kokoussauva luovute-
taan Sotkamon edustajille. Maitta-
van lounaan jälkeen meidän onkin 
sitten aika hyvästellä sekä entiset 
että uudet leijonaystävämme.

Emme ole unohtaneet 
puolisoitamme

Puoliso/seuralaisohjelmamme perus-
tuu myös kokouksemme teemaan eli 
”Hyvällä tuulella”. Pari vinkkiä kui-
tenkin pukeutumiseen. Perjantai-
illan pukukoodi on vapaa, mutta 
eikö twistaamisessa käytetä heilu-
via helmoja.

 Lauantaina aamupäivän voitte 
käyttää Karhuhallissa vaikkapa 
ostosten tekemiseen kauppakäytä-
vällämme. Yhteisen lounaan jälkeen 
viemme teidät kaikki Porin Prome-
nadisaliin. Siellä ensimmäisen luen-
noitsijan yrityskouluttaja Tuomo 
Vanhatalon aiheena on ”Vain elä-
mää – ei sen enempää” ja iltapäivän 
päättää maalaislääkäri Tapani Kimin-
kinen aiheenaan ”Kotiinsa on moni 
kuollut”.

Musiikista vastaavat viulutaitei-
lija Titel Iacovache-Pana ja maail-
man hauskin rocktähti Juissi Läski-
nen. Totta kai väliaikakahvit kuulu-
vat myös ohjelmaan.

Ohjelmanne päättyy samaan 
aikaan kuin vuosikokouskin, joten 

kaikki ovat hotelleissa samoihin 
aikoihin. Paitsi, jos ette pistäydy sitä 
ennen tutustumassa vaikkapa pori-
laiseen asustetarjontaan alan liikkeis-
sämme. Siihenkin olemme varanneet 
teille hieman aikaa, iltajuhla alkaa 
vasta klo 20.00.

Iltajuhlan pukukoodi miehillä on 
tumma puku tai smokki.

Sunnuntaina olemmekin sitten 
kaikki Karhuhallissa yhdessä nauti-
tun lounaan jälkeen valmiita palaa-
maan koteihimme.

Runsaasti  
ohjeisohjelmaa

Suomen Lions-liitto ry on jo usei-
den vuosien ajan pyrkinyt kertomaan 
itsestään ja toiminnastaan yhä avoi-
memmin. Vuosikokoukset ovat oiva 
tilaisuus tuoda itseämme tunnetuksi 
suuren yleisön parissa. Porin vuosi-
kokouksessa onkin ennätysmäärä 
oheistapahtumia.

Perjantaina tarjoamme Prome-
nadisalissa Tuulivoimaseminaa-
rin, Liisantorilla mopoautoikäisille 
nuorille Turvassa tiellä -taitoajoki-
san ja illalla vielä SKEBA – Nuor-
ten bändikisan finaalin. Lauantaina 
Eetun aukio täyttyy Nuorten  Areena 

Puoliso-ohjelma toteutaan hienossa Promenadi-salissa.
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-tapahtumasta. Nämä kaikki ovat 
suurelle yleisölle avoimia ja mak-
suttomia tapahtumia ja ne rahoite-
taan osin ulkopuolisilla sponsoreilla.

 Yhteistyökumppaneina meillä on 
mm. tuulivoimatoimijoita, Satakun-
taliitto, Ympäristö ja Terveys-lehti, 
Liikenneturva, AKK Motorsport ry, 
MTV3 ja Porin kaupunki.

Mitä enemmän me leijonat 
olemme positiivisessa mielessä 
esillä, sitä helpompi meidän on 
saada uusia jäseniä joukkoomme. 
Aktiiviseen ja toimivaan joukkoon 
on mukava tulla mukaan.

Paljonko tämä kaikki 
maksaa

Avajaisjuhla, II VP Dr. Jitsuhiro 
Yamada ja Leijonailtamat ohjelmi-
neen vielä päälle houkuttelevat toi-
vottavasti sinut lähtemään Poriin jo 
perjantaiksi. Avajaisjuhla alkaa illalla 
vasta klo 19.00, joten kauempaakin 

pääsee hyvin mukaan. Ehdit jopa olla 
aamupäivän työpaikallasikin.

Aiempiin vuosiin tukeutuen odo-
tamme jo perjantaiksi Poriin vähin-
tään 600–800 osallistujaa.

Lauantaiksi olemme varanneet 
paikat ja ateriat 2  000 hengelle. Hal-
liin toki mahtuu leijonia enemmän-
kin, onhan Karhuhalli yksi Suomen 
suurimmista urheiluhalleista. Sen 
tilavuus 191  000 m3 ja kerrosala 
13  680 m2. Kaiken kaikkiaan halliin 
mahtuu yli 5  000 henkeä. 

Ennustettu osallistujamäärä ja 
ahkera talkooväki mahdollistavat 
sen, että hinnat olemme kyenneet 
pitämään kurissa palveluiden siitä 
kärsimättä. Tarjoamme loistavat 
puitteet hyvälle vuosikokoukselle ja 
miellyttäville iltatilaisuuksille. Meille 
porilaisille leijonille on kunnia-asia 
saada sinut hyvälle tuulelle.
Tarkemmat hinnat löytyvät 
http://www.lionsvuosikokous2014.
fi/kokousinfo

Pori on puistojen kaupunki.

Onko ilmoittautuminen 
vaikeaa

Ilmoittautuminen on helppoa kuin 
heinänteko, vai miten se sanonta 
menikään. Löydät sivumme joko  
liiton kotisivuilta www.lions.fi tai 
suoraan http://
www.lionsvuosikokous2014.fi/

Siellä luet ensin ohjeet, avaat 
ilmoittautumissivun, täytät sen ja 
click. Siinä se. Maksut hoidat joko 
heti verkkomaksuna tai sitten lasku 
lähetetään sinulle myöhemmin. 
Huomaa kuitenkin laskutuslisä.

Kaikkiin kysymyksiisi vas-
taa tarvittaessa tapahtumakoor-
dinaattori Tiina Kudjoi, MAISA, 
+358  (0)44  701  7913 tai 
tiina.kudjoi@maisa.fi

Ilmoittautuminen alkoi jo kuu-
kausi sitten ja jo nyt ovat jotkin huo-
neet loppuun myytyjä eli kannattaa 

olla nopea käänteissään. Kaikille löy-
tyy kyllä nukkumapaikka, viimeisim-
mille vain hieman kauempaa.

Porilaiset leijonat 
toivottavat sinut 

tervetulleeksi

Liiton 61. vuosikokouspäivät ovat 
6.–8.6.2014 ja meillä on suuri ilo 
toivottaa sinut tervetulleeksi viet-
tämään muistorikasta vuosikoko-
usta Poriin. Kotisivuiltamme http://
www.lionsvuosikokous2014.fi/ löy-
dät tarvitsemasi tiedot. Päivitämme 
sivuja kevään mittaan ja pidämme 
sinut ajan tasalla.

Hyvällä tuulella
Pertti Harju, VK2014/Pori

päätoimikunnan puheenjohtaja
050 546 5660

pertti.harju@lions.fi
http://

www.lionsvuosikokous2014.fi/

Päätoimikunta odottaa teitä – hyvällä tuulella!

Leijonat 
ovat olleet 
hyvin esillä 
maa kunta-
lehdessä.
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Liiton vuosikokouksen osallistujilta 
perittävää ns. osallistumismaksua on 
kritisoitu. Jäsenkenttä on kummas-
tellut erityisesti sitä, miten yhdistyk-
sen vuosikokoukseen osallistuminen 
voi olla maksullista.

Selvitin syksyllä asiaa patentti- 
ja rekisterihallituksesta hallituksen 
ja kuvernöörineuvoston kokouksia 
varten. PRH:n asiantuntijalta saadun 
tiedon mukaan, osallistumismaksun 
periminen ei ole yhdistyslain vas-
taista. Saimme kuitenkin suosituk-
sen osallistumismaksuasian kirjaa-
misesta liiton säännöstöön (sään-
nöt ja ohjesäännöt). Asiasta käytiin 
hyvä lähetekeskustelu kuvernööri-
neuvoston kokouksessa elokuussa 
2013 Rokualla, ja sääntömuutokset 
on valmisteltu liiton sääntötyöryh-
män kanssa.

Liiton sääntömuutosesitykseen 
on kirjattu periaate periä osallistu-
mismaksu liiton vuosikokousten 
yhteydessä. Maksulle on kuitenkin 
asetettu katto (max 20 €) ja maksulla 
katettavat asiat on avattava vuosi-
kokousilmoittautumisen yhteydessä. 
Tämä on kirjattu liiton vuosikokous-
ohjesääntöön. Lisäksi menettelyta-
paohjeeseen on kirjattu jo pidem-
pään voimassa ollut käytäntö periä 
osallistumismaksua kuvernöörineu-
voston kokousten yhteydessä. 

Osallistumismaksun lisäksi sään-
töihin ja vuosikokousohjesääntöön 
on kirjattu ns. kokousmaksu, joka on 
tarkoitettu sellaisille jäsenille, jotka 
eivät osallistu muihin vuosikokous-
viikonlopun tapahtumiin kuin itse 
vuosikokoukseen. Kokousmaksun 
suuruus on max 10 €, ja siihen sisäl-
tyy kahvi.

Lisäksi kuvernöörineuvosto teki 
päätöksen siitä, että liitolle han-
kitaan jäsenrekisteriin pohjautuva 
vuosikokouksen ilmoittautumisjär-
jestelmä. Tämä säästää merkittä-
västi vuosikokousjärjestäjille aiheu-
tuvia kustannuksia tulevaisuudessa.

Tärkeää on huomata, että muu-
tokset koskevat ensimmäisen ker-
ran Vuokatissa järjestettävää vuo-
sikokousta 2015. Siinä vaiheessa 
kun päätökset osallistumismak-
susta on tehty, Porin vuosikokous-
järjestäjät olivat jo tehneet talous-
arvionsa aikaisempien vuosikokous-
järjestäjien tilinpäätösten ja omien 
tarjouspyyntöjensä pohjalta. Osal-
listumismaksu Porin vuosikokouk-
seen on näin ollen vielä 30 €. Po. 
summalla katetaan kokouspaikan 

vuokrasta, äänentoiston järjestämi-
sestä ja varausjärjestelmästä aiheu-
tuvia kuluja.

Miksi osallistumismaksua 
pitää sitten periä?
Liiton vuosikokous on viikonloppu-
tapahtuma, jossa varsinaisen vuosi-
kokouksen lisäksi järjestetään pal-
jon oheisohjelmaa. Kyseessä on 
Lions-vuoden tärkein tapahtuma, 
jonne tullaan päätöksenteon ja vai-
kuttamisen lisäksi tapaamaan ystä-
viä sekä keskustelemaan ja kuule-
maan Lions-toiminnasta. Vuosiko-
kousviikonloppu kerää yhteensä rei-
lun 2  000 osallistujaa, ja se tarvitsee 
näin ollen riittävät puitteet ollakseen 
toimiva ja viihdyttävä tapahtuma.

Vuosikokouksen järjestäminen ei 
ole halpaa. Hintojen nousu näkyy 
myös tapahtuman pääsymaksuissa. 
Näiden lisäksi on viime vuosina ollut 
pakko kerätä myös ns. osallistumis-
maksua. Kuten vuosikokouskävijät 
tietävät, osallistuja ei maksa tyh-
jästä. Vuosikokousten ohjelmassa ei 
myöskään ole tuhlattu ylellisyyksiin: 
järjestäjät ovat onnistuneet luomaan 
laadukkaan ohjelmakokonaisuuden 
kohtuullisella budjetilla. Jatkossa 
on kuitenkin syytä käydä periaate-
keskustelua siitä, halutaanko vuosi-
kokousviikonloppu säilyttää entisen-
laisena, vai tulisiko itse liiton vuo-
sikokous irrottaa viikonlopputapah-
tumasta omaksi viralliseksi kokouk-
sekseen, joka järjestetään yhtenä 
viikonpäivänä touko-kesäkuussa. 
Sen lisäksi Lions-toimintaan kuu-
luisi viikonloppu, ns. Lions-festarit, 
jonka aikana jäsenet kokoontuisivat 
viihtymään ja tapaamaan toisiaan.

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Osallistumismaksu liiton 
vuosikokoukseen

MISTÄ 
LÖYTYY 
SUOMEN 
PARAS 
NUORISOBÄNDI 2014
SKEBA – Nuorten bändiskaba on vakiinnuttanut asemansa yhtenä liiton nuo-
risoaktiviteettina. Porissa soitettavaan loppukilpailuun haetaan taas kuutta 
parasta bändiä piirien karsintakisoissa.

Tänä vuonna järjestetään piirikarsinnat neljässä piirissä. F-, K-, I- 
ja N-piirien karsinnoista löytyvät ne kuusi parasta bändiä, jotka kisaa-
vat voitosta 6.6.2014 Porissa. Bändejä ilmoittautui tänä vuonna 23 kpl 
eri puolilta Suomea. Työryhmän esikuuntelun perusteella voi taas sanoa 
hyvällä omallatunnolla, että taitotaso SKEBAssamme on edelleen kova. 
Aiemmat voittajamme ja finalistimme ovat menestyneet urallaan loistavasti. 
Edellisvuoden voittaja Softengine Seinäjoelta eteni Uuden Musiikin Kilpai-
lussa eli entisessä Euroviisukarsinnassa suoraan loppukilpailuun ja saman 
vuoden 2012 SKEBAn finalisti Lost Society on julkaissut Saksassa jo toi-
sen levynsä.

Nämä esimerkit osoittavat, että me leijonat olemme SKEBAssa oikealla 
tiellä. Saamme olla nuorille tytöille ja pojille oivana ponnahduslautana hei-
dän tärkeässä harrastuksessaan. Olemme antamassa heille tukeamme ja kan-
nustustamme ja ylpeinä saamme todeta, että työmme jälki näkyy.

Näistä menestyjistä saamme lukea lisää seuraavassa Lion-lehdessämme.

Pertti Harju
SKEBA -työryhmän puh.joht.

Yksi hakija vara-
puheenjohtajaksi

Määräaikana tammikuun 15. päi-
vään mennessä saapui liittotoi-
mistoon vain yksi varapuheenjoh-
tajaehdokkuus. Hakija on piiriku-
vernööri Juha Rytkönen LC Uurai-
nen. Liiton puheenjohtajan paikkaa 
tavoittelee ainoana hakijana vara-
puheenjohtaja Tuomo Holopainen 
LC Helsinki/Vuosaari. Nuorisotoi-
mialan puheenjohtajuutta on hake-
nut DC Jukka Isotalo LC Espoo/Kes-
kus.

NUORISOBÄNDI 2014

Suomeen kaksi 
”Friend of Humanity” -palkintoa

Erkki ja Kaarina Laineelle on myönnetty harvinainen Lions-huomionosoitus, 
”Friend of Humanity” -palkinto. Viime kauden kansainvälinen presidentti, 
IPIP Wayne Madden ojensi palkinnot joulukuun alussa ISAAME Forumin 
kokouksessa Kathmandussa Nepalissa. ISAAME Forum vastaa Europa Foru-
mia omalla alueellaan. Forumin nimilyhenne tulee nimistä India, South Asia, 
Africa, Middle East.

Huomionosoitus myönnettiin Laineille heidän työstään Sri Lankan Ratna-
puraan rakennetun Lions-silmäsairaalan hyväksi. Kohde on Suomen ulkomi-
nisteriön kehitysyhteistyöhanke. UM:n lisäksi sen rahoitukseen ovat osal-
listuneet LCIF ja Suomen Lions-liitto.

PID Erkki Laine on LC Espoo/Kivenlahden jäsen ja puolisonsa Lion Kaarina 
Laine LC Helsinki/Ruoholahden jäsen. Erkki Laine toimi Liiton puheenjohta-
jana 2001–2002 ja LCI:n kansainvälisen hallituksen jäsenenä 2003–2005.
    

Antti Tuomikoski
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Kuten ennenkin, vuosi 2014 alkaa 
vauhdikkaasti! Lions-liiton vuosi-
kokoukseen tulevien päätösesitys-
ten valmistelu on vilkkaimmillaan. 
Koko tulevan kauden Lions-työn 
tulee olla ”paketissa” viikko ennen 
helmikuun kuvernöörikokousta. 
Ehdokkuuksien lisäksi valmistelussa 
olevat niin strategiset linjaukset kuin 
liiton toimintasuunnitelma ja talous-
arvio. Ja mahdolliset sääntömuutos-
esitykset. Kuten kahtena aikaisem-
panakin vuotena liiton tuleva vuo-
sikokous on sääntömuutoskokous. 
Toiminnan suunnittelutyön poh-
jana on ollut jäsenistön keskuudessa 
toteutettu jäsenkysely marraskuussa 
2013. Sen tuloksista kerrotaan enem-
män tämän lehden sivuilla.

Vuoden alussa on siis syytä unel-
moida, koska toimintasuunnitel-
maan kirjatuilla asioilla on tapana 
toteutua, ellei sitten tapahdu mitään 
poikkeavaa. Olen parhaillaan silmäil-
lyt kuluvan kauden toimintasuun-
nitelmaa ja todennut tyytyväisenä, 
että lähes kaikki toimintasuunnitel-
maan 2013–2014 kirjatut asiat ovat 
joko jo toteutuneet tai ainakin työn 
alla. – Mitähän uskallammekaan 
suunnitella (eli unelmoida) kaudelle 
2014–2015?

Kuvernöörineuvosto 
kokoontuu Mikkelissä 

14.–15.2.2014

Kevään kuvernöörineuvoston ko - 
kousviikonloppu järjestetään Mik-
kelissä. Vuosikokousasioiden ohella 
päätöslistalla on mm. nuorisotoi-
mialajohtajan, korttityöryhmän pu- 
 heenjohtajan ja Punainen Sulka 
2016–2017 -keräysjohtajan valinnat.

Lions-viikon  
ajankohta

Lions-viikon ajankohdasta ja viikon 
tapahtumien järjestämisestä on tul-
lut jonkin verran kysymyksiä liiton 
toimistoon. Lions-viikkoahan viete-
tään sillä viikolla, jolloin on järjes-
tön perustajan Melvin Jonesin synty-
mäpäivä 13.1. Ajankohdasta päättää 
päämaja, ja huom: viikko lasketaan 
sunnuntaista lauantaihin amerikka-
laisen kalenterin mukaan. Eli Lions-
viikon käynnistää se sunnuntai, jota 
seuraavalle viikolle 13.1. sattuu. Toi-
sin sanoen kuluvalla kaudella Lions-
viikkoa vietettiin 12.–18.1.2014 ja 

vuoden päästä Lions-viikko on 11.–
17.1.2015.

Vanhassa Lions-oppaassa vuo-
delta 1974 Lions-viikon tapahtu-
mista kirjoitetaan seuraavaa: ”Lions-
viikon aikana järjestetään yleisöjuh-
lia ja viihdytystilaisuuksia, eten-
kin vanhuksia ja lapsia huomioon 
ottaen. Hoidetaan sekä klubin että 
yleensä Lions-aatteen PR-toimin-
taa sopivalla tavalla omia saavutuk-
sia kehumatta.” – Tässäpä haastetta 
tuleviin Lions-viikkoihin meille kai-
kille!

Yleishyödyllisen 
yhteisön verohuojennus

Lion Pentti Mäkinen on tehnyt erin-
omaisen ohjeen siitä, miten klubi voi 
hakea tuloverovapautta verottajalta 
esim. Lions-klubin joulukuusimyyn-
nin saamasta elinkeinotulosta, jos 
tietyt ehdot toiminnassa täyttyvät.

Klubille haetaan ns. Y-tunnus ja 
se ilmoittautuu arvonlisäverovel-
vollisten rekisteriin. Tämän jälkeen 
klubi joutuu tekemään ns. ALV-kau-
siveroilmoituksen joka kuukausi. 
Ilmoitus voidaan erillisestä hake-
muksesta tehdä myös vuosittain tai 

neljännesvuosittain. Lisäksi veroil-
moitus on tehtävä joka vuosi. 

Veronhuojennusta tuloveron 
osalta voidaan hakea esim. kol-
meksi tai viideksi vuodeksi kerral-
laan. Hakemus tehdään kirjallisesti 
neljän kuukauden kuluessa sen vero-
vuoden päättymisestä, jolta vapau-
tusta haetaan.

Hakijayhdistyksen tulee olla yleis-
hyödyllinen yhteisö (Lions-klubi), 
joka harjoittaa yhteiskunnallisesti 
merkittävää toimintaa osana valta-
kunnallista järjestörakennetta (Suo-
men Lions-liitto ry). Yhdistysten 
jäsenten pitää pyörittää toimintaa 
talkoovoimin.

Myytävän tuotteen hinnoittelun 
tulee olla ns. markkinaehtoista, eli 
asiakkaat ostavat kuusia hakijalta 
tukeakseen alueelle kohdistuvaa 
avustustyötä. Kilpailuhaitta vas-
taavaa toimintaa harjoittaville elin-
keinoharjoittajille pitää jäädä vähäi-
seksi.

Klubin kirjanpito tulee järjestää 
siten, että siitä ilmenee tulo, jota 
veronhuojennus koskee.

Veronhuojennuksen saajan on 
käytettävä tulojaan ja varojaan riit-
tävästi yhteiskunnallisesti tärkeään 

yleishyödylliseen toimintaan. Pää-
tös verohuojennuksen hakemisesta 
kannattaa tehdä klubikokouksessa.

Hakemukseen liitteet ovat mm: 
yhdistysrekisteriote, yhdistyksen 
säännöt, toiminnantarkastajien ker-
tomus, voimassa oleva talousarvio 
ja toimintasuunnitelma

***

Muistathan, että jäsenhankin-
nassa on usein kysymys vain siitä, 
että kysyt työkaveriltasi, ystäväl-
täsi, sukulaiseltasi, naapuriltasi jne. 
haluaisiko hän tulla mukaan Lions-
toimintaan. Jäsenkyselyssä paljastui, 
että kovin moni meistä pitää epä-
todennäköisenä sitä, että kutsuisi 
ketään mukaan oman klubin toi-
mintaan, jota kuitenkin arvostetaan 
ja pidetään toimivana. Miksiköhän 
näin? Eiköhän panna yhdessä hyvä 
kiertämään, eli tartutaan toimeen ja 
esitetään se kysymys: ”Hei, olisitko 
sinä muuten kiinnostunut tekemään 
hyvää Lions-klubin jäsenenä?”

Unelmista tulee totta!

Pääsihteerin ja leijonan kohtaaminen Helsingin Luonnontieteellisessä museossa, johon liiton toimiston henkilökunta 
tutustui pikkujoulujensa yhteydessä. Kuva: Susanna Gustafsson.
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Kansainvälinen päämaja (LCI) ja Toronton järjestelytoimikunta (Host Com-
mittee) viimeistelevät suunnitelmia Lions Clubs Internationalin 97. vuosi-
kokoukseen, joka pidetään 4.–8. heinäkuuta, 2014 Torontossa, Ontarion 
provinssissa Kanadassa. Kutsumme teidät sydämellisesti tervetulleiksi osal-
listumaan.

Runsaasti yli 7000 osallistujaa, joukossa monia suomalaisia, on 
ilmoittautunut 10.1.2014 mennessä – vielä on hyvää aikaa ilmoittau-
tua mukaan ja varata paikat esim. Lions-liiton matkalta.

Toronto on Kanadan kansainvälinen kaupunki kauniin Lake Ontario -jär-
ven rannalla ja se on yksi elinvoimaisimmista, kulttuurisesti monipuolisista 
ja jännittävistä kaupungeista koko maailmassa. Lionit tulevat löytämään run-
saasti yöelämää, upeaa arkkitehtuuria, hienoja museoita, jännittäviä vintage-
kauppoja, luksusliikkeitä ja kaikkea mahdollista siltä väliltä. 

Vuosikokouksen vieraat voivat odottaa mielenkiintoista viikkoa, joka on 
täynnä työtä ja huvitusta, kun kokoonnumme yhteen päättämään upean 
järjestömme tulevaisuudesta. 

Tärkein osa kansainvälistä vuosikokousta on kuitenkin te – lionit ja leot 
eri puolilta maailmaa, joiden halu auttaa vähempiosaisia säilyy jatkuvasti 
muuttuvassa maailmassa. Tule mukaan 4.–8. heinäkuuta Torontoon. 

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

Näillä sivuilla on lyhyt yhteenveto kansainvälisen vuosikokouksen puit-
teista sekä päämajan ilmoittautumis- ja hotellivarauskäytännöistä sekä mat-
kan lentojen varausmenettelyistä 

Vuosikokouksen kohokohdat

Joka vuosi yli 20 000 lionia eri puolilta maailmaa kokoontuu juhlimaan kan-
sainvälisessä vuosikokouksessamme. Vuosikokous on ihanteellinen paikka 
tavata vanhoja tuttavia ja hankkia uusia ystäviä, tutustua muiden klubien 
ja piirien hankkeisiin ja luoda henkilökohtaisia siteitä kansainvälisiin johta-
jiin ja edustajiin päämajasta. 

Kansainvälisessä vuosikokouksessa eritaustaiset lionit 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 lionia yli 120 eri maasta, monet kansallisasuis-
saan, marssii University Avenueta pitkin.  Paraatireitin pituus on 1,6 km. 

  Lionit 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 
kolmas 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 pito-
paikka ja Toronto Maple Leafs -jääkiekkoseuran, Toronto Raptors -koripal-

loseuran ja Toronto Rock -haa-
vipallojoukkueen kotikenttä. 
Air Canada Centre (ACC) on 
kansainvälisen show’n ja kol-
men yleisistunnon tapahtu-
mapaikka. Paikkoja hallissa on 
lähes 20.000! 

Vuosikokouksen bussikulje-
tuksilla pääsee virallisesta LCI-
hotellista Air Canada Centreen 
(ACC).

Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
Lähellä Air Canada Centreä Toronton keskustassa sijaitseva Metro Toronto 
Convention Centre (MTCC) -messukeskus on ihanteellinen sijainti LCI:n 
näyttelysalille. Nauti maanalaisesta vuosikokouksesta MTCC:n eteläraken-
nuksen ainutlaatuisessa ja nykyaikaisessa maanalaisessa näyttelysalissa!  

LÄHDE KANSAINVÄLISEEN VUOSIKOKOUKSEEN TORONTOON!

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

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. 
• 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.
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Rekisteröintimaksut: aikuinen lapsi (17 ja alle)
• 11.1.–31.3.2014 150 US$  10 US$ 
• 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 
    2,7 km
• hinta 173,00 CAD (n.130 €/vrk) 
    – hinta ei sisällä veroa

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

Keskustelut järjestelytoimikunnan kanssa muiden majoitusvaihtoehtojen 
suhteen ovat käynnissä. Mahdollisia majoitusvaihtoehtoja voi tiedustella 
allekirjoittaneelta.

LIONS-LIITON järjestämä Convention matka

Lions-liitto on tehnyt lennoista ennakkovarauksen (40 paikkaa – ennak-
kovaraus on voimassa maaliskuun 2014 loppuun) matkatoimiston kautta.

Matkalle osallistuvat arpajaisvoittajat, mutta myös muut kansainväli-
sestä vuosikokousmatkasta kiinnostuneet lionit ovat tervetulleita mukaan 
(varaustilanteen rajoissa).

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 Helena Liljeström, jolle varaukset teh-
dään sähköpostitse: hel.event@hrgworldwide.com ja mahdolliset tieduste-
lut puh. 09 685 853 25.

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 sekä osal-
listuneet kaikkien pohjoismaisten edustajien yhteiseen Get-together -iltaan 
tors tai-iltana 3.7. ja pohjoismaiden yhdessä kutsuvierailleen järjestämään 
 Scandinavian Hospitality Room -iltaohjelmaan maanantaina 7.7.

Osallistumismaksut, paraatiliivien hankinta ja muut tiedot näihin tilai-
suuksiin liittyen tarkentuivat tammikuussa 2014 pidetyn Pohjoismaisen 
yhteistyöneuvoston (NSR) kokouksen jälkeen. Näistä informoidaan mat-
kalle lähtijöitä myöhemmin.

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 lionien Suomi-kodilla.

Sunnuntaina 6.7. avajaisistunnon jälkeen (n. 14.00 paluu myöhään illalla) 
matka bussilla Niagara putouksille (Kanadan lionien 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 
 Niagarajoessa 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 NÄKY-
VIIN -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 - jäsenkesku – kokoukset – kansainväli-
nen vuosikokous sivuja, niiltä on luettavissa ajankohtaista tietoa matkaan 
liittyvistä tapahtumista. 

Matkoista, rekisteröitymisestä ja arpajaismatkoista lisätietoja: 
Juhani Londén 
matkakoordinaattori 
puh. +358 50 552 1516
email juhani.londen@lions.fi

OTA YHTEYTTÄ!
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Tammikuussa vietettiin perinteistä 
järjestömme perustajan  Melvin Jone-
sin muistopäivää. Eri puolilla Suo-
mea leijonat kokoontuivat lippui-
neen sankarihaudoille. Helsingin 
Hietaniemessä laskettiin paikallisten 
Lions-piirien seppeleet sankariris-
tille ja Suomen Marsalkan haudalle. 
Puheessaan rovasti, lion Simo Repo 
totesi, että Suomen itsenäisyyden 
hyväksi korkeimman uhrin antanei-
den merkitys korostuu maailmassa, 
jossa oma hyvinvointimme on riip-
puvainen muiden maiden hyvinvoin-
nista. Kunnioitamme niiden suoma-
laisten muistoa, jotka antoivat meille 
hyvinvoinnin edellytykset ja omalta 
osaltamme siirrämme perinnön luo-
vuttamalla isänmaamme onnelli-
sempana nousevalle sukupolvelle. 
Onnellisen ja hyvinvoivan isänmaan 
säilyttäminen kansainvälistyneessä 
maailmassa edellyttää myös mui-
den maiden hyvinvoinnista huoleh-
timista mahdollisuuksien mukaan.

Kiitos veteraanit

Me suomalaiset leijonat muistamme 
myös itsenäisyyttämme ja hyvin-
vointimme perusteita puolustaneita 
ja vielä keskuudessamme vaikutta-
via veteraaneja. Ensi kesänä aloite-
taan edellisen vuosikokouksen pää-
töksen mukainen palveluaktiviteetti 
teemalla ”Kiitos veteraanit”. Siitä 
hanketta valmistelevan työryhmän 
puheenjohtaja PCC Seppo Söder-
lund kertoo toisaalla tämän lehden 
sivuilla. Nyt eläkkeelle jäämässä 
oleva suurten ikäluokkien sukupolvi 
on yhdessä veteraanien ja työelä-
mässä edelleen vaikuttavien kanssa 
rakentanut Suomen sellaiseksi kun 

se on tänään: yksi maailman par-
haista, joskus kaikkein parhaaksikin 
arvioitu (Newsweek 2010). Lions-
klubit ovat olleet merkittävässä roo-
lissa voimakkaasti kasvaneena ja sit-
ten vakiintuneena vapaaehtoisena 
palvelujärjestönä.

Lions-kehitysyhteistyö

Lionsrovasti Simon tammikuinen 
viesti 2014 leijonille on suomalaisen 
hyvinvoinnin perinnön siirtäminen 
uudelle sukupolvelle käyttäen niitä 
keinoja, jotka toimivat tämän päi-
vän maailmassa. Juuri työelämästä 
poistunut ja nyt eläkkeelle jäämässä 
olevat ikäluokat ovat rakentaneet 
yhteiskuntaa rauhan olosuhteissa. 
Tämän rakennustyön aikana maa-
ilma on muuttunut. Uudessa oloti-
lassa oma hyvinvointimme riippuu 
muiden hyvinvoinnista. Kansain-
välinen Lions-järjestö tekee mer-

kittävää työtä hyvinvoinnin vie-
miseksi sinne, mistä sitä puuttuu. 
Säätiömme LCIF on jokin aika sitten 
valittu maailman luotettavimmaksi. 
Olemme kaikki LCIF:n toiminnassa 
mukana klubiemme kautta. Aktiivi-
työstä eläkkeelle siirtymässä oleva 
sukupolvi voi omana panoksenaan 
isänmaan hyvinvoinnin kasvattami-
seen sekä sankarivainajien ja veteraa-
nien perintöön liittää Suomen kan-
sainvälistämisen. 

Suomen kansainvälistymisen yksi 
ilmenemismuoto on kansainvälisen 
Lions-järjestön Suomessa saavut-
tama poikkeuksellinen asema. Mis-
sään muualla maailmassa (poik-
keuk sena puolen Helsingin kokoinen 
Islanti) ei Lions- jäsenten määrä suh-
teessa väestöön ole yhtä suuri kuin 
meillä. Toinen vahva käytännön kan-
sainvälistymisilmiö on ulkomaisten 
ystävyysklubien määrä. Ulkomainen 
ystävyysklubi on Suomen 940:stä 
klubista 340:llä. 

Sri Lankan yhteistyö

Suomen Lions-liitolla on kolme 
eri työryhmää Sri Lankan leijonien 
kanssa tehtävän yhteistyön toteutta-
miseksi. Silmäsairaalatyöryhmä, jota 
vetää PID Erkki Laine, vastaa Ratna-
puran silmäklinikan rakentamisesta 
ja käynnistyksestä. Silmäklinikka 
on jo toiminnassa. Kummilapsi-
työryhmä on järjestänyt 1 800 lap-
sen ja nuoren koulutuksen 25-vuo-
tisen toimintansa aikana. Toimin-
nan käynnisti PDG Ossi Vuorinen ja 
työryhmää vetää nykyisin lion Eero 
Arvo. Kolmas työryhmä on Sri Lan-
kan Lions-ystävien seura, joka vas-
taa Suomen valtion kehitysyhteis-
työhankkeena toteutetun silmäkli-

nikan omarahoitusosuuden hank-
kimisesta ja suomalaisten leijonien 
osallistumisesta leijonien kansainvä-
liseen silmälasien Recycling eli kier-
rätystoimintaan. Seuran vetäjänä toi-
mii PDG Otfried Blümchen.

Sri Lankan Lions-ystävien seura 
on kehitysyhteistyöstä ja kansain-
välisestä humanitaarisesta auttami-
sesta kiinnostuneiden henkilöiden ja 
Lions-klubien rekisteröimätön yhdis-
tys, johon otetaan myös yritysjäse-
niä ja joka ottaa vastaan lahjoituksia 
käytettäväksi seuran tarkoitusperien 
mukaiseen toimintaan yhteistyössä 
Sri Lankan leijonien kanssa. Kansain-
välisen säätiömme kautta suomalai-
set leijonat ovat mukana maailman-
laajuisesti avustus- ja kehitysyhteis-
työhankkeissa. Suomalaisten leijo-
nien osallistuminen leijonien kes-
kinäisiin hankkeisiin painottuu Sri 
Lankaan sen takia, että maidemme 
välillä on vuosikymmenten aikana 
syntynyt hyvin laajapohjainen hen-
kilöiden välinen yhteistyösuhteiden 
verkko, jonka avulla varmistuu toi-
menpiteiden jatkuvuus ja tuloksel-
lisuus. Sri Lankan Lions-ystävien 
seura tarjoaa kanavan jonka kautta 
jokainen suomalainen leijona ja klubi 
voi käytännössä osallistua maailman 
parantamiseen leijonien oman kehi-
tysyhteistyön kautta. Konkreettiset 
toimintatavat ovat henkilökohtai-
nen jäsenyys 30,00 vuosi, klubijä-
senyys 100,00 vuodessa ja yritysjä-
senten hankkiminen. Monet yrityk-
set kuten esimerkiksi posiolainen 
Pentik Oy ovat kiinnostuneet myös 
yrityksen oman kummilapsen kou-
luttamisesta. 

Suomi johtoon

Pari vuotta sitten työnsä päätök-
seen saanut Suomen maabrändi-
työryhmä päätyi suositukseen, jonka 
mukaan Suomen brändin rakenta-
minen on hyvin laaja-alainen teh-
tävä ja jokaisen suomalaisen vel-
vollisuus. Hanke suomalaisen saa-
miseksi kansainvälisen järjestömme 
presidentiksi ja sen jälkeen maail-

Sankareiden perintö siirtyy

Lions-piirien 107-B ja 107-N kunnianosoitus Hietaniemen sankarihaudoilla 
11.1.2014. N-piirin kuvernööri Heikki Saarinen ja 1. varapiirikuvernööri Sini 
Eloholma laskemassa seppelettä marsalkka Mannerheimin haudalle. Kuva: 
Antti Tuomikoski.

Pentik Oy:n myyntineuvottelija Tuire Karhu vastaanottaa PDG Otfried 
Blümcheniltä Sri Lankan Lions-ystävien seuran kunniataulun 10.1.2014 kii-
toksena pitkäaikaisesta ja monipuolisesta osallistumisesta Lions-kehitysyhteis-
työn tukemiseen. Taustalla oikealta vasemmalle PDG Aulis Eskola, PID Erkki 
Laine, lion Kaarina Laine, PID Harri Ala-Kulju, VCC Tuomo Holopainen, 1. VDG 
Heikki Hemmilä, PDG Markku Talvio ja pääsihteeri Maarit Kuikka. Kuvasta 
puuttuu seuran sihteeri, 2.VDG Veikko Teerioja. Kuva: Antti Tuomikoski.
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malla arvostetun kansainvälisen sää-
tiömme LCIF:n vetäjäksi on leijonien 
panos Suomen kansainvälisen tun-
nettuuden lisäämiseksi. Kiinan kan-
santasavalta arvosti kansalaisensa, 
Win Kun Tamin toimintaa Lions 
Clubs Internationalin presidenttinä 
niin korkealle, että ”Winku” nimi-
tettiin presidenttikaudellaan 1,4 mil-
jardisen Kiinan kansantasavallan vai-
kutusvaltaisimmaksi kansalaiseksi. 
Tukemalla aktiivisesti oman ehdok-
kaamme, entisen kansainvälisen joh-
tajan Harri Ala-Kuljun kampanjaa 
voimme jokainen olla henkilökoh-
taisesti mukana myös tässä hank-
keessa. Konkreettinen toimenpide 
on osallistuminen Toronton kansain-
väliseen vuosikokoukseen joka tulee 
olemaan osallistujalle itselleen mah-
tava elämys aikaisempien vuosiko-
kousten tapaan. Ensi kesänä on mah-
dollisuus lisäksi kanadansuomalais-
ten leijonien tapaamiseen ja tutustu-
minen Niagaran putouksiin.

Suomen Lions-liiton toimistoon saatiin Sri Lankan Lions-ystävien seuran tun-
nuksin somistetut mukit ja lautaset kehitysyhteistyömme pitkäaikaiselta tuki-
jalta Pentik Oy:ltä. Kuvassa Pentikin Tuire Karhu ja leijonien Maarit Kuikka 
ja Tuomo Holopainen. Kuva: Antti Tuomikoski.

Lions-tulevaisuus

Sanan ”Lions” kirjaimista on vuosi-
kymmenten aikana vakiintunut suo-
menkielinen tulkinta: Luovuta Isän-
maasi Onnellisempana Nousevalle 
Sukupolvelle. Lions-rovasti Simo 
otti tämän symboliikan esille vuoden 
2014 leijonien kokoontuessa kun-
nioit tamaan kansallisten sankareit-
temme muistoa. Menneiden polvien 
työn varaan rakennettu oma hyvin-
vointimme säilytetään ja siirretään 
nousevalle sukupolvelle tämän päi-
vän maailmassa jossa maantieteelli-
sen etäisyyden merkitys on kadon-
nut ja tieto kulkee reaaliajassa. Me 
suomalaiset vuoden 2014 leijonat 
voimme toteuttaa sanalliseen sym-
boliikkaan perustuvaa periaatetta 
palvelemalla yhteiskuntaamme 
siten, että omalla pienellä panoksel-
lamme vaikutamme myös muiden 
hyvinvointiin. 

Markku Talvio, PDG

”Lionstoiminta on lionsklubin muo-
dostamassa yhteisössä tehtävää 
vapaaehtoistyötä omalla paikka-
kunnalla ja yhdessä muiden lions-
klubien kanssa kotimaassa ja koko 
maailmassa. Vapaaehtoistyön lisäksi 
lionsklubit kehittävät jäseniään tarjo-
amalla jäsenilleen koulutusta ja ver-
kostoitumisen mahdollisuuksia mui-
hin klubeihin niin kotimaassa kuin 
maailmallakin.”

Näin innostavasti ja kiinnosta-
vasti kuvaillaan liittomme sivuilla 
lions-toimintaa yleisellä tasolla. 
Yhdessä toimiminen ja tekeminen 
ovat keskeistä. Yhteisöllisyyden poh-
jalta nousee myös yksilön toiminta-
mahdollisuudet, joita voimme hyö-
dyntää maailmanlaajuisen palvelu-
verkoston piirissä mitä moninaisim-
milla tavoilla. Mutta muistammeko 
matkustellessamme maailmanlaa-
juisen verkostomme valmiina ole-
vaa kontaktipohjaa ja mahdollisuuk-
sia ystävyyssuhteiden solmimiseen?

Vierailimme joulun alla ladyni 
Marjan kanssa Portugalin pääkau-
pungissa Lissabonissa. Kyseessä 
oli viikon lomamatka, jonka aikana 
tutustuimme kaupungin ja sen lähi-
seudun nähtävyyksiin sekä asukkai-
siin. Matkakohde ja -aika valikoitui 
perusteella, että poikamme Aleksi 
oli syyslukukauden Lissabonissa 
yliopistossa Erasmus-vaihto-opis-
kelijana. Osittain tämän kansainvä-
lisyyteen kasvattavan ulkomaanjak-

son mahdollisti Aleksille Lions Club 
Heinola/Jyrängön myöntämä mainit-
tava apuraha.

Loman alussa lähetimme hotel-
lista Lissabonin eteläisen piirin 115 
www-sivuilta löytämäämme osoit-
teeseen sähköpostikyselyn, olisiko 
kaupungin alueella kuluvalla vii-
kolla Lions-klubikokousta. Saimme 
välittömästi DG Eugénio Leiten ystä-
vällisen vastauksen, jossa kerrottiin 
Lions Club Seixal-Miratejon vuosi-
juhlan olevan perjantaina. Viestissä 
meitä kehotettiin olemaan valmiina 
tiettynä kellonaikana hotellimme 
aulassa, josta meitä tultaisiin nou-
tamaan kokouspaikalle!

Heti saavuttuamme oli meitä vas-
tassa presidentti José Luis Veigas 
ladyineen ja vierailijaklubien edus-
tajia DG Eugénio Leiten johdolla. 
Näytti siltä, että kaikille oli etukä-
teistietoa iltaan saapuvista suoma-
laisista Lions-vieraista. Vastaanotto 
oli hyvin lämmin ja meille osoitet-
tiin vieraanvaraisuutta sekä oltiin 
kiinnostuneita suomalaisesta Lions-
toiminnasta. Monella leijonalla oli 
muistissa vuoden 2009 vierailu 
Eurooppa Forumissa Tampereella. 
Tätä matkaa ja suomalaisten erin-
omaisia järjestelyjä he muistelivat 
lämmöllä.

DG Eugénio Leite piti laajan kat-
sauk sen piirinsä toiminnasta ja 
Lions-työn merkityksestä. Tilaisuu-
dessa allekirjoitettiin myös uusi 

yhteistyösopimus suuren yrityksen 
kanssa vähäosaisten lasten silmä-
lasien hankinnan helpottamiseksi. 
Meillä vierailijoilla oli LC Asikkalan 
klubiviirin luovuttamisen yhteydessä 
miellyttävä tilaisuus muistuttaa PID 
Harri Ala-Kuljun ehdokkuudesta 2. 
varapresidentiksi. 

Lions-toiminta antaa rajattomia 
ulottuvuuksia elämään. Hyvätkään 
turistikierrokset tai opastetut vie-
railut eivät välttämättä rakenne sitä 

kosketuspintaa, jota henkilökohtais-
ten suhteiden kautta välittyy mat-
kakohteesta. Käyttäkäämme roh-
keasti hyväksemme maailmanlaajui-
sen Lions-järjestömme yhteys- ja toi-
mintaverkostoa luodessamme kuvaa 
maailmasta ja sen eri ilmiöistä. Kun 
meillä on ”Lions-jäsenkortti” niin 
maailmanlaajuisesti voimme naut-
tia sen lukuisista jäseneduista!

Matti Halme

Klubivierailut lomamatkan lisäarvo

DG Eugénio Leiten ja CL Patricia Leiten yhteinen pöytästandaari sekä pinssit 
olivat mieluisia muistolahjoja antoisasta klubivierailusta. Kuvassa vasemmalta 
lukien DG Eugénio Leite, Matti, Marja ja Aleksi Halme.
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Suomen Lions-liitossa ja sen klu-
beissa on juuri aloitettu yleisölle 
suunnattu lipaskeräys, jonka tuotto  
on tarkoitus ohjata Filippiinien 
katastrofin hätäavuksi. Kerätyt varat 
ohjataan kansainvälisen säätiömme 
LCIF:n kautta apua tarvitseville.
LCIF säätiön tarkoituksena on
– näön pelastaminen
– nuorison palveleminen
– hätäavun järjestäminen tuho- 
  alueille
– humanitäärinen toiminta

Vuonna 1973 luotiin säätiöön 
Melvin Jones-jäsenohjelma kei-
nona antaa tunnustusta 1000 dol-
larin lahjoittajille. Sen ohjelman tar-
koituksena on ollut kannustaa leijo-
nia kansainväliseen avustustoimin-
taan. Ohjelma on toiminut ja osin 
siitä johtuen olemme Suomestakin 
lahjoittaneet varoja varsin runsaasti  
LCIF-säätiölle. Erityisen merkittävästi 

Kyröttäret saivat lipun
LC Hämeenkyrö/Kyröttäret hankki oman lipun jo kolmantena toimintavuote-
naan. Klubi aloitti syksyllä 2010 Hämeenkyrön klubin liitännäisklubina ja 
oma klubi perustettiin toukokuussa 2011.

Pohjaväriksi lippuunsa kyröttäret valitsivat sinisen, koska sininen symbo-
loi Hämeenkyrön kansallismaiseman sinisiä järvenselkiä ja sinistä taivasta. 
Heraldisesti lipun selitys: ”Sinisessä lipussa valkoinen aaltokoroinen kol-
moisvastajänne. Liehuvanpuoleisessa alakulmassa varrellinen kissankäpälä 
valkoisin ääriviivoin ja tangonpuoleisessa kolkassa keltainen LC-tunnus.”

Valkoinen kolmoisvastajänne symboloi Hämeen Hälläpyörää, Kyröskos-
kea, joka 22 metrin korkuisena on putouskorkeudeltaan yksi Suomen kor-
keimmista koskista ja jonka partaalle syntynyt teollisuus on kasvattanut 
paikkakunnan elinvoimaisuutta ja antanut työtä ihmisille. Hämeen Hällä-
pyörä on yksi Kalevalassa mainituista suurista koskista.

Hämeenkyrön kunta valitsi Kyröttärien perustamisvuonna 2011 kunnan 
nimikkokasviksi kissankäpälän. Kissankäpälän voi katsoa symboloivan myös 
leijonantassua. Lipun naulaus- ja vihkimisjuhla pidettiin marraskuussa. Lipun 
esitteli juhlassa Charter presidentti Maria Härkki-Santala. Lipun siunasi pas-
tori Anu Leminen, joka on itsekin kyrötär. Lipun otti vastaan nykyinen pre-
sidentti Sirkka Leena Wilkman. Juhlapuhujana oli E-piirin piirikuvernööri 
Antti Hynnä.

MJ-jäsenyys ja Filippiinien katastrofikeräys
tämä toteutui mm Sight First-kam-
panjan kautta.

Nyt ollaan toteuttamassa lipaske-
räystä, jonka rahat ohjataan LCFI:n 
kautta kohteeseensa. Liiton netti-
sivuilla ilmoitetaan että lipaske räys-
varat EIVÄT oikeuta MJF-jäsenyy-
teen. Kysynkin onko tähän olemassa 
jokin erityinen syy vai onko kyseessä 
työtapaturma liiton taholta.

Olli Aulio

Lipaskeräyksen suuntaaminen 
LCIF-säätiön kautta
On erinomaisen hienoa, että suo-
malaiset lionsklubit ovat ottaneet 
LCIF-lahjoitukset runsaslukuisina 
ohjelmaansa. Näin on voitu aut-
taa kanssaihmisiä ja samalla palkita 
hyviä lahjoittajia. Avun saajien kan-
nalta kaikki apu on yhtä arvokasta 
riippumatta siitä, onko LCIF:n kautta 
lahjoitettavat varat hankittu klubien 

omien projektien ja aktiviteettien 
kautta vai luvanvaraisilla keräyksillä.

Tällä hetkellä Suomen Lions-lii-
ton katastrofitilillä on keräyslupa, 
jonka mukaan kerätyt varat käyte-
tään luonnon katastrofien ja suur-
onnettomuuksien uhrien auttami-
seen sekä nälänhädän poistamiseen. 
Keräysluvassa on määritetty myös 
keräystavat, joista yhtenä on lipas-
keräys. Keräysluvassa määritetyillä 
tavoilla yleisöltä kerätyt varat ovat 
katastrofivaroja, jotka välitetään suo-
raan LCIF:lle ja raportoidaan viran-
omaisille keräysraporteissa. Klubit 
toimivat keräysluvan määrittämänä 
ke räys organisaationa ja yleisöltä 
kerättyjen varojen välittäjinä.

Melvin Jones-jäsenyyden lunas-
taminen on toki mahdollista kenelle 
tahansa. Jos joku haluaa lahjoittaa 
1  000 dollaria, niin hän voi anoa 
Melvin Jones -jäsenyyttä. Näin suu-

ret yksittäislahjoitukset kannattaa 
kuitenkin mieluummin antaa Lions-
liiton katasfrofitilille kuin lippaaseen.

Jos klubi kerää varoja omilla nor-
maaleilla aktiviteeteillaan, jotka 
eivät ole tämän keräysluvan pii-
rissä, on niiden varojen lahjoittami-
nen LCIF:n määrittämiin keräystar-
koituksiin MJF-kelpoista. Keräyslip-
paisiin kerääminen on luvanvaraista 
toimintaa, jossa toimitaan ja rapor-
toidaan viranomaisille keräysluvan 
mukaisesti. Tästä johtuen lipaske-
räyk sessä kerätyt varat eivät ole 
MJF-kelpoisia. Lipaskeräys on kui-
tenkin tehokas tapa avun hankkimi-
seen ja keräyksen laadukas toteutta-
minen vahvistaa mielikuvaa lioneista 
tehokkaana ja luotettavana hyvänte-
keväisyysjärjestönä.

Tapani Rahko
ALERT-johtaja

Pastori Anu Leminen (keskellä) vihki ja siunasi Kyröttärien lipun, jota kantoi 
Charter presidentti Maria Härkki-Santala. Vihkimisen jälkeen lipun otti vas-
taan nykyinen presidentti Sirkka Leena Wilkman (oikealla). Taustalla airuena 
ollut Saija Petro.

Suomen Lions-liiton

PILKKIMESTARUUS-
KILPAILUT

SARJAT
Yleinen sarja:  alle 60-vuotiaat miehet, yli 60-vuotiaat miehet, yli 65-vuotiaat miehet
Yleinen sarja:  alle 60-vuotiaat naiset, yli 60-vuotiaat naiset, yli 65-vuotiaat naiset
Leot ja pennut alle 16 vuotta. Joukkuekohtaiset sarjat (enintään 3 henkilöä / joukkue).
Samassa yhteydessä pidetään myös 107H-piirin kisat.
 
OSANOTTOMAKSUT
Miehet ja naiset 28 € / henkilö. Joukkuemaksu 30 € / joukkue. 
Leot ja pennut 15 € / henkilö. Osanottomaksut sisältävät keittolounaan.
Jos kilpailija osallistuu myös 107H-piirin kisoihin, niin lisämaksu on 10 € / henkilö.
Osanottomaksut on maksettava tilille LC -Rantasalmi FI46 5383 0420 1100 39 
ilmoittautumisen yhteydessä.

ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittautumiset on suoritettava viimeistään 4.3.2014 seuraavasti:
• kirjallisesti: Aimo Turtiainen, Rauanvedentie 14, 58900 RANTASALMI
•  sähköpostilla: aimo.turtiainen@maveplan.fi
Jälki-ilmoittautumiset la 22.3.2014 klo 7.00–9.00 kilpailukeskuksessa.
Jälki-ilmoittautumisesta peritään 50 % korotus osanottomaksuihin.

Kilpailuaika on klo 10.00–14.00 (+ 30 min siirtymät).
Kilpailualue sijaitsee Rantasalmen Kolkonjärvellä.

KILPAILUKESKUS JA MAJOITUS
Kilpailukeskus ja majoitus ovat osoitteessa Kuus-Hukkala, Kuushukkalantie 300, 
51940 HÄRKÄLÄ. Navigaattoriin on laitettava osoite Kuushukkalantie, Rantasalmi. 
Majoitustiedustelut voi tehdä numerosta 040 777 7000. Majoitus mökeissä. 
Hinnat alkaen 45 € / henkilö yöltä. Tutustu tarkemmin nettiosoitteessa 
http://www.kuus-hukkala.com/pages/suomi/etusivu.php. 
Perjantaina 21.3.2014 vietetään ohjelmallista Lion-iltaa Kuus-Hukkalan ravintolassa. 
Tervetuloa! 
TIEDUSTELUT Mikko Temisevä puh. 0400 333 468

TERVETULOA PILKKIMÄÄN!

LC-RANTASALMI

Rantasalmen Kolkonjärven vesistössä 
22.3.2014 klo 9.30–14.30



Seuraa Unelmaasi – Kuvernöörikurssi 2013–2014

1/14  LION  21

Kauden 2013–2014 kansainvälinen 
teema on Seuraa Unelmaasi. Yksin 
unelmoidessasi unelma on vain 
unelma. Unelma, joka unelmoidaan 
muiden kanssa, on todellisuutta 
(John Lennon). Yksin emme saa pal-
joa aikaiseksi, yhdessä ja yhteistyöllä 
pystymme lähes mihin ha luam me. 
Yhteistyö on työtä yhdessä Lions-
liiton, piirien, klubien, yksittäisten 
lioneiden, leojen, puolisoiden, ulko-
puolisten tahojen, miesten, naisten, 
eri-ikäisten kesken. Ennen kaikkea 
klubin jäsenten keskinäinen yhteis-
työ tuo meille kuuluvaa yhteenkuu-
luvaisuuden tunnetta. 

Kuvernöörikurssin 2013–2014 
palstaa tullaan julkaisemaan kau-
den kolmessa viimeisessä Lion-leh-
dessä. Tavoitteenamme on kertoa 
eri piirien tilanteista kaikille Suomen 
lioneille. Lions liiton puheenjohtaja 
Asko Merilä on todennut, että meillä 
on edessä tärkeitä Lions-toiminnan 
ja jäsenkehityksen vuosia.

Meidän tulee nostaa profiiliamme 
klubi-, piiri- ja liittotasolla siten, että 
se huomataan. Lions-brändiä ja kaik-
kea Lions-toimintaa kannattaa tuoda 
esille rohkeasti. Esimerkkinä olen itse 
käyttänyt, että jos lahjoitatte esim. 
biljardipöydän, on pieni lisäkustan-
nus laittaa pöytään laatta, josta ilme-
nee lahjoittajaklubin nimi.

Jäsenmäärämme on laskenut alle 
25  000. Kuten on useaan ottee-
seen mainittu, niin tämä rajapyykki 
on merkittävä. Jos olemme useam-
man vuoden alle rajan, suomen kieli 
menettää virallisen kielen aseman. 
Tämän johdosta yksi Lions-liiton 
puheenjohtajan asettamista tavoit-
teista kuluvalle kaudelle on uusien 

klubien perustaminen, jäsenmäärän 
kasvatus ja ennen kaikkea naisten 
prosentuaalisen osuuden kasvatus 
muuten kuin miesjäsenten eroami-
sen kautta. Olemme kuitenkin pai-
nottaneet, että emme missään tilan-
teessa saa unohtaa klubin olemassa 
olevia jäseniä.

Piirien osalta kokonaistilanne on 
joulukuun lopussa negatiivinen. 
Ainoastaan A, E, I, M ja N piireissä 
on ollut positiivinen jäsenkasvu. 
Onneksi muissa piireissä on perus-
teilla uusia klubeja ja myös muuten 
olemme kasvavan jäsenmäärän nos-
teessa. Luotan edelleen siihen, että 
saavutamme kouluttajamme Harri 
Ala-Kuljun Hampurissa esille tuo-
man ajatuksensa ”Tämä on kurssi, 
joka pitkästä aikaa saavuttaa Suo-
messa positiivisen jäsentuloksen”.

Uusien klubien perustamisen ja 
klubin uusilla jäsenillä laajentami-
sen lisäksi klubien on tärkeää kiinnit-
tää huomiota omaan toimintaansa. 
Onko se riittävän mielekästä, jotta 
olemassa olevat jäsenet viihtyvät. 
Tähän ei kukaan klubin ulkopuoli-
nen voi antaa vastausta, kaikki on 
lähdettävä klubista itsestään. Toki 
voidaan aina palkata konsultti, 
jonka työn lopputuloksena saattaa 
olla suuret kustannukset eikä mitään 
konkreettista. Jokaisesta klubissa on 
yhtä monta konsulttia kuin siinä on 
jäseniä ja kaiken lisäksi he ovat ilmai-
sia. Perinteisten miesklubien kannat-
taisi myös vakavissaan pohtia nais-
ten mukaan ottamista oman klu-
binsa jäseniksi.

A-piirin Tommi Virtasen sanoin 
tärkeintä on pitää kaikki nykyiset klu-
bit elinvoimaisena ja jäsenistöltään 

aktiivisina. Tärkein asia jäsenmäärän 
kasvattamiseen on jäsenten pysy-
minen, viihtyminen klubissa. Uusia 
jäseniä tarvitaan klubien uudistu-
misen mahdollista miseksi. Lääk-
keenä elinvoimaisuuteen on huoleh-
tia klubiviihtyvyydestä. Tämä toteu-
tuu, kun klubissa on yhdessä pää-
tetty tavoitteista, kaikki klubissa 
tuntevat klubin tavoitteet ja klubin 
jäsenet ovat valmiita tekemään töitä 
niiden eteen.

Tämän päivän leijonatyö kohdis-
tuu yhä useammin nuoriin, joissa on 
tulevaisuutemme ja myös leijona-
työn tulevat tekijät. Yhdessä nuorten 
kanssa ideoiden ja palvelukohteita 
etsien saamme kenties myös heidät 
innostumaan tavoitteistamme ja toi-
voaksemme he innostavat näin myös 
vanhempiaan mukaan leijonaperhee-
seemme aktiivitoimijoiksi. C-piirissä 
useat klubit ovat osallistuneet Leojen 
kehittämään ”Auta lasta – auta per-
hettä” aktiviteettiin ”Tee hyvä teko 
nimellä”. Aktiviteetissa on jalkau-
duttu kauppakeskuksiin ja pyydetty 
ihmisiä ostamaan yksi ylimääräinen 
tuote lahjoitettavaksi lapsiperheille. 
Muistakaa, että leot ovat oma nuo-
risojärjestömme, tulevaisuuden lei-
jonia.

Lions toiminta on vapaaehtoinen 
harrastemahdollisuus, mutta jäse-
nenä myös kunniavelvollisuus pal-
vella Lions-säännöstöjen mukaan. 
Pysähtykäämme joskus kuukausi-

tapaamisissamme miettimään, mitä 
teemme ja teemmekö sen oikein. 
Tehkää klubin tyytyväisyyskysely, 
jossa klubin jäsenet voivat vapaasti 
kertoa ajatuksiaan kuukausitapaa-
misista (vain loka- ja huhtikuussa 
meillä ovat viralliset kokoukset), 
jäsenyydestä, klubin aktiviteeteista 
ja onko mukavaa olla lion. Olem-
meko kiinnostuneet tulemaan ker-
ran kuukaudessa kokoukseen vai 
tulisimmeko mieluimmin toteamaan, 
että hallitus on tehnyt päätökset toi-
mintasuunnitelman ja talousarvion 
puitteissa.

Tämän jälkeen voisimme kuulla 
mielenkiintoisen esitelmän tai alus-
tuksen, jonka jälkeen keskusteli-
simme aiheesta. Tämän jätän jokai-
sen itse mietittäväksi.

Klubien tulee hyvissä ajoin aloit-
taa valmistautuminen tulevaan kau-
teen 2014–2015 mm. oman hallituk-
sensa valmistelulle, ilmoittamalla 
alueiden ja lohkojen puheenjohtajat 
tulevalle piirikuvernöörille, osallistu-
malla piirin järjestämiin koulutuksiin 
sekä runsaalla osallistumisella piiri-
kokoukseen.

Seuraa Unelmaasi, 
palvelevin terveisin

DG kurssi 2013–2014 puolesta
Jari Rytkönen

kurssin vanhin

Tärkeitä jäsenkehityksen vuosia

Reippaat leijonat LC Vesilahti/Kurjettarien perustamistilaisuudesta.

”Klubit vierailevat klubeissa” eli LC Jakobstad-Pedersöre/Linnéor vierailulla 
LC Nedervetil kuukausitapaamisessa.
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Tätä kirjoittaessani tammikuun puo-
livälissä malesialaiset ja australialai-
set vaihdokit ovat palanneet koti-
maihinsa. Tällä kertaa meillä oli tal-
vivaihdossa kuusi malesialaista ja 
kolme australialaista nuorta. Vali-
tettavasti poikkeuksellisten sääolo-
suhteiden vuoksi kaikki eivät voineet 
tutustua oikeaan suomalaiseen lumi-
seen talveen. 

Tosin ainakin yksi onnekas pääsi 
isäntäperheen mukana Rukalle seu-
raamaan lumilautailun Maailman 
Cupia joulukuussa. Kiitokset YCEC 
Martti Ronkaiselle Muurameen. 
A-piirin YCEC Aro Lindell näytti 
myös mallia isäntäperheasiassa. Oli-
han hänen perheessään vaihdokki 
vuosi sitten, myös kesällä ja nyt jäl-
leen viime joulun aikaan. 

Yli 200 nuorta 
lähdössä vaihtoon

Hakuaika ensi kesään vaihtoon on 
päättynyt. Yli 200 nuorta on jälleen 
lähdössä tutustumaan eri maiden 
tapoihin ja kulttuureihin. Nuoriso-
vaihtotoiminnan kokouksessa hel-
mikuun alussa tehdään päätökset. 
Mahdollisuuksien mukaan nuori 
pyritään saamaan hakemaansa ensi-
sijaiseen kohteeseen. Valittavasti 
näin ei aina käy, kun suosittuihin 
kohdemaihin on yleensä hakijoita 
paljon enemmän kuin meille on paik-
koja. Näitä on esim. Englanti, Kali-
fornia ja Portugali. 

Suomen ensi kesän leirit tuntuvat 
olevan suuressa suosiossa. Tähän 

Ajankohtaista 
ja hääjuhla Intiassa

mennessä olen jo saanut runsaasti 
hakemuksia, vaikka hakuaika päät-
tyy vasta 15.3. Suosioon vaikutta-
nee meidän ikärajamme ja ilmaiset 
leirit. Olemme lähes ainoa Euroopan 
maa, joka ottaa vastaan 16-vuotiaita 
nuoria. Ensi kesänä meillä on viisi lei-
riä, joille kaikille otetaan 30 nuorta. 
Vähintään 150 nuorta on siis tulossa 
kesällä. 

Lisäpaikkapyyntöjäkin on jo tul-
lut. Isäntäperheitä tarvitaan siis jäl-
leen runsaasti. Nyt viimeistään on 
syytä käynnistää kampanja isäntä-

Malesian poika 
Rukan talvessa. Kuva 
Martti Ronkainen.

LC Ranchi East sai tietoa Suomen nuorisovaihdosta. Keskellä CC Rajiw Lochan 
MD 322. 
LC Ranchi East sai tietoa Suomen nuorisovaihdosta. Keskellä CC Rajiw Lochan 

Eksoottinen hääpari.

perheiden saamiseksi. Moneen ker-
taan toistettu totuus on se, että 
ilman isäntäperheitä ei ole vaihtoa-
kaan! 

Ainutlaatuinen hää- 
tapahtuma Intiassa

Joulun aikaan minulla oli ainutlaatui-
nen tilaisuus käydä Intiassa ja tavata 

siellä paikallisia nuorisovaihtokol-
legoita ja muita leijonia. Jo viime 
keväänä YCEC Sudheer Saxena (323 
A 2) kutsui puolisoni ja minut tyt-
tärensä häihin ja sinne mentiin! Oli-
vatpahan häät ja monia tapaamisia 
niin piirikuvernöörien, yhden CC:n 
ja muiden leijonien kanssa. Palaan 
matkaan toisessa yhteydessä. Tuli 
jälleen selväksi, kuinka suuri vaih-
tomaa olemmekaan. Esimerkiksi 
monimiljoonaisessa Mumbaissa on 
yksi leiri, jolle otetaan parikymmentä 
nuorta. 

Nuorisovaihto ei vielä kuulu 
läheskään kaikkien Intian moninker-
taispiirien aktiviteetteihin. LC  Ranchi 
East-klubin joulupäivän kokouksessa 
kerroin vaihdostamme. Innostuivat 
kovasti asiasta ja ensi kesänä pään 
avauksena ko. klubin presidentin 
tytär on tulossa vaihtoon meille! 

YCED Tuula Rantaeskola

Aussitytöt Arin kainalossa lähdössä lentokentälle.
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Lionsklubit eri puolilla maailmaa sponsoroivat joka vuosi rauhanjulistekil-
pailua paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Kilpailu kannustaa nuo-
ria ympäri maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta. Yli neljä miljoo-
naa lasta lähes sadasta maasta on osallistunut kilpailuun viimeisten 25 vuo-
den aikana ja siinä onkin joka vuosi omaperäinen, rauhaan liittyvä teema. 

Tänä vuonna teemana oli ”Meidän maailmamme, meidän tulevaisuu-
temme”. Suomen Lions-liiton osalta kilpailu on ratkennut ja voittajaksi sel-
visi 13-vuotiaan helsinkiläisen Aleksis Kiven koulun oppilaan Erika Paaso-
sen työ. Parhaan rauhanjulisteen sponsoroi kilpailuun LC Helsinki/Kallio.

Voittajatyö on lähetetty LCI:n päämajaan osallistumaan kansainväliseen 
kilpailuun.

Viime sotien päätyttyä maassamme 
joka 16. mies oli sotainvalidi, joka 
17. nainen sotaleski ja joka 25. lapsi 

Aktiviteettityöryhmä Hämeenlinnan kokouksessaan 8.1.2014. Vasemmalta 
varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen, Erkki Rautava, puheenjohtaja Seppo 
Söderholm, Matti Nikander, Thorleif Johansson ja sihteeri Sari Pirinen. Kuvasta 
puuttuvat Antti Forsell ja Markku Talvio.

Veteraaniaktiviteetin suunnittelu 
täydessä vauhdissa

sotaorpo. Kaatuneita oli yhteensä 
82  400 ja haavoittuneita 188  000. 
Tammenlehväsukupolven jäseniä 

on vielä keskuudessamme lähes 
35  000. Määrä pienenee koko ajan, 
koska keski-ikä on 90 vuotta.

Me leijonat emme ole unohtaneet 
sotiemme veteraaneja, emmekä hei-
dän uhrauksiaan. Useat klubit ovat 
vuosia ja vuosikymmeniä auttaneet 
heitä eri tavoin. Kaudella 2014–2015 
haluamme mahdollisimman monen 
leijonan tarjoavan apuaan veteraa-
neille. Voimme auttaa heitä pie-
nissä käytännön töissä ja antaa esi-
merkiksi kuljetusapua, mutta ennen 
kaikkea kuunnella heitä ja keskus-
tella heidän kanssaan, sillä monet 
heistä ovat yksinäisiä. Nyt ei siis 
ole kyse rahasta, vaan henkilökoh-
taisesta kohtaamisesta.

Piirit ovat valinneet aktiviteet-
tia johtamaan piirikoordinaatto-

rin ja PDG-jäsenen sekä muodos-
tavat ensi kaudelle veteraaniaktivi-
teettityöryhmän tai -toimikunnan. 
Aktiviteetin seuraamiseen perustet-
tuun neuvottelukuntaan on kutsuttu 
veteraaniliittojen toiminnanjohtajia 
sekä entisiä ministereitä ja nykyisiä 
kansanedustajia. Neuvottelukun-
taan kuuluu myös nuorison idoleita.

Tällä hetkellä on keskeistä tiedot-
taa aktiviteetista klubeille ja yksittäi-
sille leijonille, jotta aktiviteetti osa-
taan ottaa huomioon klubien ensi 
kauden toimintasuunnitelmaa laa-
dittaessa.

Kiitos veteraanit – kiitos leijonat!

Seppo Söderholm
 aktiviteettityöryhmän 

puheenjohtaja

Helsingistä Suomen 
paras rauhanjuliste

Rauhanjulistekilpailun Suomen voittajatyön tekijä 

on Erika Paasonen Helsingistä.

Kakkospalkinnon jakoivat Siina Sievinen 
(ylh.). Hämeenlinnasta, Olivia Pitkäoja 
(oik.) Kouvolasta ja Vesa-Pekka Rikala 
Alavukselta (oik. ylh.).

Helsingistä Suomen Helsingistä Suomen 
paras rauhanjuliste

Rauhanjulistekilpailun Suomen voittajatyön tekijä 

on Erika Paasonen Helsingistä.

Kakkospalkinnon jakoivat Siina Sievinen 

Kilpailun tasaisuutta osoitti se, että toisen palkinnon jakoi kolme työtä. 
Siina Sievänen Hämeenlinnasta, Olivia Pitkäoja Kouvolasta ja Vesa-Pekka 
Rikala Alavukselta kirjattiin kakkostilalle.
Tuloksia:
1. sija Erika Paasonen, 13 v, Aleksis Kiven koulu, luokka 7A. Lions Club 
Helsinki/Kallio, piiri 107-N.
2. sija, jaettu kolmen osanottajan kesken: Siina Sievänen, 12 v, Kirkonkul-
man koulu, luokka 6. Lions Club Hämeenlinna/Linnattaret, piiri 107-C, Oli-
via Pitkäoja, 12 v, Kankaan koulu, luokka 6M. Lions Club Kouvola/Iris, piiri 
107-D ja Vesa-Pekka Rikala, 13 v, Alavuden yläkoulu, luokka 7C. Lions Club 
Alavus, piiri 107-F.
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Olen kuullut, että olet hankki-
nut klubiisi uusia jäseniä. Kuinka 
monta jäsentä olet kaikkiaan 
hankkinut?
– Koko 10 vuoden jäsenyyteni 
aikana olen hankkinut 16 jäsentä, 
joista 12 omalla presidenttikaudella 
2012–2013 ja hakusessa tällä het-
kellä on 4 uutta jäsentä tämän kau-
den aikana

Onko jäsenhankinta mielestäsi 
vaikeaa?
– Jos liikkuu paljon ja kohtaa monia 
ihmisiä niin hankinta ei ole vaikeaa. 
Keskustellessa oppii tunnistamaan, 
jos henkilö on kiinnostunut. Kiin-
nostuneelle pitää kertoa lionstoi-
minnan hyviä puolia, kuten esim: 
klubi kokoontuu kerran kuukau-
dessa, kesät vapaat, ei katsota kar-
soon jos ei ehdin työ- tai perhesyi-
den vuoksi kokoukseen, mukavaa 
yhdessä tekemistä, tuotto lahjoite-
taan hyvään tarkoitukseen, elinikäi-
nen harrastus, ei poliittinen, kannus-
tavaa ja mukaansa tempaavaa toi-
mintaa. Nykyajan ihmisen on hyvä 
kuulua johonkin vapaaehtoiseen ja 
positiiviseen yhteisöön, joka jakaa 
apua muillekin.

Jokaisella on ainakin yksi ystävä, joka voisi 
liittyä mukaan lionstoimintaan
Haastateltavana pastpresidentti Harri Peltonen Lions Club Rauma/Ankkurista

Mistä tavoitat uusia jäsenehdok-
kaita?
– Hyvin erilaisissa tilanteissa ihmi-
siä tavatessani. Hauskin tilanne ehkä 
oli kun olin autollani liikennevaloissa 
ja viereisellä kaistalle tuli nuoruu-
den luokkakaverini. Avasin ikkunan 
ja kysyin häneltä: ”Tuletko Leijo-
niin?” Seuraavaksi kun menin kan-
taparturiini niin parturi totesi: ”Han-
kit kuulemma uusia jäseniä huutele-
malla auton ikkunasta.”

Miten klubiin saamasi uudet 
jäsenet ovat viihtyneet klubissa?
– Hankkimistani jäsenistä vain yksi 
on lähtenyt pois. Hän muutti Rau-
malta Turkuun.

Miksi haluat toimia aktiivisena 
jäsenhankkijana?
– Haluan klubiin uusia jäseniä, jotta 
klubi pysyy toimivana. Kylmä tosi-
asia on, että yksi kolmannes ei käy 
kokouksissa, kaksi kolmannesta käy 
kokouksissa ja yksi kolmannes tekee 
ja suorittaa. Se mihin kolmannek-
seen kuuluu vaihtelee. On tärkeää, 
että klubissa on riittävästi jäseniä 
myös tekemässä.

Jäsenhankinnan AKTIIVIKLUBIT
vähintään 4 uutta jäsentä 
kaudella 2013–2014
A-piiri LC Turku/Merileijonat
 LC Kisko
 LC Paimio
C-piiri LC Janakkala/Idat
 LC Vihti/Nummela
D-piiri LC Heinola/Sillat
E-piiri LC Orivesi
 LC Ylöjärvi/Teivo 
 LC Tampere/Siilinkari
 LC Tampere/Naistenlahti
 LC Vesilahti/Karhottaret
 LC Lempäälä/Sääksjärvi
F-piiri LC Kuortane
I-piiri LC Oulu/Terwa
K-piiri LC Kuopio/Canth
 LC Kiuruvesi/Helmiina
 LC Rautalampi/Malvi
L-piiri LC Rovaniemi/Ounasvaara
M-piiri LC Sastamala/Linda
 LC Kokemäki/Jokilaakso
 LC Köyliö
N-piiri LC Helsinki/Soihdut
 LC Vantaankoski-Vandaforsen
 LC Mäntsälä/Mamsellit
 LC Helsinki/Malmittaret
 LC Helsinki/Metsälä
 LC Helsinki/Finlandia
 LC Helsinki/Pohjois-Haaga

ONNITTELUT!

LC Rauma/Ankkurin uudet lionit Petri Laaksonen ja Aarre Lankinen, oikealla 
lion Harri Peltonen.

Mitä muita ajatuksia sinulla on 
jäsenhankinnasta?
– Olen teroittanut uusille jäse-
nille, että jokaisella on varmasti 
ainakin yksi kaveri, joka voisi liittyä 
mukaan. Eräs klubiimme tullut uusi 
jäsen totesi: ”Hetkinen, minä tunnen 
teidät kaikki”, eli oli vain kysymys 
siitä, että hänelle annettiin sysäys 
ja tieto hyvästä yhdistystoimin-
nasta. Tarvittiin se yksi, joka kutsui. 

Leijona aate pitää aina pitää mielessä 
ja ottaa rohkeasti esiin jos haluaa 
klubiin uusia jäseniä. Kaikkihan me 
haluamme!

Kiitos lion Harri haastattelusta ja 
lämmin kiitos lionsjärjestön eteen 
tekemästäsi ansiokkaasta työstä!

Maija-Liisa Heikkilä
Liiton jäsenjohtaja
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Tervetuloa Suomen naisleijonat, 
toiminnastamme kiinnostuneet ystävänne 
sekä yli 18-vuotiaat NaisLeot

Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset III 
-seminaariristeilylle!

Lauantaina 29.3.2014 m/s Viking XPRS
Helsinki -> Tallinna klo 11.30 – 14.30, 
Tallinna -> Helsinki klo 17.45 – 20.30

Ohjelma:
– Pääpuheenvuoro aiheesta naiset ja johtaminen
 Uusi lastensairaala 2017 -hankkeen yhdistyksen ja säätiön  
 puheenjohtaja Anne Berner
– Miten minusta tuli leijonanmetsästäjä? – Nainen Lions-johtajana
 SLL:n pääsihteeri Maarit Kuikka
– Kukapa meistä ei haluaisi antaa maailmalle parastaan!
 Tyyli- ja tapakouluttaja Riitta Pulla

Hinta 55 EUR/lion tai jos tuot mukanasi lionstoiminnasta 
kiinnostuneen ystäväsi, joka ei vielä ole lion, 
ystävähinta 75 EUR/2 hlöä

Hintaan kuuluu
✔ päiväristeily Helsinki – Tallinna – Helsinki
✔ kokoustila menomatkalla, kokouskahvi, minipatonki ja hedelmät, 
 kuohuviini
✔ antoisa seminaari
✔ Bistro Buffet ruokajuomineen paluumatkalla (klo 17.45)
✔ hyttitilaa matkatavaroille

Sitova ilmoittautuminen 21.2.2014 mennessä

✔ ilmoittautumislomake osoitteessa www.lions.fi  ajankohtaista
✔ ilmoita matkustajan nimi, syntymäaika, puhelinnumero, 
 sähköpostiosoite, klubin nimi ja erikoisruokavalio
✔ ilmoita ystäväsi samalla kerralla
✔ osallistumismaksu 21.2.2014 mennessä ”Lions risteily”
 tilille FI15 3131 1001 2041 91 viestikenttään osallistujien 
 nimet ja klubi
✔ mukaan mahtuu 150 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä
✔ kun varattu kiintiö täyttyy, ilmoittautumislomakkeen tilalle tulee 
 tieto asiasta, eikä ilmoittautuminen enää onnistu
✔ liput lunastetaan määräpäivään mennessä maksaneille

Osallistujille lähetetään maaliskuun alussa sähköpostitse 
tarkemmat ohjeet.

Pienet muutokset ohjelmasisällössä ovat mahdollisia.
Jokainen hoitaa itse oman matkavakuutuksensa.

Matkustajilla on oltava mukana passi tai kuvalla 
varustettu henkilökortti.

Suomen Lions-liiton jäsenohjelmatyöryhmä

Lisätietoja: maija-liisa.heikkila@lions.fi

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981
Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981

  
ARPAVIHKOJEN MYYNTI ALKAA HELMIKUUSSA 2014.  
Arpoja voi ostaa myös netin kautta.
Ohjeet löytyy os. www.martinpilkki.fi  
OSTA ENNAKKOON!

Pilkkikilpailussa yksi sarja.  Lisäksi palkitaan  3 parasta naista, nuorta ja 
miestä, sekä satunnaisesti sijoittuneita lukuisa määrä.  Arpa oikeuttaa 
osallistumaan pilkkikilpailuun.

VOITA UUSI
HENKILÖAUTO!
 
Kaikkien arpavihkon ostaneiden kes-
ken arvotaan mm. kaksi henkilöautoa 
ja muita kodin tarve-esineitä mahot-
tomasti.  
Arvonta- ja pilkkikilpailun palkintojen 
yhteisarvo yli 50.000 euroa.
Järjestäjä maksaa arpajaispalkinto-
jen arpajaisveron.

Tule Sieki Luostolle Lustin Pithon!

ARPAVIHKOJEN MYYNTI ALKAA HELMIKUUSSA 2014.  
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ARPAVIHKOJEN MYYNTI ALKAA HELMIKUUSSA 2014.  ARPAVIHKOJEN MYYNTI ALKAA HELMIKUUSSA 2014.  ARPAVIHKOJEN MYYNTI ALKAA HELMIKUUSSA 2014.  

La
 1 2 . 4 . 
2 0 1 4

KOKO PERHEEN ULKOILUPÄIVÄ UPEASSA TUNTURIMAASTOSSA - KANNATTAA 
TULLA KAUEMPAAKIN - VAIKKA TOISELTA PUOLELTA SUOMEA.  SAMALLA VOIT 
KOKEILLA ONNEA ARVONNASSA TAI TAITOA  PILKKIKILPAILUSSA.   KILPAILU 
ALKAA KLO 12.00.   HUIPPUPALKINNOT!    TAPAHTUMIA KOKO PÄIVÄN.  

Arvan 
hinta

20€

LC Heinola/Tähtien 
juhlassa uusia melvinejä 
Tarinan mukaan LC Heinola/Tähtien perustaminen sai alkunsa kummiklubin 
LC Heinola/Jyrängön ideasta saunan lauteilla. Nyt jo 10 vuotta ovat klubin 
tähdet tuikkineet Heinolassa. Jäsenmäärä on ollut vakaassa kasvussa ja klu-
bin toiminta erittäin aktiivista.

Juhlaa vietettiin vanhalla Itä-Häme talolla, joka on myös klubin kokous-
paikka. Lohkon muilta klubeilta klubi sai lahjaksi perinteisen rollaattorin, 
joka kierrätetään edelleen rollaattoria tarvitsevalle. Klubin ensimmäinen pre-
sidentti Seija Koskinen piti ”juhlapuheen”, joka oli muotoiltu kronikaksi klu-
bin historiasta. Klubi halusi merkkivuonna muistaa kahta aktiivista jäsentä. 
Melvin Jones -jäsenyydet luovutettiin Eila Kuismalle ja Terttu Långille ansiok-
kaasta työstä klubin hyväksi.

LC Heinola/
Tähtien uudet 
Melvin Jones 
-jäsenet Terttu 
Lång (vasem-
malla) ja Eila 
Kuisma. Kes-
kellä piiriku-
vernööri Pekka 
Sopanen.
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Klubille oli saapunut paikallisen 
partiolippukunnan anomus heidän 
kokoontumistilansa kunnostami-
sesta. Katto olisi korjattava, ikku-
nat uusittava ja savupiipun muu-
rausta parannettava. Lisäksi on 
muuta pienempää kunnostamista. 
Partiolippukunnalla on omia varoja 
hyvin vähän. Seurakunta on luvan-
nut lisäksi hankkia uusia kalusteita. 

Klubi-illan muut asiat on käsi-
telty ja klubin presidentti esittelee 
klubilaisille saapuneen avustusano-
muksen.

– Meille on saapunut partiolip-
pukunnalta tällainen avustusano-
mus. Asia oli jo esillä hallituksen 
kokouksessa, mutta päätettiin siir-
tää lopullinen päätöksenteko tähän 
klubi-iltaan, koska kyseessä on 
ta lou dellisesti merkittävä hanke ja 
edellyttää mielestäni kaikkien klubi-
laisten hyväksymisen.

– Alustava kustannusarvio on 
noin 6–8000 euroa ja lisäksi tulee 
meidän klubilaisten talkootyö, jota 
tulee arviolta 2–300 tuntia. Pal-
jonko meillä muuten on aktiviteetti-
tilillä rahaa tällä hetkellä, presidentti 
kysyy klubin rahastonhoitajalta. 

– Kyllä meiltä yli kymppitonni 
löytyy, vastaa rahastonhoitaja.

– No niin. Mitä mieltä ollaan, 
olemmeko valmiit tähän hankkee-
seen? Työtä se teettää, mutta on 
mukavaa yhdessä puurtamista, lisää 
klubihenkeä ja tuo myös meistä lei-
jonista positiivista mainetta paikka-
kunnalle.

– Hei, oletteko tietoisia, että 
Arne Ritari-säätiöltä voisi saada 
tähän avustusta, huomauttaa eräs 
klubilainen. Olen lukenut siitä Lion-
lehdestä 

– Hyvä huomio. Olen kyllä kuul-
lut, että jotkut klubit ovat saaneet 
avustusta, tuumasi presidentti. Mei-
dän pitää ensin selvittää, miten sitä 
avustusta haetaan ja mitä papereita 
pitää olla hakemuksen liitteenä. Löy-
tyisikö liiton sivuilta tietoa asiasta? 
Voisitko sinä sihteeri ottaa asioista 
selvää?

– Minulla on tässä kone nettiyh-
teydessä, joten voin katsoa sen heti, 
sanoo klubin sihteeri.

– Lions-liiton avaussivun ala-
osassa näyttää olevan linkki Arne 

Ritari-säätiön omille sivuille. Odot-
takaa hetki niin katson mitä siellä 
sanotaan. Toisena siellä näyttää ole-
van heti linkki apurahoihin. Ja siinä 
on tietoa apurahojen myöntämispe-
rusteista sekä alempana on myös 
tilasto myönnetyistä apurahoista 
ja esimerkkejä toteutuneista hank-
keista. Mutta lomaketta, jolla apu-
rahaa haetaan, ei tästä löydy. Katso-
taanpa löytyykö se kohdasta lomak-
keet. Ja siellähän se on heti ensim-
mäisenä! Lomakkeessa kysytään 
mm. kohteen rahoitussuunnitelmaa 
ja kerrotaan hakemuksessa tarvitta-
vat liitteet. Sitten se pitää lähettää 
piirimme ARS toimikuntapuheen-
johtajalle. Kukahan se muuten on?

– Eiköhän se löydy piirin netti-
sivuilta tai vuosikirjasta, joku pai-
kalla olevista leijonista mainitsi.

– Paljonko sitä avustusta sieltä 
AR-säätiöltä oikein saadaan, kysyi 
eräs klubilainen.

– Jos minä oikein tulkitsen näitä 
sivujen ohjeita, sanoi sihteeri tutkien 
nettiä, me saamme enintään 50 % 
hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Meidän pitää pistää klubina ne toi-
set 50 %. Tässä sanotaan vielä, että 
klubilaisten tekemää palvelutyötä ei 
rahoiteta eli avustusta saa vain mate-
riaalikuluihin ja mahdollisesti ulko-
puolisilta ostettaviin palveluihin. Ja 
kaikki laskut tulee maksaa klubin 
aktiviteettitililtä. 

– No niin veljet, sanoi presidentti 
rykäisten ja hieman ääntään korot-
taen. 

Veljittely kuului edelleen klubin 
perinteisiin. Olihan kyseessä pitkään 
toiminut miesklubi ja kaikkiin uusiin 
kotkotuksiin, kuten eräs perustajajä-
sen sanoi, ei ollut syytä lähteä. 

– Ollaanko veljet valmiit sitou-
tumaan tähän palveluaktiviteettiin?

Klubilaiset vilkaisivat toisiinsa, 
näkyi muutamia päiden nyökkimisiä, 
kunnes klubin ensimmäinen varapre-
sidentti nousi seisomaan ja sanoi:

– Eiköhän pojat panna toimeksi, 
vaikka tämä jääkin suurimmaksi 
osaksi minun toimintakaudelle. Esi-
tän, että klubi ottaa remontin hoi-
taakseen. Esitän myös, että alan 
ammattilaiset, veljet Matti ja Erkki, 
laativat suunnitelmat yhdessä par-
tiolaisten kanssa. Ja veljet Jussi ja 

Mikko laativat aikataulun, kustan-
nusarvion sekä listan hankittavista 
tarvikkeista. Tämän jälkeen presi-
dentti yhdessä sihteerin kanssa teke-
vät avustusanomuksen Arne Ritari-
säätiölle. 

– Ja on muistettava, että han-
ketta ei saa aloittaa ennen kuin avus-
tuspäätös säätiöltä on saatu, huo-
mautti sihteeri

– Hieno juttu, sopiiko kaikille 
tämä järjestely veljille, presidentti 

kysyi katsoen salissa istuviin klubi-
laisiin. 

Kuului yksimielistä mutinaa.
– Asia on täten yksimielisesti 

päätetty, presidentti sanoi ja kopautti 
nuijalla niin, että pöydällä seisonut 
klubiviiri oli kaatua. 

Aktiivista leijonavuotta 2014.

Reino Sihvola
Arne Ritari-säätiön 

puheenjohtaja 2013–14

Tapahtui erään lionsklubin 
kokouksessa

Hiihtokelit piti vuoden vaihteessa hakea napapiiriltä. Säätiön puheenjohtaja 
makkaratulia sytyttelemässä Suomulla.

Arne Ritari -säätiö
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyvän-
tekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoimin-
nan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perus-
tamisessa.

Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-
liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai liittotason aktivitee-
teille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-
liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja liittotason aktivi-
teeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa. Sää-
tiön tärkein apurahakohde on klubien palveluaktiviteettien rahoitus, 
jolloin klubin osuus rahoituksesta on vähintään puolet. Säätiö myön-
tää myös apurahoja perheille, joita on kohdannut katastrofi kuoleman-
tapauksen tai esim. tulipalon muodossa. Tällöin ei välttämättä vaadita 
klubilta palvelutyötä tai täyttä 50 prosenttia omarahoitusta. Hakemuk-
sen tulee olla lionsklubin tekemä.



Tervetuloa 
teatteriin

AULIKSEN KAMARISSA
Ke 12.2. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Ralf Gothóni, kapellimestari ja piano
Arto Noras, sello
Michel Lethiec, klarinetti
Aulis Sallinen: Kamarimusiikki VIII
Aulis Sallinen: Kamarimusiikki V
Aulis Sallinen: Konsertto klarinetille, 
sellolle ja orkesterille
Ottorino Respighi: Antiikin aarioita ja tansseja, Ottorino Respighi: Antiikin aarioita ja tansseja, Ottorino R
sarja 3
26/24/12 €  24/22/10 €

ILMARI HANNIKAINEN PIANOKILPAILU 
2-päiväinen finaali
Ke 5.3. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
To 6.3. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Ville Matvejeff, kapellimestari
26/24/12 €        

STRAUSSIN PÄIVÄLLISPÖYDÄSSÄ
Pekka Kostiaisen 
70-vuotisjuhlakonsertti
Ke 12.3. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Olari Elts, kapellimestari
Mika Väyrynen, harmonikka
Pekka Kostiainen: Requiem, osa
Erkki-Sven Tüür: Prophecy, konsertto 
harmonikalle ja orkesterille
Georg Friedrich Haas: Unheimat
Richard Strauss: Porvari aatelismiehenä
26/24/12 €

www.jyvaskylasinfonia.fi

WEST SIDE STORY 
Musikaali rakkaudesta, vihasta ja kohtalon voimasta. 
Ohjaus Miika Muranen
Ohjelmistossa vielä kevään ajan. 

KUN TYTTÖ ON HYVÄ 
Musiikkinäytelmä hyvästä ihmisestä ja nykyajan työelämästä.
Ohjaus Sirkku Peltola

AINA JOKU EKSYY 
Hersyvän hauska, traagisuudessaan riipaiseva
Rinteen perheen tarina. 
Ohjaus Anna-Maria Klintrup
ENSI-ILTA 22.3. 

katso koko kevään ohjelmisto 
www.lahdenkaupunginteatteri.fi
Ryhmämyynti (03) 752 6000 / Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min +pvm) / 
Väliaikatarjoilut (03) 782 6474 / www.lippu.fi

Reko Lundán

Sirkku Peltola – Heikki Salo – Iiro Rantala

Laurents – Bernstein – Sondheim – Robbins
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Kevät on uudistumisen aikaa myös 
lionstoiminnassa. Piirit ja klubit 
tekevät henkilö-valintoja ja raken-
tavat toimintabudjettejaan sekä 
miettivät miten aktiviteeteilla kerät-
tyjä rahoja käytetään tulevalla kau-
della. Asetettu tavoite on, että jokai-
nen klubi kustantaa vuosittain kes-
kimäärin yhden kasvattajan Quest-
koulutuksen. 

Suunnitelmallinen toiminta edel-
lyttää, että tämä koulutusraha on 
varattuna klubin budjetissa. Tieto 
koulutusrahan varaamisesta ilmoi-
tetaan piirin LQ-puheenjohtajalle ja 
samalla voi ilmoittaa tiedon myös 
koulutettavasta tai koulusta, jos 
tieto on olemassa. Muussa tapauk-

sessa koulutettava haetaan yhteis-
työssä puheenjohtajan kanssa.

Hyvin suunniteltu koulutuksen 
toteuttaminen on erittäin tärkeää 
siksi, että vajaat kurssit tai kurssin 
kokonaan peruuttaminen aiheutta-
vat kuluja, jotka joudumme katta-
maan muista kursseista saaduilla 
tuloilla. Tämä vuorostaan aiheut-
taa paineita kurssimaksujen korot-
tamiseksi. Koulutettavien kannalta 
on tietysti myös erittäin tärkeää, 
että he tietävät osallistumisestaan 
hyvissä ajoin ja voivat sovittaa kou-
lutuksen työohjelmaansa. Viime het-
ken tarjous saattaa tehdä osallistu-
misen mahdottomaksi, vaikka halua 
olisikin.

Olemme uudistamassa markki-
nointimateriaalin lisäksi myös kas-
vattajille koulutuksen yhteydessä 
jaettavaa materiaalipakettia sekä 
ulkoasultaan että sisällöltään. Jäl-
kimmäinen on tärkeää paitsi yhteis-
kunnan muutoksen aiheuttaman 
muutostarpeen vuoksi, myös siksi 
että opetushallitus on parhaillaan 
uusimassa koko opetusohjelmaa 
vuoteen 2016 mennessä.

Joulun tietämissä tuli painosta 
uunituoreita esitteitä piirien käyt-
töön. Niitä on kaksi, joista toinen on 
lisäpainos jo aikaisemmin käytössä 
olleesta, omaan sisäiseen käyttöön 
tarkoitetusta esitteestä (kannessa 
joukko nuoria kalliolla). Toinen on 

kokonaan uusi esite, joka on tarkoi-
tettu kohderyhmille kohdistettuun 
markkinointiin. Kohderyhmillä tar-
koitetaan tässä niitä ulkopuolisia 
tahoja, kuten kouluja, kouluhallin-
toa, nuorisotointa, seurakuntaa, 
urheiluseuroja jne, joiden tulevai-
suudessa toivotaan lähettävän kou-
lutettavia kursseillemme. 

On erittäin tärkeää, että materiaali 
otetaan välittömästi käyttöön, jotta 
saamme uuden Quest-ilmeen tutuksi 
kaikille mukana oleville tahoille.

Quest tukee nuorisomme tule-
vaisuutta.

Osmo Harju
Suomen Lions-liitto ry 

Lions Quest työryhmän puheenjohtaja

Keväällä luodaan pohjaa seuraavan 
kauden Lions Quest -koulutukselle

LIONS QUEST -OHJELMAN AVULLA 

opettaja saa luokkaansa turvallisen, oppimista edistävän ilmapiirin. Samalla parannetaan oppilaitten itseluottamusta sekä 
edistetään lasten ja nuorten päätöksentekotaitojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Kurssilta opettaja 
saa mukaansa laadukkaan ja helppokäyttöisen luokka-astekohtaisen opettajanmateriaalin sekä kansiomuotoisena että 
sähköisenä versiona.  

AIKA KURSSI PAIKKAKUNTA
TAMMIKUU 

13.-14.1. Erityisopettajat Helsinki

HELMIKUU

10.-11.2. Koulunkäyntiavustaja Kuopio

12.-13.2. YK Helsinki

13.-14.2. VK/AK/YK Rovaniemi

15.2. Täydennys Rovaniemi

MAALISKUU

3.-4.3. VK/AK/YK Huittinen

5.3. Täydennys Huittinen

10.-11.3. VK/AK/YK Riihimäki

10.-11.3. AK/YK Jyväskylä

12.3. Täydennys Jyväskylä

13.-14.3. VK/AK/YK Vuokatti

17.-18.3. AK/YK Kouvola

19.3. Täydennys Kouvola

21.-22.3. AK/YK Turku

24.-25.3. AK/YK Kuopio

26.3. Täydennys Kuopio

27.-28.3. VAK/AK/YK Joensuu

HUHTIKUU

31.3.-1.4. AK Helsinki

2.4. Täydennys Helsinki

3.-4.4. Ruotsinkielinen Espoo

24.-25.4. 2. aste Rauma

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

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

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

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

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET 
Suomen Lions-liitto ry/Quest-asiat
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
quest@lions.�, puhelin 09 5655 9517 

Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivuillamme olevalla 
ilmoittautumislomakkeella, www.lions.fi -> Lions Quest  
-Elämisentaitoja.

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

Päivitetty koulutuskalenteri löytyy osoitteesta www.lions.
� -> Lions Quest -Elämisentaitoja. Tutustu myös muihin 
uusittuihin Quest-sivuihin.

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
K E VÄT  2014
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LIONS QUEST -OHJELMAN AVULLA 
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edistetään lasten ja nuorten päätöksentekotaitojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Kurssilta opettaja 
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HELMIKUU
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12.-13.2. YK Helsinki

13.-14.2. VK/AK/YK Rovaniemi

15.2. Täydennys Rovaniemi

MAALISKUU

3.-4.3. VK/AK/YK Huittinen

5.3. Täydennys Huittinen

10.-11.3. VK/AK/YK Riihimäki

10.-11.3. AK/YK Jyväskylä

12.3. Täydennys Jyväskylä
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21.-22.3. AK/YK Turku
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27.-28.3. VAK/AK/YK Joensuu
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2.4. Täydennys Helsinki

3.-4.4. Ruotsinkielinen Espoo

24.-25.4. 2. aste Rauma

KURSSITYYPPI
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelma
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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

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

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

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

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET 
Suomen Lions-liitto ry/Quest-asiat
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
quest@lions.�, puhelin 09 5655 9517 

Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivuillamme olevalla 
ilmoittautumislomakkeella, www.lions.fi -> Lions Quest  
-Elämisentaitoja.

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

Päivitetty koulutuskalenteri löytyy osoitteesta www.lions.
� -> Lions Quest -Elämisentaitoja. Tutustu myös muihin 
uusittuihin Quest-sivuihin.
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KOULUTUSAIKATAULU
K E VÄT  2014
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Oulujoki avustaa 
kummiveteraania
LC Oulu/Oulujoki on avustanut virolaista kummiveteraaniaan 240 
eurolla vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Osallistuminen virolaisen 
veteraanin tukemisesta lähti lion Jyrki Jokisen aloitteesta. Suomalai-
set yksityishenkilöt, lionsklubit, sotaveteraaniyhdistykset ja rauhan-
turvaajayhdistykset avustavat omaa kummiveteraaniaan vuosittain 
tukemalla heitä taloudellisesti. Tuen perillemenon toteuttaa Lahden 
Sotaveteraanipiiri. Tukijoita vailla olevia veteraaneja on vielä muu-
tama kymmenen jäljellä.

Viron veteraanit ovat palvelleet Suomea jatkosodassa. Tuolloin tais-
teli noin 3500 virolaista miestä vapaaehtoisina Suomen Armeijassa, 
pääasiassa JR 200:n joukoissa mm. Karjalan Kannaksella, Viipurin län-
sipuolen saaristossa ja Vuoksen pohjoisrannalla. Kun JR 200 lakkau-
tettiin, miehet lähtivät Hangosta 19.8.1944 Paldiskiin taistelemaan 
oman maan vihollista vastaan. Näistä ns. Suomen Pojista on elossa 
enää alle 100 miestä.

”Vielä elossa olevat veteraanit elävät Virossa vaatimattomissa 
oloissa pienen eläkkeen ja Suomesta saamansa ns. rintamarahan 
varassa”, kertoo lion Jyrki Jokinen. LC Oulu/Oulujoen tukema kum-
miveteraani on eläkkeellä oleva konemestari ja hän asuu Tallinnan itä-
puolella sijaitsevassa Rakveren kaupungissa.

Pentti Koskinen

LC Vantaankoski-Vandaforsen täytti marraskuun lopussa 2013 puoli vuosi-
sataa. Sitä juhlittiin kahdessa osassa ja hieman epätavallisesti.

Klubin jäsen, eläkkeellä oleva koulun johtaja Kalervo Ojanperä keksi, että 
järjestetään paikkakuntalaisille juhla jumalanpalveluksen muodossa. Sen suo-
rittajat kun löytyisivät omasta klubista ja sen lähipiiristä.

Niinpä 5.5.2013 pidettiin Seutulan kappelissa jumalanpalvelus, jossa litur-
gina oli klubin jäsen, lääninrovasti Jaakko Simojoki. Lady Raija Sollamo saar-
nasi. Musiikista vastasi aikanaan klubin piirissä syntyneen Vantaan Lau-
lun Oltermannikuoro, ja solistina lauloi entinen klubin jäsen Sauli Tiilikai-
nen sekä urkurina oli Kari Jerkku.

Sanajumalanpalvelus päättyi koko kirkkoväelle tarjottuun kirkkokahviin.
 Tilaisuuden jälkeen klubiveljet, ladyt ja kutsuvieraat siirtyivät lounaalle 

viereiselle Königstedtin koululle.
 Marraskuun viimeisenä päivänä juhlimista jatkettiin lähinnä omassa pii-

rissä, joskin paikalla olivat puolisoineen pääsihteeri Maarit Kuikka, DG Heikki 
Saarinen ja PDG Jukka Kärkkäinen.

Illan kuluessa palkittiin mm. klubin perustajajäsen, hovioikeuden laamanni 
Jaakko Haltia sekä kolme muuta viisi vuosikymmentä jäsenenä ollutta. Kolme 
veljeä on ollut mukana 40 vuotta ja 30 klubivuotta takana on 11 veljellä.

Teksti: Thorleif Johansson
Kuvat: Jukka Nurmivaara ja Antti Tuomikoski

Hallituksen kokoukset: 14.2./20.3. 
(optio: huom. muuttunut päivä)/23.4./6.6.
15.2.  Kuvernöörineuvoston kokous, Mikkeli
1.3.  Piirien palvelu- ja varainhankintavastaavien koulutus, 
 Helsinki
29.3.  Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset III -risteily
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 2014 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja
Helmi–maaliskuu Keilailumestaruuskilpailut, järjestäjänä 
 LC Helsinki/Laajasalo
8.–9.3.  Hiihtomestaruuskilpailut, järjestäjänä LC Vähäkyrö
22.3.  Liiton ja H-piirin karaokemestaruuskilpailut, järjestäjänä 
 LC Savonlinna/Sääminki (huomaa muuttunut ajankohta!
22.3.  Pilkkikisat, järjestäjänä LC Rantasalmi
26.–27.4.  Lentopallomestaruuskilpailut, 
 järjestäjänä LC Sotkamo/Vuokatti
14.–15.6.  Golf, järjestäjänä LC Nilsiä

Lisää tapahtumia osoitteessa www.lions.fi – jäsenille – 
vuosikello tai po. sivut vuosikirjassa 2013–2014.
Kuvernöörineuvoston kokoukset kaudella 2014–2015
29.–31.8.2014  Helsinki, järjestäjinä LC Helsinki/Soihdut ja 
 LC Helsinki/Vuosaari
21.–23.11.2014  Ylivieska, järjestäjinä LC Ylivieska, 
 LC Ylivieska/Huhmari ja LC Ylivieska/Savisilta
20.–22.2.2015  Lappeenranta, järjestäjänä LC Lappeenranta 
 yhteistyössä LC Lappeenranta/Rakuunat ja 
 LC Lappeenranta/Weerat kanssa.

Toisenlainen juhlavuosi

Pääsihteeri Maarit Kuikka kiinnitti mitalin perustajajäsen Jaakko Haltian rin-
taan. Vasemmalla myös puoli vuosisataisesta jäsenyydestä palkitut Harry Olan-
der ja Kalervo Ojanperä sekä oikealla Pentti Nurminen.

Seutulan kappelissa oli liturgina lääninrovasti Jaakko Simojoki, lady Raija Sol-
lamo saarnasi ja Vantaan Laulun Oltermannit lauloivat. Vasemmalla erilaisen 
50-vuotisjuhlan idean isä Kalervo Ojanperä.

Tapahtumakalenteri 2014
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Kouvolalainen yrittäjä, lion Jukka 
Silén uskoo vakaasti nettikaupan 
mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 
Hänen omistamansa perheyritys 
Silén Oy vastaa pääasiallisesti suo-
malaisille lionsklubeille ja lioneille 
suunnatusta nettikaupasta, joka 
tarjoaa logollisia Lions-tuotteita. 
Tietysti asiakkaat voivat olla yhtey-
dessä suoraan liikkeeseen käymällä 
siellä tai ottamalla muuten yrityk-
seen yhteyttä. Tuotteet merkataan 
omassa silkkipainossa Kouvolassa 
ja brodeerataan omilla koneilla kou-
volalaisessa Parik-säätiössä.

Yhteistyökumppanuuden Suo-
men Lions-liiton kanssa solminut 
25 vuotta toiminut yritys tarjoaa 
merkkituotteita luonnollisesti myös 
muille yrityksille, yhteisöille, yksityi-
sille sekä erilaisiin tapahtumiin niin 
urheiluun ja vapaa-aikaan kuin myös 
työ- tai juhla-asuiksi.

– Verkkokauppa on jo nyt tär-
keä kaupantekomuoto ja sen merki-
tys korostuu tulevaisuudessa, sanoo 
Jukka Silén. Meillä on mm. Lions-
järjestölle oma  Lionsshopfinland.fi 
-sivu, jossa eri kategorian tuotteita 
näppäämällä pääsee katsomaan 
kuvasta kyseisten tuotteiden malleja, 
tuotemerkkejä, hintoja ym. tietoja.

– Mielestäni Lions-liitto voisi 
hyödyntää sivuillaan Lions Shop 
Finland -verkkokauppaa, josta löy-
tyisivät kaikki Lions-logoilla tuottei-
taan markkinoivat yritykset. Näppää-
mällä yrityksen logoa, asiakas pää-
sisi yrityksen sivuille ja löytäisi sieltä 
haluamansa tuotteet ja kaikki välttä-
mättömät tiedot niistä. Tilaaminen-
kin kävisi näin kätevästi. Tällaisia 
yrityksiä meidän lisäksi löytyy Suo-
mesta lukuisia. Klubiasujen ja pöy-

tästandaarien myyjiä on useitakin, 
joku myy isännänviirejä, ovikolkut-
timia, lippuja, lipputankoja ja mm. 
erilaisia lahjaesineitä. Joukossa olisi 
varmasti useita lionsklubeja, joiden 
ei yksin kannata kustantaa nettisi-
vuja. Lions-liiton sivuilta olisi helppo 
löytää tuotteet ja niitä markkinoivat 
yritykset.

Uskomme yhteistyökumppa-
nuuden Suomen Lions-liiton kanssa 
olevan molemmille osapuolille hyö-
dyksi.

Lions-liiton pääsihteeri Maa-

rit Kuikka puolestaan toteaa, että 
yhteistyökumppanuuden avulla 
saamme jäsenille tietoa Siléneiden 
Lions-tuotteista, joita klubit meiltä 
jatkuvasti kyselevät. Lisäksi kun saa-
daan logotuotteita kentälle, näky-
vyytemme lisääntyy brändityön 
tavoitteiden mukaisesti.

Juhlatunnelmissa

Tämä vuosi on Silén Oy:n juhla-
vuosi. 25 toimintavuoden ohjel-
maan kuuluu erilaisia tapahtu-
mia, mm. Lions-liiton vuosikokous 
Porissa, Harvest Golf -tapahtuma 
sekä Avartti-tunnustusten jakotilai-
suus. Harvest Golf viettää jo 10-vuo-
tisjuhlaturnausta elokuun ensimmäi-
senä viikonloppuna. Pelattavat ken-
tät ovat Kotka, Porvoo ja Kuusan-
koski. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön nimeämä valtakunnallinen pal-
velu- ja kehittämiskeskus Avartin 
-tunnusten jakotilaisuudessa Silén 
Oy lahjoittaa kultamerkin suoritta-
neille tuotepalkintoja. 

Sagaformin tuotteiden kautta syk-
syn Roosa-nauhakampanja tarjoaa 
yrityksille mahdollisuuden hyvän 
kierrättämiseen.

– Tällä hetkellä myyntilistamme 
suosikkeina ovat Lionsturvaliivit. 
Tietysti leijonat hankkivat muuten-
kin logolla varustettuja tekstiilejä 

ja vuosikokouksessa kysytään kau-
luspaitoja runsaasti. Tuotantomme 
mahdollistaa kaikkien tuotteiden, 
myös lasi- yms. esineiden varusta-
misen Lions-logolla. Suunnitteilla on 
ollut klubitakkien saaminen myynti-
listoille lähiaikoina.

Lions-järjestön tavaramerkkisään-
nöt ovat ankarat ja ilman päämajasta 
saatua lisenssiä Lions-logon käyttä-
minen on mahdotonta. Järjestöllä on 
lakiin perustava oikeus valvoa omis-
tusoikeuksiensa loukkaamista. Näin 
on varauduttu suojautumaan luvat-
tomasta Lions-logon käytöstä myyn-
titarkoituksessa. 

– Lisenssin hankkiminen oli pit-
käaikainen prosessi ja meilläkin sen 
saaminen kesti noin vuoden.

Jukka Silén liittyi jäseneksi LC 
Kouvola/Ritariin vuonna 2011. Sil-
loin syntyi myös kiinnostus Lions 
-tuotteiden markkinointiin. – Kun 
klubi on kiinnostunut joistakin tuot-
teista, lähetämme sovituskoot ja nii-
den pohjalta syntyy tilaus. Jos tuote 
löytyy varastosta, toimitus tapahtuu 
samana päivänä. Muuten toimituk-
seen menee noin viikko. Lionsklu-
beja on käynyt liikkeessämme tutus-
tumiskäynnillä ja olen itsekin käy-
nyt klubikokouksissa esittelemässä 
logollisia tuotteista.

Raimo Naumanen

Netti kauppa valtaamassa markkinoita

Kouvolalainen yrittäjä Jukka Silén on valmis palvelemaan asiakkaita monipuolisen tuotevalikoiman turvin. 
Kuva: RNen.

PDG Pekka Järvelä on valitsemassa sopivaa Lions-asua. Avustajana ollut Heli 
Silén pystyi antamaan asiakkaalleen hyödyllisiä neuvoja. Kuva: RNen.
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Ehox Tuote Oy 
Vahto

Juuvannin Lomamökit 
Kustavi

Kivityöliike Arvopaikka Oy 
Vanhalinna

Loimaan Kaukolämpö Oy 
Loimaa

LVI-Eristys Murto Oy 
Turku

Masara Oy 
Nousiainen

Megatro Talotekniikka Oy 
Uusikaupunki

 
Ferag Suomi Oy 

Helsinki

Helsingin Kartech Oy 
Helsinki 

 www.helsinginkartech.fi

Isännöintipalvelu                          
Ritva Pesonen 

Espoo

Klaukkalan Apteekki 
Klaukkala

Autoilija Markku Toivola 
Vesivehmaa

                     Gelecta Oy  
                   Lahti

Insinööritoimisto                        
Tapio Mustonen Oy 

Tervaskoski

Kolarikorjaamo Sorsa Oy 
Riihimäki

Herralan Saha Oy 
                    

Herralan Saha Oy since 1903 
Herrala

Herralan Saha Oy
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Lahden LVI-Talo Oy 
Lahti

Lammin Kiinteistökeskus Ky 
Lammi

Seroc oy 
Talma

Suomen Terästekniikka Oy 
Hyvinkää

Automaalaamo T. Kurvinen Oy 
Järvenpää

Domifin Oy 
Jokela

Automaalaamo S.Nyström Ky 
Koria

Fysioterapiapalvelut Jari Junna 
Imatra

T:mi Pekka Häkkinen 
Siltakylä

Maanrakennus Weckman Oy 
Neuvoton

Rausi Golf 
Sippola

Autohuolto J.Salo Oy 
Nokia

Honkapuu Nieminen Oy 
Komi

Maanrakennus Esko Halme Oy 
Valkkinen,  puh. 0400 236 610                       

www.eskohalme.net

Mainosteko Oy 
Tampere

Taxi Pasi Pentti 
Kovesjoki
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Varmiolan Leipomo 
Akaa

Vetur Oy 
Tampere

Viialan Rakennustarvike Oy 
Akaa

Insinööritoimisto                          
Eero Kellberg Oy 

Seinäjoki

Insinööritoimisto                         
Jouni Kultalahti 

Evijärvi

Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli

Korsnäs Andelsbank                          
– Övermark Kontor 

Övermark

Lakeuden Highland 
Luopajärvi – Jalasjärvi

Maaseututilit Oy 
Ilmajoki, puh. 06 4246 480                              

www.maaseututilit.fi

Palvelutaksi Timo Ahola 
Kauhava

Rengasmesta Oy 
Kurikka

Kuljetusliike Jari Välikangas Oy 
Härmä                                                               

www.valikangas.net

A & A Travels Oy 
Muurame

Akva Filter Oy 
Joutsa

Finse Oy 
Lievestuore

Jadelcons Oy 
Äänekoski                                                       

www.yritystulkki.fi
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Asianajotoimisto                            
Aki Pietarinen Oy 

Joensuu

APR-Rakennustyö Oy 
Outokumpu

East Colour Oy 
Savonlinna

K-Market Koivukuja, Nurmes

K-Market Kruunu, Punkaharju

K-Market Valtimo
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LIONS QUEST 
 YHDESSÄ KASVAMISEN 

OHJELMA

Koulutukset 
huhti–toukokuussa 2008

Kevät 2008

HUHTIKUU Kurssityyppi Paikkakunta
3.–4.4. EO + AK Kangasala, Hotelli Urku
4.–5.4. 2. aste Loimaa
7.–8.4. AK Kuopio
9.4. Täydennys Kuopio
14.–15.4. AK + YK Kuusamo
16.–17.4. 2. aste Rovaniemi
18.4. Täydennys Rovaniemi
21.–22.4. AK Pieksämäki
28.–29.4. 2. aste Imatra

TOUKOKUU
5.–6.5. AK, ruotsinkielinen Paimio
14.–15.5. YK Helsinki, Mikaelin kirkko

Quest-pääkouluttaja ja -koordinaattori 
Ulla Savolainen

Kouluttajat
Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, Rauni Muikku ja Helinä Perttu

Sähköposti  
etunimi.sukunimi@lions.fi 

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

Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella,
joka on kotisivuillamme www.lions.fi 

Katso lisää www.lions.fi 

Kurssityypit
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelma
EO = esiopetuksen Vatupassi-ohjelma
Täydennys/Mamu = seminaari maahanmuuttajaoppilaiden opettajille
2. aste = koulutus ammatillisen oppilaitosten opettajille

Quest-työstä 
palkitseminen
Liiton Quest-toimikunta on kokouksessaan 28.1.2008 päättänyt   
Questin hyväksi toimivien leijonien ja muiden tahojen palkitsemi-
sesta. Palkitsemiseen hankitaan Quest-pinssejä ja Quest-standaa-
ri. Lisäksi voidaan merkittävästä Quest-teosta palkita Qvintus-nal-
lella.

Kaikille leijonille jotka käyvät Quest-kurssin luovutetaan vain 
leijonille annettava Quest-pinssi. Tätä suositellaan jokapäiväiseen 
käyttöön normaalin leijonapinssin lisäksi.

Päämajan laatimalla Quest-pinssillä voidaan palkita sekä leijonia, 
että ulkopuolisia tahoja. Piirien Quest-toimikuntapuheenjohtajat 
voivat tällä pinssillä palkita mm. klubien Quest-lejonia.

Quest-standaarin voi myöntää Lions-liiton Quest-toimikunta, 
Quest-toimikunnan puheenjohtaja tai pääkordinaattori.  Standaari 
voidaan antaa leijonien tai klubien lisäksi myös ulkopuoliselle tahol-
le.  Standaarin myöntämisen edellytyksenä on aktiivinen pitkäaikai-
nen toiminta  tai muu merkittävä teko Questin hyväksi.

Vuosittain tullaan vuosikokouksen yhteydessä palkitsemaan 
standaarilla piiri, mikä on kuluneen kauden tai useampien kausi-
en aikana merkittävästi tukenut Quest-koulutusta tai muutoin sitä 
huomattavasti edistänyt.

Eero Ipatti
MD-LQC

Joensuu

T:mi Heikki Nuopponen 
Sulkava

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

Virta Lines 
Sulkava

Asianajotoimisto Ferenda Oy 
Oulu – Helsinki – Göteborg

Autoilija                                      
Seppo Heikkinen 

Oulu

Finnatura Oy Ltd 
Liminka

K-Market Komiaho, Kajaani

Laanilan Voima Oy 
Oulu

Maalausliike Iin MP Oy 
Ii
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Suomen Mardega Oy 
Kello                                             

Lattiapinnoitteiden ammattilainen

Desinfektori Toivo E.Tuomainen 
Leppävirta

T:mi Timo Torssonen 
Sorakuljetukset                                          

Salahmi, puh. 0400 357 817

Alkkulan Aluelämpö Oy 
Ylitornio

Haavikon Kenkä Ky 
Rovaniemi

K-Citymarket Kuusamo, Kuusamo

K-Market Rinne

Tilipyppi Oy 
Sodankylä

Agroset Oy 
Huittinen

AP-Ensi Oy 
Punkalaidun

Cap Trans Niemi Oy/                              
I & T Niemi Ky 

Ahlainen

Euran Hydrauliikka ja 
Metallirakenne Oy 

Kauttua

Ihoden Höyläämö Oy 
Ihode

Kellohuolto Heinonen 
Laitila

Kino-Huovi 
Harjavalta

Sata-Hämeen                
Rakennuspalvelu Oy 

Pori
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Soraset Ky 
Kauvatsa

                            O. Aaltonen Oy
 

Insinööritoimisto                          
SPS-Rakennesuunnittelu Oy 

Helsinki

Safe-Team Oy

Tamminiemi Lomakeskus 
Loviisa

Oy Woodin Finland Ltd 
Lahti

    
Haapajärvi

Metalli Järvelä Oy 
Kaustinen

Nivalan Fysioterapia 
Nivala                                                                

www.nivalanfysioterapia.fi

KLUBIASUT, SMOKIT JA FRAKIT
Mittaukset sopimuksen mukaan, esim. klubi-iltoina

Yrjöläntie 16/PL 1, 44401 Konginkangas, salmutex@salmutex.fi
puh. 014 584 661, 0400 541 866, fax 014 584 220

SALMUTEX OY
 30 vuotta

Veka-Line Oy 
Helsinki                                                            

www.vekaline.fi
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SUOMEN LlONS-LIITON

KARAOKE MESTARUUS-
KILPAILU

Paikka:  BEST WESTERN Spahotel Casino, Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna
Aikataulu: klo 12.00 Karaokekilpailuun ilmoittautuminen alkaa
 klo 13.00 Karaokekilpailun alkukarsinta 
  Alkukarsinnassa ratkaistaan 107 H-piirinmestaruudet
 klo 17.00 Suomen Lions-liiton Karaoken loppukilpailu
 klo 19.00 Palkintojen jako
 klo 19.30–24.00 Leijonaillallinen ja karaoketanssit

Sarjat:  Naiset, miehet, duot ja pennut (sarjoihin voi osallistua puolisot ja perheenjäsenet)

Osallistumismaksut: 20 €/henkilö, 20 €/duo. 
Osallistumismaksut maksettava 14.03.2014 mennessä tilille 
Savonlinnan Osuuspankki FI87 5650 0440 0384 48. 

Ilmoittautuminen: 16.03.2014 mennessä osoitteeseen all.kinds.of.music@hotmail.com 
Ilmoita samalla erityisruokavaliosi. Pyydä ilmoittautumisestasi vastaanottokuittaus. 
Jälki-ilmoittautuminen 22.03.2014 klo 12.00 mennessä (korotettu osallistumismaksu 30 €). 

Majoitusmahdollisuus BEST WESTERN Spahotel Casino, 
Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna, vaihde +358 (0)15 73 950 tai 
os. http://www.spahotelcasino.fi/fi/best_western_spahotel_casino_yhteystiedot_/ 

Karaokekilpailun alkukarsinnassa kukin kilpailija laulaa yhden (1) kappaleen. 
Tuomaristo valitsee loppukilpailuun neljä parasta, jotka esittävät yhden kappaleen. 
H-piirin mestaruudet ratkaistaan alkukarsintakierroksen esityksen perusteella.

Kilpailupaikalla on tarjolla virvokkeita, kahvia, keittolounas ja leijonaillallinen.

Kilpailusta on nähtävissä lisätietoja Lions Club Savonlinna/Sääminki kotisivulla osoitteessa: 
http://www.lions.fi/district107-h/SavonlinnaSaaminki/index.php 

Musiikista vastaa: 
Annikan Karaoke, puh. 050 545 20 79, annikankaraoke@hotmail.com 

Tervetuloa leijonaperheiden iloiseen karkeloon!

LC SAVONLINNA/SÄÄMINKI

Lauantaina 22.03.2014 Savonlinnassa 

KILPAILUKUTSU

LIONS SM-GOLF 
14.–15.6.2014

PELIMUODOT JA SARJAT 
A-sarja:  Miehet ja naiset tasoituksella -18,0, hcp lyöntipeli 
B-sarja:  Miehet ja naiset tasoituksella 18,1 – 36,0, hcp pistebogey 
C-sarja:  veteraanimiehet 65+ ja -naiset 60+, hcp pistebogey 
D-sarja:  Palvelukumppanit, 0 – 36,0, hcp pistebogey 
Joukkuekilpailu, hcp pistebogey, 2 hlö/ joukkue (lauantai)  
Lisäksi lähinnä lippua ja pisin draivi kisa (lauantai)  
KILPAILUMAKSUT 
Maksu ja ilmoittautuminen 31.5.2014 mennessä 140€/ osanottaja. 
(sis. illallinen (lauantai), keittolounas (sunnuntai) ja erikoiskilpailut. 
Jälki-ilmoittautuminen 150,– mikäli mahtuu. 
Joukkuekilpailu 20,–/ joukkue, maksu ja ilmoittautuminen paikan päällä.  
ILMOITTAUTUMINEN 
Otamme ilmoittautumisia vastaan (max. 120 pelaajaa) ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoita nimesi, tarkka tasoitus, sarja, seura, Lions Klubisi, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite ja postiosoite. 
Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen: toimisto@tahkogolf.fi  
MAKSU   FI89 5288 0440 0036 73, maksun saaja: LC-Nilsiä, viite: SM-Golf.  
  (pelaajan nimi, jos maksaja toinen kuin pelaaja) 
  Vahvistamme osallistumisen maksusuorituksen jälkeen.        
PALKINNOT  Paras scr-tulos palkitaan Lions SM Golfmestarina 2014. 
  Sarjojen kolme parasta palkitaan. 
  Joukkue- ja erikoiskilpailuissa omat palkinnot.  
MAJOITUS  Majoitusvaihtoehtoja löytyy mm. www.tahko.com -sivuilta.  
LISÄTIEDOT 
Markku Rantonen, markku.rantonen@dnainternet.net 
Kisainfoa voit seurata LC Nilsiän nettisivuilta http://www.lions.fi/district107-k/Nilsia/ 
kevään kuluessa. Tutustumiskierros ennen kilpailua 35€/kierros, kun kilpailumaksu 
suoritettu. Varauksen yhteydessä mainittava ”Lions SM golf”. 
 

TERVETULOA TAHKOLLE! 

LC Nilsiä   

Tahko Golf Clubin kentillä klo 10.00 alkaen (yhteislähtö)

Lions Club 
Vähäkyrö

Henkilökohtaiset 
matkat:  la 8.3.2014 klo 12.00

Sarjat ja matkat: NYL,N50,N60   3 km 
 MYL       9 km
 M40,M45, M50, M55 6 km
 M60,M65,M70, 3 km
 Hiihtotapa Perinteinen

 M80,M85 3 km
 Hiihtotapa Perinteinen

 Hikilauta sarja 1,5 km
 Yhteislähtö, välineet järjestäjän puolesta

Osallistumismaksut 20 € / kilpailija.

Viestit  su 9.3.2014 klo 12.00

Sarjat ja matkat: Naiset 3 x 3 km (1xP, 2xV)
 Miehet  4 x 3 km (1xP+3xV)

Osallistumismaksut 50€/joukkue. Tilille: FI20 4727 9020 0069 66

Ilmoittautumiset klubeittain ja viestijoukkueiden kokoonpano 
hiihtojärjestyksessä 2.3.2014 klo 24.00 mennessä.
Pasi.Tyystjarvi@netikka.fi
Tiedustelut/muutokset: Pasi Keskinen puh. 050 552 7655
Lähtölistat ja tulokset: www.lions.fi/district107-f/vahakyro/

 Tervetuloa!

Suomen Lions-liiton Suomenmestaruushiihdot
8.–9.3.2014 Vähänkyrön Viestin urheilumajalla 
osoitteessa: Mullolantie 169, 66500 Vähäkyrö

SUOMEN LlONS-LIITON

LENTOPALLO-
MESTARUUSKILPAILUT

Vuoden 2014 Lions-liiton lentopallomestaruudet ratkotaan 
Vuokatin Urheiluopistolla Vuokattihallissa ja Sotkamon lukion salissa. 
Turnaukseen osallistumis oikeus on Suomen Lions-liiton sääntöjen mukaan.

Sekä kilpasarjaan että kuntosarjaan pelaamaan tuleva klubi voi täydentää joukkuetta 
enintään kahdella ilmoittautuvan joukkueen kanssa samalla paikkakunnalla toimivan 
Lions klubin leijonalla. 

Myös naisten sarjaan tuleva klubi voisi täydentää joukkuetta saman paikkakunnan 
klubien naisleijonilla. 

Sarjat
Kilpasarjaan hyväksytään enintään 10 joukkuetta etusijalla ovat viime vuonna 
kilpasarjassa pelanneet sekä kuntosarjan 4 parasta klubia. Kuntosarjaan ja naisten 
sarjaan voivat osallistua muut määräaikaan mennessä ilmoittautuneet klubit.

Osanottomaksu
Osanottomaksu on 180,00 euroa/joukkue, joka maksetaan tilille LC Sotkamo / Vuokatti 
FI56 8000 1679 5770 52. Viestiosaan on merkittävä osallistuvan klubin nimi. 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut
LC Sotkamo / Vuokatti Risto Muranen, Heinäkatu 10, 88600 SOTKAMO
  puh. 0500 387 394, risto.j.muranen@gmail.com
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava klubin nimi, pelaajat, sarja ja yhteyshenkilön 
tiedot sekä tosite ilmoittau tumismaksun suorittamisesta. 
Ilmoittautuminen suoritettava 30.3.2014 mennessä.

Majoitusvaraukset
Majoitus varaukset suoraan Urheiluopiston myynti palvelusta: puh 08 619 1500 tai 
sähköpostilla myyntipalvelu@vuokattisport.fi 

Ilmoittautuneille klubeille tulemme lähettämään tarkemmat tiedot turnauksesta 
ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tervetuloa keväiseen Sotkamoon ja Vuokattiin!

LC SOTKAMO / VUOKATTI

VUOKATISSA 26.–27.4.2014
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Uusien jäsenten toiveitten toteutu-
mista ja myös pettymyksiä selvit-
tänyt tutkimus Derby Forum luo-
vutettiin Liiton johdolle Savonlin-
nassa marraskuun lopulla. Tutki-
mus toteutettiin N-piirissä kaudella 
2012–2013. Viimeistely saatiin val-
miiksi kuvernöörineuvostoon men-
nessä. Tämä jäsentyytyväisyystutki-
mus kohdistettiin 1–3 vuotta jäse-
ninä olleisiin. Tutkimuksen luo-
vutti tutkimustyöryhmän puheen-
johtaja Jukka Kärkkäinen ja sen otti 
vastaan Lions-liiton puheenjohtaja 
Asko Merilä. Tohtori Merilä oli tyy-
tyväinen saadessaan vastaanottaa 
kentällä omatoimisesti tehdyn tut-
kimuksen ja lupasi, että sen tulok-
siin paneudutaan huolella.

Derby Forum-kehitysprojektin 
innoittajana toimi tieto siitä, että 
merkittävä osa eronneista jäsenistä 
on vasta 2–3 vuotta mukana olleita. 
Tarkoituksena oli tältä joukolta 
kerätä tietoa ja saada heidät osallis-
tumaan aktiivisina toiminnan kehit-
täjinä. Toiveena oli saada tuoretta 
näkökulmaa toimintatapoihimme. 
Päämääränä oli saada aikaan konk-
reettisia kehityskohteita, jotka myös 
toteutetaan N-piirissä.

Jäsenrekisteristä poimittiin koh-
deryhmäksi 1–3 vuotta N-piirissä 
leijonina toimineet, yhteensä 305 
jäsentä. Heille lähetettiin sähköinen 
kyselykaavake, joka koostui no peas ti 
analysoitavista ”rasti ruutuun” 
-kysymyksistä ja vapaita sanallisia 

vastauksia vaativista kysymyksistä. 
Jälkimmäiset vaativat huomattavasti 
enemmän analysointityötä, mutta ne 
myös antoivat syvempää tietoa jäse-
nistön mielipiteistä. Sanalliset vasta-
ukset toimivat myös pohjana laadit-
taessa varsinaisen kehitystilaisuuden 
– Forumin – ryhmätöiden sisältöä.

Derby Forumin alkukeskuste-
lun jälkeen varsinainen työ teh-
tiin noin kuuden henkilön työryh-
missä. Jokaiselle ryhmälle oli alus-
tettu omat aiheet. Loppukeskuste-
lussa jokaisen työryhmän tulokset 
käytiin yhdessä läpi ja kommentit kir-
jattiin ylös. Näin saatu kehityskoh-
teiden aineisto työstettiin käytännön 
toimenpiteiksi, joita lähdettiin välit-
tömästi toteuttamaan.

Tuloksista mainittakoon, että 
vahvana pontimena liittymiselle 
joukkoomme toimii halu auttaa ja 
tehdä hyvää, mahdollisimman käy-
tännöllisellä tasolla. Kansainvälisyys 
koettiin houkuttelevana voimava-
rana. Positiivisena koettiin klubilais-
ten yhteisöllisyys ja uusien ystävien 
saaminen. Järjestömme koettiin jos-
sain määrin toimintatavoiltaan van-
hoilliseksi ja kankeaksi, virka-asua 
vieroksuttiin, samoin kuin ulkomaa-
laisia virkanimikkeitä ja lyhennyksiä 
sekä palkitsemiskäytäntöjä.

Perehdytystä toimintaamme ja 
tapoihimme arvostettiin ja tässä toi-
vottiin kaikkein eniten kummin aktii-
vista toimintaa. Se koettiin niin tär-
keäksi, että Forumissa nousi esille 

Derby Forum -tutkimus 
luovutettiin kuvernöörineuvostossa

Derby Forum -tutkimuksen vastaanottivat Savonlinnan kuvernöörineuvos-
tossa liiton puheenjohtaja Asko Merilä, varapuheenjohtaja Tuomo Holopai-
nen ja koulutusjohtaja Rafael Frans. Luovuttajina olivat työryhmän puheen-
johtajan Jukka Kärkkäisen lisäksi työryhmän jäsenet DG Heikki Saarinen, PCC 
Jouko Ruissalo, viestintäjohtaja Thorleif Johansson, 1.VDG Sini Eloholma ja 
PDG Ossi Eloholma.

Nykyisellä jäsenjohtajalla Maija-Liisa Heikkilällä ja tulevalla jäsenjohtajalla 
Jukka Kärkkäisellä oli Savonlinnassa yhteisenä puheenaiheena vain vähän 
aikaa leijonatoiminnassa mukana olleisiin jäseniin kohdistunut jäsentyyty-
väisyystutkimus. Kuva: Antti Tuomikoski.

kummitoiminnan varmistaminen 
siihen sitoutuneen henkilön, klubi-
kummin, toimesta varsinaisen kum-
min lisäksi. Erittäin tärkeäksi koettiin 
myös klubikokousten elävöittäminen 
ja keventäminen vastaamaan aja-
tusta rennosta ja mukavasta yhdes-
säolosta unohtamatta kuitenkaan 
varsinaista asiaa. Ko kouk set eivät 
saisi olla liian pitkiä. Työryhmä työsti 

näistä toiveista ehdotuksen hyvän 
klubitoiminnan käytännöiksi. Aineis-
toa on N-piirin koulutuksissa jo hyö-
dynnettykin.

Täydellinen raportti liitteineen 
löytyy N-piirin nettisivuilta koh-
dasta: LioNakatemia->Uudet jäsenet 
ja kummit-> Derby Forum. 

Jukka Kärkkäinen
Derby-työryhmän puheenjohtaja

Nimineulan synty!
Vieraillessani koulutustilaisuuksissa, AluePnateissa, yhteiskokouksissa, 
klubivierailuissa  jne, tuli vastaani ihmisiä, joiden kasvot muistin, mutta 
nimeä en. 

Klubiimme tuli uusia jäseniä, eikä heidän ollut helppo muistaa 
nimiämme. 

Pitkän pohdinnan ja vaihtoehtojen pyörittelyn jälkeen kehitin nykyi-
sen nimineulan, jota olemme oman klubimme lisäksi myyneet C-piirissä 
jo useille klubeille ja vastaanotto on ollut todella positiivinen. Myös 
muut piirit ovat jo ottaneet nimineulan käyttöönsä. 

On ollut ilo huomata, kuinka ahkerasti neula on ollut käytössä eri 
tilaisuuksissa ja on myös ”siistiä” kun kaikilla on samannäköinen pohja 
neuloilla, joissa on nimen ja klubin lisäksi reikä omaa kulloistakin pins-
siä varten, olitpa rivijäsen, presidentti, liiton jäsen ym., voit vaihtaa 
pinssin tilanteen mukaan.

Nyt on hyvä aika tilata 
nimineula koko klubille ja 
seuraavissa yhteistapaami-
sissa tunnemme jo toinen 
toisemme jopa nimeltä.

Leijonaterveisin 
Eeva Ouni                                                                                                                                             

             LC Vihti/Nummela

pinssin tilanteen mukaan.

nimineula koko klubille ja 
seuraavissa yhteistapaami
sissa tunnemme jo toinen 
toisemme jopa nimeltä.

             LC Vihti/Nummela
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
12.11.2013–13.1.2014

A-piiri
LC Paimio: Lauri Roos, Anton Simolin, Ville Kotamäki
LC Karinainen/Kyrö: Pasi Toivonen
LC Turku/Kupittaa: Olli Widgren, Petri Hallfors
LC Turku/Aninkainen: Ilkka Hiltunen
LC Salo: Kari Virtanen
LC Paimio/Aallotar: Henna Nyqvist
LC Kiikala: Timo Aalto
LC Mynämäki: Markus Kiveinen
LC Turku/Lucia: Terhi Järvinen, Ulla Lamberg, Sirpa Laine
LC Loimaa/Tähkä: Antti Majanen
LC Uusikaupunki: Matti Uusivuori, Miikka Roos, Jyrki Laine
LC Åland/Södra: Gunnar Lindeman
LC Kisko: Veikko Alha, Peter af Björksten
LC Lieto/Loukinainen: Jari Peltonen
LC Kustavi: Esa Nieminen
LC Raisio: Rami Silvan
 
B-piiri
LC Espoo/City: Johanna Björkroth
LC Virkkala-Virkby: Timo Paattiniemi
LC Helsinki/Meilahti: Tom Autero
LC Espoo/Aurorat: Carita Vilén
LC Siuntio-Sjundeå/Charlotat: Maria Aaltonen, Sari Leppänen
LC Helsinki/Ruoholahti: Ulla Salin
LC Hanko-Hangö: Marko Förström
LC Helsinki/Cosmopolitan: Francis Lynch
LC Helsinki/Lehtisaari: Riku Raitala
LC Helsinki/Lauttasaari:  Päivi Laitinen
LC Helsinki/Pitäjättäret: Olga Taipale
 
C-piiri
LC Kerava: Timo Forsström
LC Hyvinkää/Sveitsi: Kalle Leppälä
LC Hyvinkää/Puolimatka: Kari Jalonen
LC Hämeenlinna/Liinut: Taru Ruikka, Anne Malmström, Päivi Veikkola
LC Janakkala/Idat: Karoliina Häivälä, Irina Batalova, Vuokko Mähönen
LC Padasjoki: Jari Haaranen
LC Asikkala/Kanava: Tiina Haapaniemi
LC Kellokoski/Annat: Minna Höckert
LC Hämeenlinna/ Renko: Simo Torkkola
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Hanni Nordgren
LC Lahti/Vesijärvi: Juha Lindevall
 
D-piiri
LC Heinola/Sillat: Jarkko Salminen, Marko Bosley
LC Virolahti/Miehikkälä: Raimo Ukkola
LC Kouvola/Iris: Iris Torninoja, Tarja Rantala
LC Ristiina: Ilari Kuukkanen, Mikko Seppänen
LC Luumäki: Sami Kiviluoma
LC Heinola: Ilkka Jaakkola
LC Imatra/Vuoksi: Hannu Pöyhönen
LC Kouvola/Hansa: Mikko Pajari
 
E-piiri
LC Vesilahti/ Kurjettaret: Anne-Maija Hakala, Marjaana Räsänen,  
Hanna Leiponen-Syyrakki, Eila Häihälä, Satu Karvinen, Päivi Salonen, 
Mervi Lumia, Elina Leiponen, Minna Lepola, Kristiina Pispala,  
Satu Leiponen, Mirka Halme, Leena Kurki, Kirsi Mannila, Kaarina Louhi, 
Annika Latva, Raija Marttila, Silja Titov, Liisa Luukkaala, Marja Leiponen

LC Orivesi: Mika Haapaniemi, Ville Soikkeli, Marko Ojanen,  
Kimmo Valkama, Esko Ojala
LC Kuru: Ahti Nieminen, Kyösti Rentola, Antti Elomaa
LC Kangasala: Raimo Hemmilä
LC Toijala/Akaa: Juha-Pekka Järvinen, Turo Hyötyläinen,  
Pasi-Matti Kylmälä
LC Tampere/Naistenlahti: Irma Lindfors, Marjut Salminen,  
Hanna Vainiomäki
LC Tampere/Siilinkari: Leena Saarto, Tiina Honkala-Näppilä, Tuija Lehto
LC Ylöjärvi/Teivo: Jouko Hinkula, Petri Mäki
LC Hämeenkyrö/Kyröttäret: Pauliina Mansikkamäki,
LC Tampere/Kaakinmaa: Jose Ahonen
LC Lempäälä/Sääksjärvi: Jonna Viljanen, Mirja Oksala
LC Hämeenkyrö/Kyröskoski: Jaakko Väre
LC Viljakkala: Jussi Siikakoski
LC Kuhmalahti: Esko Puntala
LC Karkku: Juha Lehtola
 
F-piiri
LC Kuortane: Raimo Kallioniemi
LC Jalasjärvi/Liisat: Aira Rantanen
LC Isokyrö: Jussi Lehtonen, Pasi Myllyniemi
LC Jurva: Mika Lintula, Ari Hietanen
LC Kristinestad-Kristiinankaupunki: Thomas Söderlund,  
Dick Söderbacka
LC Nurmo/Lakeus: Esa Veikkola
LC Kauhava: Esa Rämäkkö
LC Alavus: Maurits Nieminen
LC Vaasa/Vapaus: Ulla Ulriksen
 
G-piiri
LC Haapamäki: Ville Leppänen
LC Joutsa/Jousa: Juha Metsänen
LC Vilppula: Timo Kangasjärvi, Mika Roponen
LC Saarijärvi/Kalmari: Jari Mustamäki
LC Jyväskylä/Kuokkala: Pentti Paananen
LC Jämsä/Himos: Pekka Wallenius
 
H-piiri
LC Lieksa/Brahea: Erkki Jokitalo, Matti Harakka
LC Savonlinna/Sääminki: Vesa Kettunen
LC Enonkoski: Keijo Kemppinen
LC Joensuu/Kanteletar: Riitta Ruotsalainen
LC Kitee/Ilmarinen: Pentti Mähönen
LC Liperi: Ossi Makkonen
LC Ilomantsi/Brihat: Markku Torssonen
LC Tuupovaara: Pasi Räty
LC Joensuu/Kalevaiset: Jari Kari
 
I-piiri
LC Tyrnävä: Sakari Pernu
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto: Jorma Männikkö
LC Kajaani/Linna: Irma Oikarinen, Teuvo Oikarinen
LC Oulunsalo/Salottaret: Alli Niemelä, Iiris Åman, Marja-Leena Seppä, 
Soile Alaniska
LC Sotkamo/Vuokatti: Mirja Makkonen, Mauri Reinikka
LC Vuolijoki: Veli Lempinen
LC Muhos: Maria-Liisa Jakonen
LC Ii: Reijo Liedes
LC Utajärvi: Rauno Kotila

Joulukuun lehdestä olivat jääneet E-piirin osalta LC Tampere/Hervannan jäsenten Juha Lehtisen ja Kalevi Pavialan nimet pois.
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K-piiri
LC Kiuruvesi/Helmiina: Tanja Reinikainen, Sirpa Rytkönen,  
Katariina Pekkala, Heidi Huhtilainen, Sinikka Kähkönen, 
Helena Koivunurmi, Pirjo Pesonen, Maija Korpela, Suvi Flygare,  
Jaana Partanen, Leena Pietikäinen, Nea Ruhanen, Sirpa Marjoniemi,  
Kati Huttunen, Leena Keinänen, Sari Tikkanen, Sirpa Pennanen,  
Anne Härkönen, Maarit Amper, Tiina Nousiainen, Arja Kärkkäinen,  
Saara Linninen, Ulla Piippo, Tuulikki Lämsä, Hannakaisa Heikkinen,  
Kaisa Kämäräinen
LC Varkaus/Justiina: Eija Tuomainen, Satu Penttinen
LC Kuopio/Canth: Marjo Närhi
LC Iisalmi: Pekka Pirhonen
LC Rautalampi/Malvi: Risto Lindholm, Helena Korhonen, Irma Hintikka, 
Tero Jalkanen
LC Karttula: Pertti Pohjolainen
LC Sonkajärvi: Jani Vainikainen, Mika Suomalainen
LC Keitele: Erkka Sistonen
LC Suonenjoki/Soittu: Riitta Markkanen
LC Suonenjoki: Kimmo Martinsén
 
L-piiri
LC Rovaniemi/Alakemijoki: Ari Haataja
LC Rovaniemi/Ounasvaara: Asko Salmela, Reijo Väisänen,  
Petri Kemppainen
LC Tervola: Pekka Tammela
LC Kemi/Merenhelmet: Marja Kynsijärvi
LC Rovaniemi/Napapiiri: Jussi Timonen-Nissi
LC Keminmaa: Teemu Alatalo
LC Tornio/Raja: Jaakko Heikkinen
LC Kuusamo: Mika Määttä
 
M-piiri
LC Rauma/Ankkuri: Teppo Hattula, Pentti Tiejoki, Pasi Starck
LC Kokemäki: Antti Vahero
LC Köyliö: Antero Nieminen, Reima Ojala
LC Kankaanpää: Jarmo Raukola, Mika Peltomäki, Heikki Viljanen
LC Kokemäki/Jokilaakso: Marika Viljanen, Erja Leppänen
LC Kiukainen: Markku Anttila
LC Säkylä: Veli-Pekka Salonen
LC Eura: Jouko Salonen, Timo Kantola
LC Karvia: Tapio Keskitalo
LC Honkalahti: Juha Palmen

N-piiri
LC Vantaa/Komeetat: Heli Suihko, Raili Schwab
LC Helsinki/Kallio: Kari Laukkanen
LC Mäntsälä/Mamsellit: Malla Santanen, Hanna Laine, Pirkko Lakkonen, 
Ritva Ovaska, Pirjo-Riitta Marjaniemi
LC Vantaa/Helsinge: Pirjo Luukkonen, Anu Laurila
LC Helsinki/Metsälä: Laura Heinlahti-Jämsén, Sari Leino, Aki Jämsén
LC Tikkurila-Dickursby: Harri Kontiainen, Petteri Peltola
LC Helsinki/Pohjois-Haaga: Olli Penttinen, Irmeli Johansson,  
Hanna Nousiainen, Marja-Liisa Kauppinen
LC Lovisa-Loviisa: Jukka Pönni
LC Helsinki/Pakila: Petri Salmi
LC Helsinki/Herttoniemi: Jan Österlund
LC Helsinki/Soihdut: Eijariina Vartiainen, Elena Palenius
LC Helsinki/Malmittaret: Karin Kurki, Katariina Lindholm,  
Maarit Makkonen, Annikki Eklund
LC Porvoo MLK-Borgå LK: Timo Nurkkala
LC Helsinki/Aurora: Sanna Wesanko
LC Helsinki/Finlandia: Kirsi Wilson, Jari Suovanen, Chris Wilson
LC Helsinki/Vallila: Taavi Niinimaa
LC Helsinki/Kaivopuisto: JaakkoÅhrlund, Jari Taponen
LC Lappträsk/Liljendahl/Perna: Pasi Korhonen, Tom Forsell
LC Vantaankoski-Vandaforsen: Markku Lehtikuusi
LC Vantaa/Simonkylä: Mika Jämsen
LC Porvoo-Borgå: Pasi Nieminen
LC Helsinki/Hakaniemi: Ilkka Lehtonen
 

O-piiri
LC Haapajärvi/Kantapuhto: Panu Jaakonaho, Juha Murisoja
LC Lohtaja: Jiri-Henrik Tammilehto, Ville Karhula
LC Kälviä/Lucina: Anne Hyppönen, Jaana Uusisalo
LC Kälviä: Jussi Tuomisto
LC Alavieska: Sari Isotalus
LC Nedervetil: Oskar Backström

LC Korpilahti 
50 vuotta
Korpilahti; sijaintinsa vanki, perinteensä renki. 

Näillä sanoilla on Ari T. Manninen nimennyt Korpilahden historian 
toisen osan.

Paikkakunnalle perustettiin 50 vuotta sitten, 11.12.1963, vaajakos-
kelaisten Lion-veljien avustamana oma klubi. Vuosien takaisia perus-
tajajäseniä löytyy vielä alueelta, mutta toiminnassa heitä ei enää ole. 

Paljon on vettä virrannut Päijänteessä ja melkoisesti on muuttunut 
perustamisaikainen Korpilahden kunta. Meistä tuli vuonna 2009 jyväs-
kyläläisiä ja samalla ison kaupungin eteläisin kaupunginosa. Veljet oli-
vat yksimielisesti sitä mieltä, että Korpilahti on säilyttävä klubimme 
nimessä ja näin myös tapahtui. Olemme LC Korpilahti ja osaamme olla 
siitä ylpeitä! 

Aivan kivuttomasti ei klubin perustaminen Korpilahdelle käynyt. 
1960-luvun alkupuolella yhteyttä ottivat mm. Jämsän ja Laukaan klu-
bit. Nämä yhteydenotot eivät kuitenkaan vielä johtaneet klubin perusta-
miseen. Asia oli Korpilahdella uusi ja vaati oman aikansa kypsyäkseen.

Jämsän ja Laukaan klubien epäonnistuminen ei kuitenkaan lannista-
nut Vaajakosken klubin veljiä. Keijo Keravuori LC Vaajakoskesta ja Veli 
Aromaa, Leo Tietäväinen ja Toivo Kohvakka LC Vaajakoski/Päijänteestä 
saapuivat joulukuun 11 päivänä 1963 vakain aikein perustamaan LC 
klubia Korpilahdelle. Kokous pidettiin taiteilija Helmer Selinin omista-
massa ravintolassa. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen perustamisko-
kous järjestäytyi puheenjohtajana Erkki A. Merisalo ja sihteerinä Uolevi 
Palonen. Yksimielisesti päätettiin perustaa LIONS CLUB KORPILAHTI, 
kummiklubinaan LC Vaajakoski/Päijänne. 

Tällä hetkellä LC Korpilahden suurimpana huolena on jäsenmäärän 
vähäisyys. Kuluneen vuoden aikana yhdistyksestä erosi kaksi jäsentä ja 
vain muutamaa päivää isännöimänsä klubin 50-vuotisjuhlaa myöhem-
min menehtyi presidenttimme Pertti J. Louni. Jäsenmäärämme on tällä 
hetkellä 14 henkeä. 

Pertti Louni, Mikko Strang

LC Korpilahti juhli 50-vuotista taivaltaan 16.11.2013. Juhlavan ja lämmin-
henkisen tilaisuuden isäntänä toimi presidentti Pertti Louni, joka kuvassa 
vastaanottaa kummiklubin LC Vaajakosken edustajien Hannu Haapamaan 
ja Aimo Hännisen luovuttamana keskeistä Vaajakoskea kuvaavaa taulua. 
Kuva: Maarit Nurminen.
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Kurkistuksia

Minä tarvitsen....
Joululomalla kuopukseni matkusti yksin pit-

kän matkan käyttäen julkista liiken-
nettä. Kun hän palasi vihdoin kotiin 

olin samalla sekä iloinen että surul-
linen. Sama tunne valtasi minut 
kun olin samaisen kuopukseni 
ja hänen kaverinsa kanssa vesi-
puistossa ja koko siellä olomme 
aikana en nähnyt heitä. Mikä 
oli muuttunut ja mikä sai minut 
tuntemaan oloni iloisen surulli-
seksi? Aikaisempina vuosina 

kuopukseni ei olisi jättänyt minua 
hetkeksikään rauhaan vaan olisi 

koko ajan halunnut minua mukaansa 
liukumäkiin ja milloin minnekin vaikka 

hänellä olisikin ollut kaveri mukana. Nyt 
minun pyrkimykseni lyöttäytyä yhteen heidän 

kanssaan näytti pikemminkin häiritsevän häntä. 
Lionstoiminta ja muiden palveleminen on hieno ajatus. Lionina on hyvä 

olla ja auttaa apua tarvitsevia. Mitä jos eläisimme erittäin korkean elinta-
son maassa, jossa ei olisi yhtään ihmistä tai tahoa, joka tarvitsisi apua? Oli-
siko silloin kiva olla lion?

Ihminen on luonnostaan laumaeläin, joka haluaa pitää huolta laumas-
taan. Me olemme jokainen halukkaita auttamaan kanssaihmistämme ja huo-
lehtimaan heikoista ja huolenpitoa tarvitsevista. Inhimillisyys tekee meistä 
ihmisistä ihmisiä. Muiden auttaminen antaa myös hyvän olon ja henkistä 
tyydytystä. Ihmiset, jotka ovat sinut itsensä ja ympäristönsä kanssa, ovat 
positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Ihmiset, jotka ovat tyytyväisiä omaan 
elämäänsä haluavat jakaa tyytyväisyyttään muiden kanssa ja levittävät 
ympäristöönsä positiivista ilmapiiriä. 

On hieno asia, että lionit tuntevat sosiaalista vastuuta ja haluavat olla 
osaltaan auttamassa ja vaikuttamassa yhteiskunnallisissa asioissa. Kun 
näyttää siltä, että valtion tai kunnan varat ei riitä vaikkapa lastensairaa-
lan kunnostamiseen tai uuden sairaalan rakentamiseen, lionit käärivät hiho-
jaan ja tekevät eilaisia aktiviteetteja varojen keräämiseksi. On hienoa, että 
on olemassa järjestö, joka on valmis auttamaan katastrofin keskellä kärsi-
viä filippiiniläisä tai tukemaan srilankalaisten tyttöjen koulunkäyntiä. Jär-
jestöt muodostuvat lukuisista yksilöistä, jotka yhdessä vapaaehtoisesti ja 
vaapa-ajallaan kantavat sosiaalista vastuuta ja pyrkivät omalta osaltaan 
tekemään toisten ihmisten elämästä siedettävämmän.

Vaikka yhteiskunta tuntuu hoitavan kaiken Suomessa, ei pidä tuudut-
tautua ajatukseen, että niin tulee aina olemaan. Auttavia vapaaehtoisia, 
reippaita lioneita ja puolisoita tarvitaan aina. Se, että käy lukemassa van-
hukselle tai ulkoiluttamassa pyörätulipotilasta tuottaa iloa sekä ulkoilutta-
jalla että ulkoilutettavalle. Olemme laumaihmisiä ja tarvitsemme aina toi-
sia ihmisiä lähellemme.

Olin järkyttynyt kun tajusin, että kuopukseni oli jo niin iso, ettei tarvin-
nut minua niin paljon kuin aikaisemmin. Olin käymässä tapeettomaksi! Se 
tässä elämässä olisikin pahinta. Se, että kukaan toinen ihminen ei tarvit-
sisi toista ihmistä! Se päivä olisi sekä ihmiskunnan että lionsliikkeen lopun 
alku. Hyvä kun tarvitsemme toinen toisiamme ja tänään minä olen tarvit-
sija ja huomenna sinä saatat olla tarvitsija. Tänään sinä luet vanhukselle 
kirjaa ja huomenna hänen lapsenlapsensa saattaa lukea sinulle kirjaa kun 
istut pyörätuolissa. Annetaan hyvän kiertää ja palvellaan jokaista ihmistä. 
Tekojen ei tarvitse aina olla suuria ja miljoonien eurojen hintaisia. Joskus 
sokean auttaminen kadun yli tai oven pitäminen auki takana tulijalle riit-
tää. Joskus hymy ja silmiin katsominen voi pelastaa päivän. Lion merkki 
rinnassa ei tee ihmisestä lionin vaan sydän, joka hakkaa sen merkin alla, 
tekee ihmisestä lionin.

Tiedän, että kuopukseni tarvitsee minua kun ei saa kammattua takkuisia 
hiuksiaan ja minä tarvitsen häntä kun älypuhelin takkuilee. Niin se vain on! 

PDG Eeva Suomenaro

Pitkäaikaisen parisuhteen päättymi-
nen ajoi 63-vuotiaan miehen kak-
soissurmaan 17.11.2012 Alavudella. 
44-vuotias miesuhri oli asiaan liitty-
mätön ulkopuolinen henkilö. Hänen 
perheensä tarvitsi nyt apua. Perhee-
seen kuuluvat äiti sekä 5-, 7-,12- ja 
14-vuotiaat tyttäret. Yhdessä tehty 
remontti jäi pahasti kesken van-
hempien ja tyttärien makuuhuonei-
den osalta.

 Alavuden klubit pitivät yhteis-
palaverin, jolloin sovittiin suunni-
telmista projektin toteuttamiseksi. 

– Kaikki olimme järkyttyneitä 
tapahtumasta ja kylällä alkoi kuu-
lua, että apua tarvittaisiin, selvitti 
LC Alavuden presidentti Esko Saa-
rimäki. Klubeissa keskusteltiin, että 
lähdetään auttamaan, jos talonväki 
siihen suostuu. Klubeissa koimme, 
että tämä jos mikä sopii Lions-työ-
hön.

 Remontti vaati sekä suunnitel-
mia, rahoitusta että talkoita. Raken-
nusyrittäjä Markku Mäntylä LC Ala-
vus/Salmesta toimi remontin yli-
päällikkönä, ja hän jäi monta ker-
taa puurtamaan talkoita oman työ-
päivänsä päätteeksi. Arne Ritari-sää-
tiön rahastosta saatiin varoja ja Ala-
vuden kaupungilla on myös osuutta 
kustannuksiin. LC Kuulattaret laittoi-
vat kahvitusta, ja heiltäkin tuli rahal-
lista apua.

– Minun yli 20-vuotiaassa Lions-
työssäni tämä on tuntunut oikealta 

auttamiselta. Väki on meillä niin lei-
jonahenkistä, ettei kovin paljon tar-
vinnut puhaltaa, kun talkoot pyöräh-
tivät liikkeelle. Yhteensä talkootun-
teja kertyi noin 600, kertoi remont-
tipäällikkö Markku Mäntylä.

Klubeissa riittää monen alan 
ammattilaista, ja sähkötyötkin hoi-
tuivat omien sähköyrittäjien töinä. 
Projektin aikataulu oli suunniteltu, 
että kesällä huoneet ovat käyttö-
kunnossa. Tässä myös onnistettiin 
niin, että ennen juhannusta huo-
neet olivat valmiina Lions-klubien 
sekä tavara-avussa mukana olleen 
Alavuden rotareiden toimesta.

– Meille tämä lionsien työ oli 
sitä, että emme perheenä olisi nyt 
tässä, sillä talkoolaiset ottivat myös 
aina tytötkin huomioon. Henkisellä 
tasolla nämä talkoot ovat auttaneet 
meitä, eikä pelkästään, että työmaa 
on nyt valmiina, kertoi yksin jää-
nyt Hannele Altti. Tiesin talon läm-
mityksestä ja vesijärjestelmästä, 
ja suunnittelimme ne remontin 
yhdessä. Klubien talkoista oli suuri 
apu meille, mutta halusimme kertoa 
niistä siksi, että tällaista auttamista 
on vielä olemassa. Lions-klubilaisilla 
on suuri ja auttava sydän.

 Perhe ja sukulaiset järjestivät tal-
koolaisille kiitokseksi grillijuhlat, joi-
hin makkarat ja lihat lahjoitti Salmen 
klubiin vielä kuuluva entinen kaup-
pias.

Arto Mäyry

Alavuden klubeilta
kaksi makuuhuonetta

Remonttipäällikkö Markku Mäntylä LC Alavus/Salmi, uhrin sisar Taina Mäky-
nen, yksi kökkäpäälliköistä Arto Mäyry LC Alavus, presidentti Esko Saarimäki 
LC Alavus ja talon omistaja Hannele Altti loppukatselmuksessa.
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LC Kerimäki 50 vuotta

Kattopalkit kylätaloon 

LC Kerimäki juhli 50-vuotistaivaltaan 23.11.2013 lähes 70 läsnäolijan voi-
min. Juhlapaikkana oli klubin kokouspaikkana vuodesta 1975 toiminut 
Hotelli Herttua. Klubi perustettiin 15 jäsenen voimin 7.11.1963 LC Savon-
linnan toimiessa kummiklubina. Nykyinen jäsenmäärä on 30. Enimmillään 
klubissa on ollut 42 lionia kaudella 1986–1987. Perustajajäseniä on toimin-
nassa mukana vielä kaksi, Väinö Vanhanen ja Päiviö Rauhansalo. Piirikuver-
nöörinä klubin jäsenistä ovat toimineet Esko A. Silvennoinen 1976–1977, 
Esko Ijäs 1985–1986 ja Martti Tynkkynen 2005–2006. Puolisotoiminta on 
ollut aktiivista koko 50-vuotisen toiminnan ajan. Klubin toiminnan arvot 
ovat: aktiivisuus, palveluhalu, talkoohenki.

Juhlapäivä käynnistyi presidentti Esko Ijäksen ja veljien Päiviö Rauhan-
salon ja Martti Tynkkysen suorittamalla kukkalaitteen ja kynttilän viennillä 

Leijona-voimille oli käyttöä, kun palkit nostettiin lopuksi paikoilleen ja 
kiinnitettiin niiden väliset poikittaiset kannatinpalkit. Päivän urakan jälkeen 
ahertajat olivat silminnähden ylpeitä työn tuloksista. Kyläyhdistys tarjosi 
talkooporukalle lounaan ja kahvit.

LC Juupajoki on lahjoittanut kylätalohankkeeseen 4  000 euroa. Lisäksi 
leijonat ovat sitoutuneet tekemään kylätalon hyväksi 200 talkootuntia. Kat-
topalkkitalkoissa tunneista kului noin 50.

Kopsamon kyläyhdistys kunnostaa kylätaloa Kirkonkylän koulun ruo-
kalarakennuksen yhteyteen. Kylätaloa rakennetaan kaikkien kuntalaisten 
käyttöön kokoontumis- ja harrastetilaksi. Valmista tulee vuoden 2014 lop-
puun mennessä.

Loppuvuodesta 2013 kylätalon rakennusprojekti oli edennyt purkutöi-
den ja perustusten teon jälkeen sisätiloihin. Joulukuussa alakerran runko- 
ja eristystyöt olivat valmistumassa, joten edessä olivat sisäverhoustyöt sekä 
yläkerran runko- ja eristystyöt. 

Heli Rahkonen

Malviin seitsemän uutta jäsentä
LC Rautalampi/Malvi täydensi melkoisesti jäsenjoukkojaan. Ensimmäiset 
klubin historian naisjäsenet saatiin viimeinkin mukaan. Joulukuun klubi-
kokouksessa 17.12. kutsuttiin klubiin neljä naisjäsentä ja kolme miestä, 
joten jäsenmäärä kohosi 27:stä 34:ään.

 Piirikuvernööri Onni Piippo oli mukana todistamassa uusien jäsen-
ten ja kummien lupausta ja hänen asettamansa jäsenmäärän lisäys pii-
rissä sai hyvän lisän tavoitteelle.

Juhlassa olivat mukana klubin perustajajäsenet Väinö Vanhanen (vas.) ja 
Päiviö Rauhansalo.

Päiviö Rauhansalon ritariksi lyömisen toimitti juhlallisin menoin PCC Harri 
Forss LC Savonlinna/Eerkistä. Toimitusta avustivat klubin aiemmat Lions-rita-
rit Martti Tynkkynen (vas.) ja Esko Ijäs.

Leijonat talkoilivat kattopalkit kylätaloon Juupajoen Kopsamolla. 
Kuva: Seppo Salo.

charterpresidentti Esko A Silvennoisen haudalla. Juhlavan ja rennon 50-vuo-
tisjuhlatilaisuuden tervehdyssanat lausui presidentti Esko Ijäs. 

Juhlaan toi tervehdyksensä myös piirikuvernööri Juhani Kautonen ja juh-
lapuheen piti PCC Harri Forss. Puheessaan hän mm. kiitti klubin aktiivista 
ja näkyvää toimintaa paikkakunnan parhaaksi kuluneina vuosikymmeninä 
sekä korosti aktiivisen puolisotoiminnan merkitystä koko klubin aktiivisen 
toiminnan turvaamisessa.

Juhlailta huipentui klubin perustajajäsen Päiviö Rauhansalon Lions-rita-
riksi lyömiseen, jonka suoritti PCC Harri Forss. Hetkeä myöhemmin tuo-
reena Lions-ritarina Päiviö Rauhansalo esitti katsauksen klubin 50-vuoti-
seen aktiiviseen taipaleeseen laatimansa ansiokkaan historiikin pohjalta.

Kuvat ja teksti: Timo Lehtinen

LC Juupajoen veljet talkoilivat loppusyksyisenä lauantaina juupajokelaisen 
Kopsamon kyläyhdistyksen kylätalohankkeen hyväksi.

Talkoot etenivät joutuisasti, ja porukka oli mukana innokkaasti. Tal-
koissa tehtiin välipohjan T-muotoiset kattopalkit liittämällä liimalla ja pul-
teilla yhteen kaksi pituudeltaan kuusimetristä liimapalkkia.
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Joulutori Sääksjärvellä

LC Kiihtelysvaara 30 vuotta

Lauttakylään ritareita

Vaateavustusta Sortavalaan 

Sääksjärven leijonille on jo muodostunut monenlaisia perinteitä. Yksi niistä 
on osallistuminen joulumyyjäisiin. Vuosia olimme mukana seurakunnan 
järjestämissä myyjäisissä. Enää seurakuntataloa ei ole, joten viime vuonna 
aloimme uuden perinteen. Pystytimme Joulutorin 30.11.2013 vanhalle urhei-
lukentälle. Nyt se paikka on rakennustyömaa, joten taas piti löytää uusi 
paikka. Koska tilaa tarvitaan paljon, Sääksjärven koulun parkkialue vai-
kutti sopivalta.

Eihän myyjäisiä ole, ellei sen eteen tehdä paljon työtä. Sukkapuikot viu-
huivat jopa klubikokouksissa ja yhdessä teimme joulukransseja. Viimeisim-
pinä töinä oli leipominen ja porkkana- ja lanttulaatikoiden teko.

Lauantaiaamuna varhain alkoi teltan pystytys. Tähän työhön tarvittiin 
myös puolisoita. Seuraavaksi kävi kova kuhina, kun myyntipöytiä järjestel-
tiin mahdollisimman myyvän näköisiksi. Myytävää olikin runsaasti. Patut 
grillasivat makkaraa, partiolaiset paistoivat lettuja, martat myivät havupal-
loja sekä kahvia ja pullaa. Lastusten lähetyspiirissä oli kudottu ahkerasti 
sukkia, Loiske järjesti arpajaiset. Lionien pöydästä löytyi mm. saaristolais-
leipää, kakkuja, joulutorttuja, pipareita, laatikoita, käsitöitä, joulukransseja 
ja tietysti myös arpoja. Jouluglögiä sai lämmikkeeksi joko piparin tai joulu-
tortun kanssa. Taustalla soi joulumusiikki ja paikalla oli myös joulupukki.

Vähän jännitimme, löytävätkö kyläläiset uuden paikan. Hyvin kuitenkin 
tavarat vaihtoivat omistajaa.

Lions Club Lempäälä/ Sääksjärven klubi keräsi jälleen kivan summan 
rahaa, joka kokonaisuudessa käytetään kylämme lasten, nuorten ja van-
husten hyvinvointiin.

Ritva Nurminen

Lions Club Kiihtelysvaara juhli 6.12.2013 kolmekymmentävuotistaivaltaan 
Kiihtelysvaaran Suojapirtillä. Lions-liiton tervehdyksen juhlaan toi PCC Harri 
Forss ja piirin tervehdyksen DG Juhani Kautonen. Juhlassa palkittiin ansioi-
tuneita veljiä ja perustajajäseniä (4). Juhla huipentui ennen juhla-ateriaa 
ladyjen näytelmälliseen lauluesitykseen. Puolisotoiminta on klubissa suu-
ren kiitoksen arvoista. Puolisot muonittavat veljet kuukausikokouksissa, 
järjestävät ruokailut, kahvitukset ja arpojen myynnit kun järjestettävänä 
on SM- ja piirin sökökisoja sekä tarjoilut kun järjestämme lastenjuhlija. 
Ilman puolisojen aktiivista ja osaavaa toimintaa olisi klubi ”heikoilla jäillä”.

30 -vuotisjuhlan kunniaksi veljet ja ladyt julkaisivat lahjoituksen. Yhdessä 
lahjoitamme Uudelle lastensairaala 2017 tukiyhdistykselle 3 000 euroa.

Pasi Leppänen

LC Lauttakylä juhli itse-
näisyyspäivää kokouk-
sessaan tavallista juhla-
vammin. Tilaisuudessa 
ritaroitiin kolme pitkä-
aikaista klubin jäsentä. 
Tilaisuus pidettiin Huit-
tisten Wanhassa Pap-
pilassa 6.12.2013. 
Ko kouksessa oli mukana 
piirikuvernööri Matti 
Reijonen.

LC Joensuun/Kanteletar toteutti syyskuussa 2013 jo muutaman vuoden 
suunnitteilla olleen retken Sortavalaan. Tarkoituksena oli myös käydä tutus-
tumassa lastenkotiin. Lauantaiaamuna 14.9.2013 matkalle starttasi seitse-
män kanteletarta. Kuskiksi saimme tottuneen Venäjän kävijän, PDG Reino 
Sihvolan, kummiklubista LC Joensuu/Jokelaisista. Matka taittui turvallisesti, 
vaikka liikenne ja tiet ovat siellä toista kuin Suomessa.

Lastenkoti löytyi kuoppaisten katujen piirittämänä keskeltä Sortavalaa. 
Meidät otettiin lämpimästi vastaan vaikka tulomme sinne oli yllätys, koska 
viestimme vierailupyynnöstä ei ollut mennyt perille. Lastenkodissa oli 35 
lasta, iältään 3–16-vuotiaita. He vaikuttivat iloisilta ja tyytyväisiltä. Tuliai-
siksi veimme heille kymmenkunta pussillista vaatteita, kenkiä ja liinavaat-
teita, jotka otettiin mielihyvin vastaan. Meidät toivotettiin tervetulleiksi 
uudelleen. Jatkossa lapsille olisi tarpeellista viedä talvivaatteita ja ulkoi-
luvälineitä. 

Kantelettarista oli äärettömän mukava uppoutua leijonahengessä nautti-
maan Laatokan liplatuksesta. Tutustuimme Sortavalan nähtävyyksiin mm. 
ihailemalla kaupunkia Kuhavuorelta. Venäjällä liikkuessa tulee olla valmiina 
ennakolta suunnittelemattomiin muutoksiin ja yllätyksiin, kuten tälläkin 
kertaa kävi. Viestimme lastenkotiin ei ollut mennyt perille ja myös varaa-
mamme majoitus olikin varattu toisille henkilöille. Kaikki kuitenkin järjes-
tyi ja majoituimme upouuteen kotimajoitukseen.

Sunnuntaina iltapäivällä palasimme virkistyneinä ja tyytyväisin mielin 
takaisin kotisuomeen. Uskomme, että vierailemme vaatepusseinemme vielä 
monta kertaa Sortavalan lastenkodissa. 

Helena Sihvola

Parasta kaikesta, ainakin lasten mielestä, oli poniajelu. Todisteena oli pie-
noinen jono ajelulle pääsemiseen koko tapahtuman ajan.

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

Kiihtelysvaaran ladyt 30-vuotisjuhlaesityksessä.

Kantelettaria Sortavalan Lastenkodin rappusilla. 
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Soihdut toi jouluiloa 
Joulu on antamisen juhlaa ja sitä se on myös Vuosaaressa toimivalle LC 
Helsinki/Soihduille. Vuonna 2013 klubi jakoi avustuksia monelle tärkeälle 
taholle joulun alla. 

Heti joulukuun alussa Soihdut lahjoitti Vuosaaren seurakunnan johta-
valle diakoniatyöntekijälle Tuula Mäkiselle 1  500 euron arvosta lahjakortteja 
jaettavaksi edelleen vähävaraisille perheille jouluhankintoihin. 

Seuraavana vuorossa oli Viipurin urheilijat, joka vietti joulujuhlaa Karjala-
talossa. Juhlassa olivat mukana myös Soihtujen 1. varapresidentti  Barbara 
D’Ambrogi-Ola ja lion Tellervo Ukkonen. He ojensivat Soihtujen puolesta 
1  500 euron avustuksen VU:n hallituksen puheenjohtajalle Taina Vilenille 
ja nuorisopäällikkö Pauliina Honkaselle. 

Hänellä oli myös ilo luovuttaa Soihtujen puolesta Aurinkolahden perus-
koulun matematiikan opettajalle elokuvalippuja, joilla palkitaan kolme par-
hainten matematiikka-kilpailussa pärjännyttä oppilasta. 

Joulujuhlaa vietettiin myös Helander-kodissa, joka on Soihtujen tärkein 
palveluaktiviteettikohde. Mukana tilaisuudessa oli useita soihtuja viettä-
mässä iltapäivää yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa. Lion Kaija 
Holopainen iloitsi siitä, että Soihdut saattoi tilaisuudessa lahjoittaa asukkai-
den käyttöön REHABIKE-kuntopyörän. Barbara D’Ambrogi-Ola muistuttaa, 
että kaikista Soihtujen lahjoituksista saadaan kiittää vuosaarelaisia, jotka 
ovat mm. ostaneet Soihduilta joulukuusia ja eri tilaisuuksissa kahvia, vir-
vokkeita ja makkaroita tai maksaneet kirpputori- tai markkinapaikkamaksuja 
vanhusten hyväksi sekä muutamiin kansallisiin tai kansainvälisiin keräyk-
siin”, hän kertoo. ”Olemme voineet vuosittain lisätä avustusten määrää. 
Kiitos tästä kuuluu vuosaarelaisten lisäksi myös aktiivisille Soihduille, jotka 
ovat vuoden mittaan antaneet runsaasti aikaansa eri aktiviteettien toteut-
tamiseen”, D’Ambrogi-Ola kiittää.

Lämminhenkistä Lions Club Kontiolahden ”syntymäpäiväjuhlaa” vietet-
tiin Lehmo Cuisinessa klubin lionien, yhteistyökumppaneiden ja kutsuvie-
raiden kanssa 23.11.2013. Juhla alkoi presidentti Sulo Romppasen terve-
tulosanoilla ja -maljalla. Juhlassa esiintyivät lahjakkaat, Hopeinen Harmo-
nikka kilpailussa vuonna 2013 menestyneet kontiolahtelaiset nuoret Linda 
ja Emil Ullgren. Juhlapuheen juhlassa piti 1. varapiirikuvernööri Jouko Hir-
vonen. Klubin jäsenet ja erityisesti historiikkitoimikunta lion Heimo Kos-
kelan johdolla oli työstänyt klubin 50-vuotishistoriikin. Mittava tietojen 
keräys- ja kokoamistyö aloitettiin jo vuoden 2012 puolella. ”Painotuore” 
historiikki voitiin jakaa jäsenille, kutsuvieraille ja tukijoille juhlassa. Histo-
riikin kirjoittamisesta päävastuun kantoi lion Heimo Koskela, joka esitteli 
historiikin juhlassa kertoen klubin merkittävistä tapahtumista ja aktivitee-
teistä 50-vuotistaipaleelta. 

Lionien jalanjälkiä Höytiäisen rantamilta 50 vuotta

Soihtujen lahjoittamaa Rehabike-pyörää testattiin jo heti Helander-kodin jou-
lujuhlassa. Testaajan ilmeestä näkee, että pyörä oli tervetullut väline talon 
asukkaiden kuntoiluun. Kuva: Kaija Holopainen.

Uudet Lions-ritarit puolisoineen. Vasemmalta Aimo Kettunen, Antero Muta-
nen, Irma Mutanen, Heimo Koskela ja Tuula Koskela.

LC Kontiolahti on ensimmäinen Kontiolahdelle perustettu Lions-klubi. 
Perustajajäseniä toiminnassa on mukana vielä yksi, lion Pentti Kolehmainen. 

Ex-lion Ilmari Suvisen musiikkiesityksessä oli ”historia siipien havinaa” 
siinä mielessä, että hän oli esittänyt yhden esittämistään kappaleista, Hil-
jainen kitara, klubin 20-vuotisjuhlassa vuonna 1983. Juhlassa luovutettiin 
Linda ja Emil Ullgrenille stipendit sekä lahjoitus Kontiolahden omaishoita-
jille ensi kesänä toteuttavan virkistysristeilyn kustannuksiin. Virkistysris-
teily toteutetaan yhteistyössä LC Kontiolahden ja Kontiolahden seurakun-
nan kanssa. Juhlassa luovutettiin LC Kontiolahden viiri Kontiolahden seu-
rakunnan edustajalle Inka Turuselle.

Juhla huipentui Arne Ritari-killan jäsenyysseremoniaan, jossa 1. varapii-
rikuvernööri Jouko Hirvonen löi ritareiksi kolme klubin ansioitunutta lionia 
Heimo Koskelan, Antero Mutasen sekä Aimo Kettusen.

Juhlapöydässä vasemmalta Pentti Seutu, Pirkko Hynninen, Jouko Hirvonen, 
Sulo Romppanen, Kaija Sirviö ja Ritva Korhonen.
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Kyläavustaja Keikyään 

Arvi Vuorialhon kirjallinen leijonateko

LC Turku/Hirvensalo 30 vuotta Pentti Äyräs Lions-ritariksi

LC Taivalkosken perustajajäsen Arvi Vuorialho täytettyään 90 vuotta ryh-
tyi järjestämään muistiinpanojaan, joita oli kertynyt monelta vuosikymme-
neltä, nuoruusvuosilta eläkevuosiin saakka. Puhtaaksikirjoituksessa avusti 
lionsveljen vaimo Raili Perälä ja kokoamisessa ja mm. kuva-aineiston han-
kinnassa oma poika Kari Vuorialho.

Kirjan noin 200 sivua sisältää kirjoittajan elämänvaiheita poikavuosilta 
eläkepäiviin saakka; harrastuksista, kalastuksista, metsästyksistä, ”täyden 
ajan palveluksessa olleesta” sota-ajasta, metsäkoulun tutkinnosta ja savot-
tatyömaan kasöörinä toimimisesta ja ”ukkoherrana” olemisesta. Arvi tun-
nettiin pidettynä ja oikeudenmukaisena esimiehenä. Arvi on taitava riistan-
pyytäjä, kalastaja ja taidokas tuohiesineiden valmistaja. Kirjan nimi, Ruhti-
nansalmelta kirkonkylän herraksi, pohjautuu hauskaan tositapahtumaan, 
joka mainitaan kirjan takakannessa.

Arvi Vuorialho teki todellisen Lions-henkisen teon lahjoittamalla kirjan 
myynnin ja siitä saadun tulon Taivalkosken lionsklubille. Tuotto käytetään 
luonnollisesti aatteen mukaisesti nuorisotyöhön ja sosiaalisen toimintaan. 
Niinpä joulun alla klubi lahjoitti 10 kpl ostokorttia joululahjaksi. Korttien 
jaon suoritti Taivalkosken sosiaalitoimi. L-piirin piirikuvernööri on myöntä-
nyt Arvi Vuorialholle PIIRIKUVERNÖÖRIN ANSIOTÄHDEN.

     Veikko Jaakkola

LC Keikyä vastaanotti v. 2011 Aila ja Eino Heinon testamenttilahjoituk-
sen, joka oli tarkoitettu käytettäväksi ikäihmisten ja muiden apua tarvitse-
vien hyväksi. Kotiavustajien työt on hyvin tarkkaan luokiteltu, mitä he saa-
vat tehdä ja aikaa on niukasti käynteihin. Siksi klubi päätti testamenttiva-
roilla palkata kyläavustajan. Klubi hallinnoi varoja. Työhön palkattiin työ-
tön työnhakija, jolloin työvoimatoimisto osallistuu palkkauskuluihin. Sas-
tamalan seurakunta hoitaa paperityön. Keikyäläiset ovat iloisina ottaneet 
vastaan maksuttoman avun ja yksi henkilö on työllistetty. Kyläavustaja on 
palkattu vuodeksi, jatko katsotaan sitten. Näin yritetään tehdä kyläyhtei-
söstä entistä parempi.

LC Turku/Hirvensalo perustettiin 4.1.1984 ja charter night juhlaa vietettiin 
23.3.1984 Suomalaisella Pohjalla, Turussa. Samassa paikassa vietettiin LC 
Hirvensalon 30-vuotisjuhla 24.1 2014.

Tätä arvokasta juhlaa vietettiin lähes saman suuruisella joukolla kuin 
klubia oltiin perustamassa. Perustajajäseniä on liontoiminnassa ja klubissa 
mukana vielä kymmenen veljeä.

Charter-juhlassa palkittiin näiden kymmenen perustajajäsenen lisäksi veli 
Ilkka Lindgren, joka sai presidentin kunniapalkinnon aktiivisesta lionstoi-
minnasta. Veli Ilkka on ennestään Melvin Jones -palkittu.

LC Turku/Hirvensalo on päättänyt, juhlistaakseen 30-vuotista toimin-
taansa, ohjata TYKS:n kautta ja heidän valitsemilleen selkäydinvammai-
sille pyörätuolia käyttäville nuorille 3  000 euron stipendin käytettäväksi 
opiskelujen ja ammattiin valmistautumisen helpottamiseksi ja ohjaukseen. 
Shekit nuorille luovutettiin TYKS:n tiloissa 19.12.2013, luovuttajina olivat 
lionveljet Ilkka Lindgren, Matti Haataja ja Reijo Jokinen sekä saajat valin-
nut TYKS:n fysioterapeutti Pirjo Lähteeenmäki.

Klubi on jo vuosia tukenut vammaisia nuoria TYKS:n kautta sekä näin 
helpottanut omalla pienellä panoksella vaikeavammaisia nuoria sopeutu-
maan takaisin yhteiskuntaan.

Reijo Jokinen

Loppuvuodesta 2013 lyötiin lion Pentti Äyräs Lions -ritariksi Koljonvirran 
kartanon salissa. Lion Pentti Äyräs on lähes 20 vuotta aktiivista toiminut 
järjestön eri sektoreilla. Kahdesti hän on ollut presidentin ja sihteerin virassa 
sekä muissa vastuunalaisissa tehtävissä. 

Pentillä on myös ritarillinen luonne kanssaihmisiään ja vähäosia kohtaan. 
Vaikka hän onkin juuriltaan laihialaisia, hän antoi saamansa 60-vuotispäi-
vän lahjarahat maatalousopiston rahaston kautta stipendeihin ja kehitys-
vammaisten koulun retkien tukemiseen.

Hänen aikana ja osin johdollaan rakennettiin talkootyönä siirtolapuu-
tarhaan oma mökki vuosina 1995–2006. Syytä rakennusprojektin kestoon 
voidaan pitää ritarinkin pohjalaasta luonnetta. Tulevalla ritarilla oli jo sil-
loin ”vihreä peukalo”. Mökki myytiin lopulta hyvään, sen arvoiseen hin-
taa. Ennen myyntiä LC Iisalmi otti osaa vuosina 1998 ja 2000 Puutarha 
Expo -näyttelyyn. 

Veikko Jaakkola 
luovuttaa 10 kappaletta 
joululahjaostoskortteja 
Taivalkosken sosiaalitoimen 
virkailijalle Marja-Liisa 
Pitkäselle. Kuva: Joonas 
Peltoniemi.

Lions Club Keikyän Timo Järventausta (vas) ja Pertti Rantanen. Kyläavusta-
jaksi palkattu Merja Raikunen (keskellä) ja seurakunnan yhteyshenkilö, Kei-
kyän diakoni Marja Ritanen. 

Lion Pentti Äyräksen löi ritariksi piirikuvernööri Onni Piippo ja todista-
jina ovat Raimo Piiroinen ja Matti Tallgren.  

LC Turku/Hirvensalon vielä mukana olevat kymmenen perustajajäsentä. 
Vasemmalta Reijo Jokinen, Pentti Vänni, Boris Kujala, Seppo Määttänen, 
Mauri Huila, Kari Anttila, Ilkka Lindgren, Matti Haataja, estyneenä oli Kalervo 
Kummala.
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LC Iisalmi ja LC Iisalmi/Yläsavottaret sekä Poppia Osuuspankki sponsoroi-
vat rap-konsertin Iisalmen ja lähiympäristön nuorille 25.10.2013. Rahalah-
joitus 6  000 euroa auttoi tuomaan Iisalmen nuorisotalolle JVC:n Suomen 
tämän hetken johtavan rap-kaksikon. Loput rahoitti Iisalmen nuorisotoimi. 

LC Iisalmi oli pitänyt Yläsavottarien kanssa keväällä onnistuneen muo-
tinäytöksen kulttuuri keskuksella. Muotinäytöksen tuotosta oli päätetty 
lahjoittaa 2  000 euroa nuorisolle konsertin muodossa. LC Iisalmi oli jo v. 
2012 lahjoittanut pienemmän summan nuorten musiikin konserttiin Music 
against drags. 

Tämän vuoden rap-konsertti oli alkoholiton yli 12-vuotiaille nuorilla tar-
jottu tapahtuma. Konserttiin tultiin suuren maailman tyyliin järjestysmies-
ten turvatarkastuksen läpi, jossa oli puhalluskoe, kassien ja iän tarkastus. 

JVC-yhtye toi mukanaan keskelle salia ääni- ja valopöydän sekä näyttä-
mölle valo-arsenaalin ja mahtavat kaiuttimet. Konsertin aluksi lämmiteltiin 
tanssimalla ja testattiin elektro niikkaa reilu tunti. Vaikuttavimmat tunnelman 
nostattajat olivat usean kilowatin basso kaiuttimet. Näyttämön valoefektit 
säädettiin valopöydästä. Käytössä oli lasertyyliset kauaskantoiset spotit, 
jotka loivat diskotunnelmaa hämyiseen konserttisaliin. 

Lämmittelyvaiheen jälkeen JVC eli rap-kaksikko astui ”lauteille” vähä-
eleisesti. Rytmikästä juttua alkoi solua saliin. Väliin testattiin yleisöä kyse-

LC Tervo juhli musiikillisissa merkeissä 50-vuotista taivaltaan Tervon Man-
tulla 19.10.2013. Musiikista vastasi kolme lahjakasta musiikin taitajaa, 
Hanna Raittila sekä Tähkävuoren sisarukset Raisa ja Riikka. 

Tilaisuuden alkuun PDG Timo Särkelä piti ansiokkaan historiikin lei-
jonien synnystä. Tervoon Lions-palvelu kotiutui 21.10.1963. Kummiklu-
bina toimi LC Suonenjoki. Klubin perustajajäsenistä toiminnassa on vielä 
mukana Osmo Puranen.

Toimintaa ohjaavia arvoja ovat mm. ihmisyys, palveluhalu, paikallisuus, 
talkoohenki, kansainvälisyys ja luotettavuus. Kaikki kerätyt varat ohjataan 
100-prosenttisesti ilmoitettuun tarkoitukseen. 

Yksi klubin sydämenasia on olla lasten ja nuorten asialla. Kymmenet ter-
volaisnuoret ovat osallistuneet lionien kansainväliseen nuorisovaihtoon. 
Quest-ohjelmilla tuetaan opettajien ja kasvattajien työtä. Muita mainin-
nan arvoisia aktiviteetteja ovat olleet mm. talviset koiravaljakkoajelut. Klubi 
on tukenut Tervaspartion, palokuntanuorten, Mannerheim-liiton Tervon 
osaston toimintaa sekä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Vuosittain 
on jaettu stipendejä koululaisille ja opiskelijoille. Aktiviteeteillä on monin 
tavoin edistetty vammaisten, veteraanien ja vanhusten hyvinvointia, mm. 

Konsertilla tukea nuorille 

Tervolla ansiokas 50-vuotistaival

Lahjoittajien edustajat, muotinäytöksen maestro Vesa Pakarinen, pres. Seppo 
Toppinen LC Iisalmesta ja Ritva Räisänen LC Iisalmi/Yläsavottarista sekä 
Anneli Ripatti Osuuspankki Poppiasta. Lahjoitus oli osoitettu Iisalmen kau-
pungin nuorisotoimelle musiikkitapahtumaan.

LC Tervo jakoi juhlassa avustukset Tervon vanhusneuvostolle, MLL:lle, Tervon urheilijoille, sotaveteraaneille, Kanervakodille sekä Savosetille.

kunnostamalla vanhusten asuntoja, hankkimalla rakennustarpeita vanhus-
tentaloon, tekemällä kotipalvelutehtäviä vanhuksille ja vammaisille, varus-
tamalla Savoset-työhönvalmennuskeskuksen musiikkiterapiatilan sekä tuke-
malla kohderyhmien virkistystoimintaa. Klubin historian merkittävimmät 
rakennushankkeet ovat olleet omakotitalo sekä kesällä 2013 juhlavuoden 
kunniaksi valmistunut inva- ja kalastuslaituri (Lehmisalmen apaja). Luon-
toaktiviteeteista mainittakoon uuden pesän rakentaminen kalasääksiparis-
kunnalle sekä rehevöityneiden rantojen puhdistaminen. 

Juhlassa jaettiin kaikkiaan 3  600 euroa tervolaisille järjestöille ja yhdis-
tyksille. Avustusten avulla yhdistykset voivat järjestää mm. matkoja, kon-
sertteja ja harrastaa muuta virkistystoimintaa. Juhla sai arvoisensa lopun, 
kun konserttiyleisö lauloi seisaaltaan Savolaisen laulun. Vanha suojelus-
kuntatalo Manttu oli kuin tehty tälle juhlalle.

Paljon on puolessa vuosisadassa tapahtunut ja saatu aikaan, toivotta-
vasti myös tervolaisen lähiyhteisön parhaaksi. Luottavaisena klubijoukkue 
suuntaa kohti tulevaa puolivuosisataa. Toimintaympäristömme muuttuu, 
mutta Lions-palvelun perusta kestää. 

Olli Kokander

lyillä ” haluatteko lisää ym”. Suurin osa nuorista seisoi näyttämöön päin, 
pitäen käsivarsia ylhäällä ja huojuttivat niitä musiikin tahdissa. Pieni osa 
tanssi räppäreiden sanoitusten tahdissa.

JVC-yhtye on tuottanut useita kärkialbumeja sitten ensilevyn Mustaa 
kultaa huhtikuulta 2011. Mainetta JVC eli Jere ja VilleGalle ovat saaneet 
kappaleilla Kran Turismo, Karjala takaisin ja Häissä. 

Risto Pehkonen
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105 heijastinliiviä koululaisille

4 400 euroa lapsille ja nuorille

Oma koti kullan kallis!

Valkoiseksi muuttunut maa 
pelasti Joulupolun tunnelman

Korson Ankkalammen puisto oli muuttunut yön aikana valkoiseksi 
15.12.2013 Joulupolku-tapahtuman kunniaksi. Ja näin saatiin luminen ja 
jouluinen tunnelma, jossa tuhannet kynttilät loistivat kauniisti. Onneksi 
vesisade alkoi vasta myöhemmin illalla.

Perinteisesti Joulupolulla lapset saivat tavata Joulupukin ja tuoda hänelle 
kirjeen. Joulupuuroa tarjottiin lapsille ja aikuisille. Tarjolla oli myös mak-
karaa, mehua ja pipareita. Osallistumalla lumiukkojen kirjainten etsintään 
ja löydettyään niistä muodostuneen jouluisen sanan, lapset saivat palkin-
noksi suuret suklaa-joulupukit. Jouluseimi sekä tiernapoikien ja mieskuo-
ron lauluesitykset toivat esille joulun sanomaa ja tunnelmaa. Myös luon-
torastipolku, tonttula, palo- ja poliisiauto tutkittiin sekä silkkilyhtyjä ihail-
tiin. Kaunein joulukuusi-kilpailun voittajaksi äänestettiin Lions Club Van-
taa/Komeettojen koristelema joulukuusi tonttupeikkoineen ja lahjapaket-
teineen. Illan päätti upea ilotulitus.

Teksti ja valokuva: Eija Päivinen

Keravalla sattui 31.11.vakava liikenneonnettomuus Alikeravantien ja Joki-
miehentien risteyksessä. 8-vuotias poika jäi suojatiellä auton alle ja louk-
kaantui vakavasti. Henkilöauton kuljettaja on kertonut hidastaneensa vauh-
tiaan ennen risteystä, mutta ei havainnut suojatielle astunutta poikaa.

Keravan kaupungilla on ollut jo pitkään hanke liikennevalojen saamiseksi 
risteykseen mutta se on viivästynyt. Nyt hanketta halutaan vauhdittaa mm. 
kansalaisadressilla sillä kyseinen tienylityspaikka on erityinen riski myös 
siksi, että moni Ali-Keravan koulun oppilaista käyttää sitä aamuin illoin.

Lions Club Kerava lahjoitti 17.12.2013 kaikille Ali-Keravan koulun oppi-
laille heijastinliivit näkyvyyden parantamiseksi ja koulutaipaleen turvaami-
seksi. Lisäksi klubi osallistui onnettomuudessa loukkaantuneen pojan per-
heen tukemiseksi järjestettyyn keräykseen.

Luovutustilaisuudessa rehtori Leena Ilmarinen ja LC Keravan presidentti Esa 
Kettunen sekä liuta iloisia oppilaita.

Tervetuloa Korson Joulupolulle.

Lions Club Ypäjä/Kate järjesti marraskuun lopussa hyväntekeväisyyskon-
sertin Ypäjän kirkossa. Solistiksi valittiin laulajatar Maria Lund ja lahjoitus-
kohteeksi ypäjäläiset lapset ja nuoret.

– Emme ole aiemmin tarttuneet näin isoon haasteeseen, joten meitä 
jännitti aika tavalla miten tässä käy. Konsertti onnistui yli odotusten, sillä 
kirkon penkit täyttyivät ja saimme 440 konserttivierasta, klubin presidentti 
Eveliina Kannisto kiittää.

LC Ypäjä/Kate teki ahkerasti työtä myynnin eteen: kukin sai myytäväksi 
nipun konserttiohjelmia ja lisäksi konserttia markkinoitiin kirjein ja puhe-
linsoitoin paikallisille yrittäjille ja yhteisöille. Myös naapuriklubit otettiin 
markkinointikohteeksi. 

 Klubi lahjoitti 4  400 euron tuoton joulukuun kokouksessaan. Sen vas-
taanottivat Ypäjän kunnan puolesta perusturvajohtaja Margit Rajahalme, 
seurakunnan puolesta kirkkoherra Vesa Rasta ja vapaa-aikatoimen puolesta 
nuorisovaltuuston puheenjohtaja Antti Alanko.

LC Salo ja Salon Seudun Sotaveteraanit ry:n tukijaosto järjestivät vielä oma-
kotitaloissa asuville sotaveteraaneille kevätsiivoustalkoot.

Aktiviteetin tarkoituksena on antaa tukea veteraanien kotona-asumiselle. 
Luvan pihojen kunnostukselle antoivat v. 2012 37 ja v. 2013 30 veteraania. 
Talkoisiin osallistuivat Salon ja Salon entisten ympäristökuntien kaikki lions-
klubit sekä reserviläisjärjestöt. Työ jatkuu vuosittain keväisin niin kauan 
kuin sotaveteraanit sitä haluavat.

Pekka Rintola

Kiitos lahjoituksesta kuuluu konserttiyleisölle. Summan vastaanottivat Antti 
Alanko, Vesa Rasta ja Margit Rajahalme. Taustalla klubilaiset.

LC Salon veljet Ilmo Arosilta ja Kaarlo Lassila työn touhussa sotaveteraanin 
omakotitalon pihalla.
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Kunniakkaat 60 vuotta palvelemassa Tunnelmaa ja höyryävää riisipuuroa 

 Näsinneula 20 vuotta
Uusi klubi K-piiriin

Lion Osmo Honka liittyi LC Porin jäseneksi vuonna 1953. Muutettuaan 
Turkuun hän liittyi LC Turku/Kupittaan jäseneksi 1959. Klubi oli perus-
tettu vuotta aikaisemmin eli 1958. Näin ollen veli Osmosta ei tullut kak-
sinkertaista perustajajäsentä.

Lion-järjestöön veli Osmo on siis kuulunut kunniakkaat 60 vuotta. Tiet-
tävästi tällaisia jäseniä on Suomessa tällä hetkellä kaksi. He ovat lion Osmo 
Honka (LC Pori 6.9.1953) ja PID Aimo Viitala (LC Lahti 21.11.1953). Edellä 
olevan johdosta kansainvälinen presidentti Barry J. Palmer on kiittänyt häntä 
epäitsekkäästä palvelusta maailman 1,35 miljoonan leijonan puolesta ja pal-
kinnut hänet syyskuussa 2013 erittäin harvinaisella 60 Year Charter Monarch 
Chevron -palkinnolla.

Palkinnon luovuttivat hänelle kotonaan 2.1.2014 LC Turku/Kupittaan pre-
sidentti Teppo Nolvi ja jäsenet Jouko Lindroos ja Lars Wiren.

LC Tampere/Näsinneula juhli 20-vuotista taivaltaan Tampereella, Willa Vio-
lassa 2.2.2013. Vuosijuhlaa kunnioittivat läsnäolollaan silloinen piiriku-
vernööri Tapani Matintalo puolisonsa Anne Lindroos-Matintalon kanssa. 
Illan musiikista vastasivat Susanna Tenkanen-Lindeman ja Markku Linde-
man sekä Tomi Leppänen.

Klubi kiittää lämpimästi kaikista saamistaan huomionosoituksista! 

Kallion seurakunnan ja LC Helsinki/Viaporin yhteisesti järjestetty joulujuhla 
kokosi Kallion alueelta noin 70 vanhusta viettämään tunnelmallista joulu-
juhlaa seurakunnan tiloihin 14.12.2013.

Ohjelmassa oli molempien järjestäjien tervehdysten lisäksi Lucia-neito-
jen esiintyminen ja yhteislaulua. Perinteisen jouluevankeliumin luki LC Hel-
sinki/Viaporin leijona, pastori Ritva Särkkä. Höyryävän riisipuuron ja tort-
tukahvien jälkeen tilaisuuden lopussa jaettiin pienet joululahjat kotiin vie-
misiksi. Yhteistä joulujuhlaa on järjestetty nyt 20 vuotta.

K-piirissä perustettiin uusi naisklubi 2.12.2013. Klubin nimeksi tuli LC Kiu-
ruvesi/Helmiina ja siinä on tällä hetkellä 26 perustajajäsentä. Klubin presi-
dentiksi valittiin Leena Pietikäinen, 1. varapresidentiksi Kaisa Kämäräinen, 
2. varapresidentiksi Sinikka Kähkönen ja sihteeriksi Tiina Nousiainen. Klu-
bin Charter Night -juhla järjestetään 22.2.2014.

 Uudessa klubissa on mukana paljon innokkaita ja tekeviä naisia. Tässä 
vaiheessa panostetaan Charter Night -juhlan järjestämiseen sekä toiminnan 
suunnitteluun. Juhlatoimikunnan työ on jo mukavassa vauhdissa.

60 vuotta lionstoiminnassa mukana ollut Osmo Honka seurassaan lionit Jouko 
Lindroos, Lars Wiren ja presidentti Teppo Nolvi.

Lucia-neidot tervehtivät juhlijoita.

Perustamiskokouksessa oli läsnä 22 jäsentä. Mukana olivat myös piirikuver-
nööri Onni Piippo ja piirin jäsenjohtaja Pirjo Järvi (vasemmalla) sekä opas-
lion Ritva Korolainen ja kummiklubin, LC Iisalmi/Yläsavottarien presidentti 
Airi Leskinen (oikealla).20 vuotta täyttäneen LC Tampere/Näsinneulan leijonat juhla-asuissaan.
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Lahjoitus SOS-lapsikylälle

Komeetat joulupukin apulaisinaTuottoisa Leijonapäivä 

Joulun kosketus konserttina

Perttelin Lions Club lahjoitti 18.7.2013 Kaarinan SOS-lapsikylälle valko-
kankaan ja vapaa-ajan harrastuksiin soveltuvia välineitä. Lahjoituksen arvo 
yli 600 euroa.

Varat lahjoitukseen saatiin kokoon LC Perttelin perustajajäsen Lauri Lan-
tosen aktiivisella toiminnalla ja rakkaudesta SOS-lapsikylää kohtaan. Sum-
man hän ohjasi LC Perttelin tilille edelleen lahjoitettavaksi SOS-lapsikylälle.

LC Kuusankoski toteutti lokakuussa kuudennen kerran Leijonapäivän, jonka 
tuotto käytettiin hyväntekeväisyyteen. Päivä koostui päivällä pelatusta jalka-
palloturnauksesta ja illan kemuista Sommelossa. Raili Eronen &  Twangers, 
Bailyn H.E.L.M.E.T., The Legends ja Stillblues talkoilivat Sommelossa. Päi-
vän tuotoksi kertyi muhkeat 4  600 euroa, jonka LC Kuusankoski luovutti 
16.12.2013 Psykiatrisen sairaalan tiloissa PSY 8:n ja Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton edustajille.

Lahjoitukseen Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan nuorisopsykiatrian 
osasto PSY 8:lle sisältyi: PS3 keskusyksikön kahdet ohjaimet ja kuusi peliä, 
perinteisiä lautapelejä ja palapelejä, Kinn Ball pallopelin varusteet, Stiga lät-
käpeli, elokuvalippuja, Mielakan laskettelurinteen päivälippuja, Hesburge-
rin lahjakortteja ja kaksi nuorten lehden vuositilausta

PSY 8:n osastonhoitaja Ulla Metsärinne oli todella tyytyväinen LC Kuu-
sankosken lahjoituksesta. Mannerheimin lastensuojeluliiton Kuusankos-
ken osaston puheenjohtaja Riitta Korpelainen otti yhtä lailla tyytyväisenä 
vastaan leijonien joululahjan.

Osa tuotosta käytetään kuusankoskelaisten koululaisten stipendeihin.

LC Vantaa/Komeetat kävi presidentti Aira Palomäen johdolla luovuttamassa 
yhteensä 116 joululahjaa Vantaa perhetyön Korso-Koivukylän  alueen tukiyk-
sikön edelleen lahjoitettavaksi. Avohuollon tukiyksikön työntekijät olivat 
kirjoittaneet pitkät kirjeet joulupukille, jonka apulaisina Komeetat sai toi-
mia. Lahjatoiveiden joukossa oli lahjoja, joilla saatetaan perhe yhteen, kuten 
erilaiset yhdessä pelattavat pelit. Mukana oli lego-toivomuksia, joilla pie-
nemmät lapset pääsevät kehittämään taitojaan. Teini-ikäiset tai sitä lähes-
tyvät saivat vaateliikkeen lahjakortteja. 

Kaksi perhetyöntekijää kertoi työstään ja työnsä tavoitteista. Tärkeä 
tavoite on turvata lasten hyvinvointi ja työn tekeminen tähtää positiiviseen 
muutokseen asiakasperheissä, jotta vältyttäisiin huostaanotoilta. Lasten ja 
perheiden kanssa ratkotaan monia arkielämän pulmatilanteita, opetellaan 
päivärytmiä ja rajojen asettamista tai uupumisen torjuntaa. Mielenterveys-
ongelmat ovat viime aikoina lisääntyneet, mutta mukana on myös päihteitä, 
perheväkivaltaa, avio-ongelmia ja työttömyyttä ja sen tuomia rahahuolia.

Marja-Leena Colerus

LC Pori/Charlottan järjestämä hyväntekeväisyyskonsertti onnistui hyvin. 
Joel Hallikainen aloitti Joulun kosketus -konserttikiertueensa 17.11. esiin-
tymällä ensimmäistä kertaa Ahlaisten kauniissa kyläkirkossa. Eino-myrs-
kystä huolimatta kirkkosali täyttyi hyvää tekevistä joulumusiikin ystävistä. 

Presidentti Virve Usva-Tuomela oli positiivisesti yllättynyt hyvänteke-
väisyyskonsertin suosiosta. Konsertin tuotto menee mm. kahden porilai-
sen vastaanottokodin lapsille virkistyskäyttöön. Joel Hallikainen oli koon-
nut konserttiinsa ikivihreitä rakastettuja helmiä. Mukaan mahtui myös uutta 
joulumusiikkia suomalaisten lauluntekijämestareiden käsistä, mm. Pekka 
Simojoki on antanut kantaesityksenä laulujaan Hallikaisen laulettavaksi. 
Konsertin päätteeksi laulettiin yhdessä Maa on niin kaunis, jonka viimeinen 
säkeistö seisten. Siitä oli hyvä lähteä kotimatkalle jouluun virittynein mielin.

Keskellä 
lahjoituksen 
vastaanottaja, 
lapsikylän johtaja 
Esa Vierikko, 
vasemmalla 
presidentti 
Juhani Suomi ja 
oikealla lion Lauri 
Lantonen.

Komeetoista oli lahjoja luovuttamassa presidentin lisäksi lionit Minna Neva-
lainen, Marja-Leena Palviainen ja Marja-Leena Colerus. Kuva: Marja-Leena 
Palviainen.

PSY 8:n osastonhoitaja Ulla Metsärinne kättelee kiitokseksi LC Kuusankosken 
presidenttiä Jussi Seppälää. Mukana lahjoitustilaisuudessa olivat myös MLL:n 
Riitta Korpelainen, apulaisosastonhoitaja Minna Luostarinen, sairaanhoitaja 
Mika Kääriäinen sekä Jouko Kiviranta ja Mika Kallio LC Kuusankoskesta.

Charlotat kiittivät Joel Hallikaista hienosta konsertista. 
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Kahden klubin joulukonsertti

ZUMBAA Hämeenlinnassa

Taatanpihlajia kasvamaan

LC Oulu/Oulujoki ja LC Oulu/Raatti ovat järjestäneet joulukonsertteja kah-
tena peräkkäisenä vuonna. Konserttivastaavat Henry Mäkelä ja Voitto Juuti-
nen toteavatkin kuin yhdestä Leijonakuorosta: ”Yhteistyö on ollut onnistu-
nutta ja jatkoa on tulossa. Konserttien tuotolla avustamme ja palvelemme 
paikallista lapsi- ja nuorisotyötä.”

Joulukonsertti Oulujoen kirkossa onnistui hienosti 27.11.2013. Tähdet, 
tenori Petrus Schroderus ja piano/urkutaituri Markus Vaara virittivät 550 
kuulijaa joulutunnelmaan. PCC Pekka Rautakorpi kuvasi havainnollisesti lei-
jonien käsillä avustamisen taitoa. Konsertin ensimmäisessä osiossa tenori 
Petrus Schroderus esitti joulumieltä nostattavat joululaulut ’Joulu tullut on’, 
’On hanget korkeat nietokset’, ’Joulun kellot’ ja ’Tuikkikaa oi joulun täh-
töset’. Unohtaa ei sovi aina ihmisiä herkistävää Sibeliuksen ’En etsi valtaa 
loistoa’. Ensimmäisen osion jälkeen seurakunnan tervehdyksen toi kappa-
lainen Ilkka Mäkinen. 

Tervehdyksen jälkeen yhteislaulu ’Arkihuolesi kaikki heitä’ johdatteli 
yleisön toiseen osioon. Tenori esitti Rannan ’Vaeltajan joulurukouksen’ 
sekä kaksi Otto Kotilaisen kappaletta ’Kun joulu on’ ja ’Varpunen joulu-
aamuna’. Seuraavaksi kuultiin ’Sylvian joululaulu’ ja ’Jouluyö, juhlayö’ sekä 
Schubertin ’Mille cherubini in coro’. Yhteislaulu ’Maa on niin kaunis’ joh-
datteli kuulijat konsertin huipentumaan; tenori Petrus Schroderus tulkitsi 
vaikuttavasti Adolphe Adamin joululaulun ’Oi jouluyö’. Säestäjä Markus 
Vaara esitti ensimmäisen ohjelmaosion lopussa Jean Sibeliuksen ’Kuusi op. 
75 nr.5’ ja toisen osion loppuvaiheessa Cecar Franck’in ’Panis Angelicus’. 

Pentti Koskinen 

Hämeenkyrön kaikki kolme lionsklubia juhlistivat F.E. Sillanpään syntymän 
125-vuotisjuhlavuotta istuttamalla taatanpihlajia Kyröskosken koulun vie-
reiseen Leijonapuistoon.

Hämeenkyrön ja Kyröskosken klubien sekä Kyröttärien edustajat kaivoi-
vat puille kuoppia puistoon ensilumen päivänä 17.10. Kolmen taatanpih-
lajan lisäksi puistoon istutettiin suomenpihlaja, ruotsinpihlaja, visakoivu 
sekä Siperian pihtakuusi.

– Kostea ja viileä ilma soveltuu hyvin puiden istutukseen, Harri Isomuo-
tia Kyröskosken klubista toteaa. Hän sanoo, että metsänhoitotyöt ovat siitä 
kiitollisia, että niitä voi tehdä ympäri vuoden. 

Leijonapuiston kunnostus alkoi jo vuonna 2012. Harri Isomuotia pyydet-
tiin leijonien Pirkanmaan piirin ympäristövastaavaksi kaudelle 2011–2012, 
jolloin ohjelmassa oli kansainvälinen Miljoona puuta -hanke. 

– Tuolloin mieleeni muistui Leijonapuisto, jonka kunnostustalkoissa 
muistin olleeni yli 10 vuotta sitten, Isomuotia kertoo. Alkukesästä tänä 
vuonna oli kahdet talkoot, joissa talkoolaiset puhdistivat ruohottuneita 
käytäviä ja kiveyksiä ja siistivät jyrsittyjen kantojen jäänteitä.

Lionsklubeilla on tarkoitus jatkaa Leijonapuiston kunnostusta ensi kevää-
näkin. Ajatuksissa on hankkia sinne lujat puistonpenkit, jotta puistosta saa-
taisiin viihtyisä oleskelupaikka ihmisille.

LC Hämeenlinnan Linnattaret tempaisi taas vuosittaisella ZUMBA-tapah-
tumallaan. Tapahtuman tuotto käytetään MiniVerso-sovittelukoulutukseen 
Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen päiväkotien henkilökun-
nalle ja lapsille. MiniVerso on sovittelun pelisääntöihin pohjautuva toiminta-
malli alle kouluikäisten lasten ristiriitojen selvittelyyn. Tavoitteena on luoda 
edellytyksiä lasta osallistavalle, kuuntelevalle ja koko yhteisön hyvinvoin-
tia tukevalle toiminnalle.

LC Linnattarien toiminnan tavoitteena on yhdessä toimien estää lasten 
ja nuorten syrjäytymistä sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Yhteistyö-
kumppaneina tämän ZUMBA-tapahtuman järjestelyissä olivat Evatar Lii-
kuntapalvelut Oy sekä Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy.

Juhlavalaistu Oulujoen kirkko ja sisällä odottavat 550 kuulijaa ovat virittäyty-
neet tenori Petrus Schroderuksen ja säestäjä Markus Vaaran joulukonserttiin.

Zumbaajia kertyi paikalle runsaasti.

Lapion varressa Kyröttäristä Arja Viitasaari ja Saija Petro, Hämeenkyrön klu-
bista Seppo Kujala, Heikki Uusitalo ja Arvo Kemppi sekä Kyröskosken klu-
bista Harri Isomuotia ja Aatos Kylmäniemi.

Ladyt lahjoittivat
Lions Club Vehkalahti Haminasta täytti lokakuussa 30 vuotta. Juhlavuo-
den merkeissä klubin ladyjen ydinjoukko on ahkeroinut hyvän mielen 
kaulaliinoja ja sytömyssyjä syöpää sairastaville potilaille.

Kaulaliinoja kertyi 64 ja sytömyssyjä 23. Ne lahjoitettiin Kymenlaak-
son keskussairaalan syöpätautien ja sädehoidon vuodeosastolle.

Toivomme, että neulomamme kaulaliinat ja sytömyssyt lämmittävät 
hoitojen takia palelevia potilaita. Tämä projekti on antanut myös meille 
ladyille hyvää mieltä ja olemme tunteneet auttamisen iloa, Lions Club 
Vehkalahden puolisotoiminnasta vastaava Raakel Kelkka totesi lahjoi-
tustilaisuudessa.
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Riidoista ratkaisuihin

Uudenkaupungin
klubi 50-vuotias

Lions-toiminnan kantaklubi Vakka-Suomessa saavutti viime vuonna puolen 
vuosisadan iän. Poikkeuksellisen aktiivinen Lions-toimija sai alkunsa Rau-
malta käsin, ja kun klubin monet aktiivit olivat juuriltaan Satakunnasta, 
klubi toimi M-piirissä 35 vuotta. Vuodesta 2008 lähtien jäsenten enemmis-
tön toive toteutui, kun klubi pääsi kotoiseen varsinaissuomalaiseen A-pii-
riin. Klubin toiminta — usein merellisissä merkeissä — on monella mitta-
rilla mitattuna maan aktiivisimmasta päästä, mikä on noteerattu myös lii-
ton huomionosoituksissa.

Lions Club Uusikaupunki vietti 50-vuotisjuhliaan 22.11. normaalissa 
kokouspaikassaan hotelli Aquariuksessa, jossa juhlan puitteet olivat komeat. 
Monet onnittelevat klubit ja muut tahot olivat tervehtineet klubia jo ennen 
juhlaa pidetyllä vastaanotolla. Juhlaillallisilla 75 henkeä nautti mielenkiin-
toisesta ohjelmasta ravintotarjoilun pannessa myös parastaan.

Presidentti Jerry Leppänen toivotti juhlavieraat tervetulleiksi ja veljet sai-
vat ladyiltaan kukan rintaansa ja erityishuomion saivat paikalla olleet perus-
tajajäsenet Jukka Hakala ja Matti Penttilä. 

Kansainvälinen johtaja ja maamme ehdokas ”Lions-maailmanpresiden-
tiksi” Harri Ala-Kulju piti Lions-liikettä laajasti luotaavan juhlapuheen, jossa 
hän kuvaili humanitaarista hyväntekeväisyystoimintaa ruohonjuuritasolla 
ja maailmanlaajuisesti sekä Suomen aktiivisen roolin toteutumista järjes-
tön kansainvälisellä tasolla.

Juhlan osanottajat saivat juuri painosta valmistuneen klubin 50-vuotis-
historiikin. Siinä ensimmäinen presidentti Erkki Luntamo kertoo perusta-
misvaiheet. Sen jälkeen on vuosi/aukeama kerrottu tärkeimmät tapahtu-
mat, kaikki toimihenkilöt, liittyneet, kuolleet ja eronneet jäsenet, jäsen-
määrä jne. sekä kuva keskeisestä tapahtumasta. Lopussa on luettelo an sioi-
tuneista veljistä sekä kronologinen luettelo kaikista klubin veljistä ja hei-
dän jäsenyytensä alku- ja loppuvuosi. Normaalisti klubin jäsenmäärä on 

LC Hämeenlinna/Linnattarien keväällä 2012 alkanut aktiviteetti MiniVerso 
koulutuksen tarjoamisesta Hämeenlinnan kaupungin koko varhaiskasvatuk-
sen henkilökunnalle sekä 5–6-vuotiaille lapsille saatiin päätökseen marras-
kuussa 2013. Mittavan koulutusprosessin toteutti Suomen Sovittelufooru-
min loistavat kouluttajat. Koulutuspäiviä oli kaikkiaan 12 ja yhteen päivään 
sisältyi 1–5 lasten nukketeatteriesitystä sovitteluun liittyen, sekä henkilö-
kunnan neljän tunnin iltakoulutus. Koulutukseen osallistui reilut 450 päi-
vähoidon ammattilaista ja yli 1  100 lasta. LC Linnattaret organisoivat kou-
lutukset ja järjestivät niihin tarjoilun.

Kantakaupungin koulutuksiin LC Linnattaret keräsivät rahoituksen eri-
laisilla yleisöaktiviteeteilla. Arne Ritari-säätiö antoi 25  % koulutuksen 
kuluista. Liitoskuntien koulutuksia tukivat osittain LC Hämeenlinna/Renko, 
LC Lammi, LC Tuulos, LC Hauho, ja LC Kalvola/Iittala.

Mini Verso on sovittelun pelisääntöihin pohjautuva toimintamalli alle 
kouluikäisten lasten ristiriitojen selvittelyyn. Sovittelukoulutuksen saanut 
henkilö auttaa riidan osapuolia löytämään itse ratkaisuja ristiriitoihinsa. 
Sovittelun tavoitteena on luoda edellytyksiä lasta osallistavalle, kuuntele-
valle ja koko yhteisön hyvinvointia tukevalle toiminnalle.

Sovittelussa pidetään jokaisen mielipidettä arvokkaana, opetellaan kuun-
telemaan ja mietitään mitkä tunteet ja aiemmat tapahtumat ovat mahdolli-
sesti vaikuttaneet tilanteen syntyyn. Riidan osapuolet miettivät heitä tyy-
dyttävän ratkaisun riitatilanteeseen.

Oman osallisuuden ymmärtäminen ja tilanteisiin vaikuttavien tuntei-
den tunnistaminen kehittävät lapsen empatiakykyä ja tunnetta omista vai-
kutusmahdollisuuksistaan itseään koskevissa asioissa. Lapsi on päähen-
kilö omassa elämäsään!

Sovittelun tarkoituksena ei ole aikuisten antamat rangaistukset, vaan 
saada aikaan riidan osapuolia tyydyttävä ratkaisu konfliktitilanteeseen. 
Tavoitteena on myös päästä eroon komentelusta ja syyllistämisestä. Kon-

LC Uudenkaupungin veli Jarmo Jäsperlä (vas.) sai Melvin Jones -jäsenyyden 
mahdollisimman tasokkaassa istunnossa, klubin 50-vuotisjuhlassa. Luovut-
tajina ovat presidentti Jerry Leppänen, PID Harri Ala-Kulju, juhlien pääjärjes-
täjä PDG Jukka A. Mattila ja piirikuvernööri Tommi Virtanen.

MiniVerso sovittelu tukee lionien omaa LionsQuest -ohjelmaa, jonka monet 
varhaiskasvatuksen työntekijät ovat käyneet. Tällä mittavalla aktiviteetilla 
saadaan hyvä, toimiva työkalu erilaisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen 
arjen tilanteissa lasta kunnioittaen. 

ollut 40–50 veljeä, kaikkiaan heitä on 50 vuoden aikana ollut 143. Histo-
riikin esitteli Erkki Sirkiä.

Tehokkaimmat varainkeräysaktiviteetit ovat olleet alkuvuosikymmeninä 
verokalenteri sekä myöhemmin Uudenkaupungin Joulu-lehti sekä taide-
teos painatteet. Normaalien Lions-avustusten lisäksi erityislaatuisimpia ovat 
olleet Saaristolaistapahtumat, eläkeläisten teatterit, Leijonapuisto lapsille, 
Uudenkaupungin rauhan soutu jne.

Juhlan lopuksi jaettiin kiitoksia aktiivisesta toiminnasta, mukana oli pii-
rikuvernööri Tommi Virtanen. Aktiivinen veli Jarmo Jäsperlä kutsuttiin Mel-
vin Jones -jäseneksi ja hän sai asiaankuuluvat tunnusmerkit sekä vahvat 
aplodit. Lisäksi palkittiin vuoden aikana ansioituneita veljiä ja ladyja run-
saasti kunnia- ja ansiomerkein.

Erkki Sirkiä / Arttu Lehtonen

flikteja tulee kaikille, ne kuuluvat sekä lasten että aikuisten elämään. Riita 
ei ole ”peikko”, vaan mahdollisuus oppia uutta – mahdollisuus kohti koh-
taavaa, kuuntelevaa ja keskustelevaa ristiriitojen sovittelua.
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Muotia ja hyvinvointia 

Vanhustyön hyväksi

Tangokuningatar Joulumuorina

Isänpäivän aattona 9.11.2013 LC Hollola/Kapatuosio järjesti Muoti- ja hyvin-
vointitapahtuman Salpakankaan koululla. Tapahtumassa oli muotinäytös-
ten lisäksi muotiin ja kauneuteen liittyviä tuote-esittelyjä. Klubin jäsenet 
olivat ahkeroineet leipomalla buffettiin sekä suolaista että makeaa. Tapah-
tumassa myytiin myös arpoja sekä klubilaisten valmistamia jouluisia käsi-
töitä. Samoin myynnissä oli täytekakkuja isänpäiväksi.

Ohjelmassa oli kaksi muotinäytöstä, jossa klubin omat mannekiinit esitte-
livät Hollolassa sijaitsevien naisten vaateliikkeiden muotia. Lappi Kids:n las-
tenvaatteita oli myös näytöksessä pienten mannekiinien yllä. Kaikkien man-
nekiinien meikkauksesta huolehti kosmetologiopiskelija Julia Haapamäki.

Muotinäytös ja hyvinvointitapahtuma oli uusi idea klubin varojen han-
kintaan. Kaikki klubilaiset osallistuivat innokkaasti järjestelyihin ja tapah-
tumapaikalla. Tapahtuman tuotto käytetään hollolaisten nuorten hyväksi 
tukemalla nuorison oman paikan Mestan toimintaa. Lahjoitustilaisuus jär-
jestettiin 3.12.2013 Sovituksenkirkon takkahuoneessa. 

Teksti ja kuva: Irma Maksimainen

LC Nakkilan kevätkokouksessa 2013 keskustelimme, kuinka voisimme aut-
taa vanhustyötä kotikunnassamme Nakkilassa ja samalla myös keventää 
vanhustyössä työskentelevien henkilöstön työtaakkaa. Kokouksen jälkeen 
yhdessä Palvelutalo Hyppingin henkilökunnan ja vanhustyön palveluista 
vastaavien kunnan henkilökunnan kanssa keskustelimme ja kartoitimme 
tarpeita ja yhdeksi tarpeeksi osoittautui tarve henkilönostimeen.

Rahoittaaksemme henkilönostimen ideoimme ja suunnittelimme Nakkila 
-aiheisen heijastimen, joita myimme kahden viikon. Heijastimessa oli kuva 
esineestä, josta Nakkila tunnetaan ympäri Suomen, ja jossa moni suoma-
lainen on istunut – eli Nakkilalainen keinutuoli. Kampanja sai positiivisen 
palautteen ja saimme myytyä kaikki 500 heijastinta. Useat heijastimen hank-
kineet viestittivät 10€ heijastimen ostaessaan, että tuntuu kuin tulevaisuu-
teen rahaa laittaisi. Kampanjan tuotoksi tuli  4 600 € ja lisäksi saimme Aune 
Hakanpään perikunnan testamentin varoista, 2 000 €. 

Tuotolla hankittiin kaksi henkilönostinta, pyörätuoli vaa’an ja neljä suih-
kutuolia, jotka luovutimme luovutuskirjan kera Palvelutalo Hyppingin asuk-
kaiden ja henkilökunnan käyttöön 2.12.2013. 

Ismo Unkuri

LC Lohja/Omenaiset osallistui perinteisille Lohjan Menneisyyden Ajan Jou-
lumarkkinoille myymällä talkoilla tehtyjä piparkakkutaloja ja muita leivon-
naisia. Päätuote oli erikokoiset piparkakkutalot, joita tehtiin yhteensä 28 
kpl. Talkoisiin meni yksi viikonloppu, jona aikana nautittiin yhteisen teke-
misen riemusta ja saatiin aikaan ”tulosta” eli leipomukset. Kaikki tuotteet 
myytiin ja rahallinen tuotto oli yhteensä

1 100 €, joka lahjoitetaan Lastensairaala-keräykseen. Ensi vuonna taas 
markkinoille!

LC Siilinjärvi/Tarina osallistui jälleen Siilinjärven suureen Joulumyyjäiset 
-tapahtumaan 8.12.2013.Tapahtuma on saavuttanut 14 vuoden aikana 
uskollisen kävijäkunnan. Näytteilleasettajia oli noin 100 sekä maakunnasta 
että kauempaankin eri puolilta Suomea. 

Tarinan vastuulla oli myyjäisten kahvio, jonka antimista nautti yli 500 
vierasta. Klubi järjesti myös Joulumuori -kilpailun. Kilpailujulisteen kuvassa 
Joulumuori kurkisti ison lahjapakettikasan takaa ja julisteen otsikko kysyi 
”Kuka on Siilinjärven Joulumuori 2013?” 

Kilpailuun osallistuneista 40 % tunnisti joulumuorin, joka oli siilinjärve-
läislähtöinen, vuoden 2013 tangokuningatar Heidi Pakarinen. Heidi halusi 
näin tukea Tarinan työtä, tukea Siilinjärven lasten ja nuorten toimintaa.

Lahjoituksen luovutus Sovituksenkirkon takkahuoneessa.

Nakkilalaiset lionit Rauno Koivunen ja Matti Kari esittelemässä henkilönos-
tinta ja markkinoimassa Nakkila aiheista heijastinta hymyssä suin paikalli-
sessa K-Supermarket Onni-Pekassa. Kuva: Juha Kopio.

Piparkakkutalot tekivät hyvin kauppansa.

Tangokuningatar Heidi Pakarinen joulumuorina Siilinjärvellä. Kuva: Ulla 
Kenttä-Kohtala.

Omenaiset menneisyyden
ajan joulumarkkinoilla
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Jouluiloa Turusta

Leijona-viikon 
avaus Porissa 

Kinkkuarvoilla lyhtyjä
sankarihaudoilleVuonna 1980 perustettu LC Turku/Pääskyvuori on lahjoittanut vuodesta 

2002 vähävaraisille perheille joulupaketteja ja jouluruokia. Veljet ovat halun-
neet, että lahjojen saajat eivät tiedä lahjoittajia eivätkä he saajia. Turun 
Katariinan seurakunnan diakonit valitsevat perheet, tiedustelevat ruoka-
toiveita ja ilmoittavat lasten iät. Veljet ja ladyt hankkivat lasten lahjat, ruo-
kalahjan ja Joulukukat -aktiviteetti ja omilla varoillaan ja yhteistyökump-
paneilta.  Perheitä oli vuoden 2013 jouluna kahdeksan ja heillä lapsia 24. 
Lahjoituksen arvo oli 1.820 euroa. 

Perinne jatkuu nyt vuonna 1953 aloittaneen LC Turku/Åbon nimissä, 
kun klubit yhdistivät toimintansa, ja LC Turku/Pääskyvuoren veljet siirtyi-
vät vuonna 2011 LC Turku/Åboon. Yhteenliittyminen piristi selvästi toi-
mintaa ja jäsenviihtyvyyttä.

Heikki Maunila

LC Nivala on virkeä 45-vuotias sekaklubi. Jäsenmäärä noin 30 ja meillä on 
monenlaista toimintaa pitkin vuotta. Viimeisin lahjoitus oli lyhdyt sankari-
haudoille, joita Nivalassa on 214 kpl. Joulun alla myymme ”kinkkuarpoja”, 
joiden myynti onkin suurin tulonlähde vuosittain. Klubin lahjoitukset koh-
distuvat kaiken ikäisille. Keväisin jaamme koululaisille stipendejä, lasten ja 
nuorten harrastetoimintoja myös tuetaan. Viime kesänä saivat vanhukset 
nauttia istuttamiemme omenapuiden sadosta, heidän luonaan vieraillaan 
ainakin kerran vuodessa ja jos heillä on jotain virkistystoimintaa avustamme 
hoitajia niiden järjestämisessä. 

Kaija Vähäsöyrinki

Pakkanen nipisti poskipäistä 12.tammikuuta, kun Porin lionsklubit viet-
tivät valtakunnallista Leijona-viikkoa perinteisesti kirkkopyhän ja sanka-
rivainajien muistamisen merkeissä. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi tänä 
vuonna LC Pori/Charlotta. 

Klubien lippukulkue saapui Keski-Porin kirkkoon näyttävästi Suomen 
lipun johdattamana. Messussa saarnasi lehtori Pirkko Heikkilä, liturgina 
toimi pastori Laura Koukkari, kanttorina Guido Kriik ja Raamatun luku-
kappaleet lukivat lionit Anne Hakala ja Ritva Kivimäki. Messun jälkeen 
Leijonat poistuivat lippukulkueena Sankarihaudoille. Havuseppeleen las-
kun sankarivainajien muistoksi toimittivat Pres. Virve Usva-Tuomela ja 
lion Anne Hakala. PDG Jari Vuorisen pitämän puheen jälkeen laulettiin 
vielä ”Maamme”. Sankarihaudoilta siirryttiin Kirkkotupaan Charlottien tar-
joamalle kirkkokahville.

Joulupaketit valmiina jaettaviksi. Kuva Pentti Sokajärvi. Leijonat kokoamassa lyhtyjä sankarihaudoille 11.11.2013.

Leijona-viikkoa vietettiin porilaisten leijonien yhteisellä kunniakäynnillä san-
karihaudoilla. 

Vartiosotilaat seisoivat kun-
niavartiossa sankariristillä. 
Havuseppeleen laskun jäl-
keen PDG Jari Vuorinen piti 
puheen ja lopuksi laulettiin 
”Maamme”.

Keravan leijonat tukevat
yhteishankkeilla nuoria

Keravan kolme Lions Clubia LC-Kerava, LC-Allium ja LC-Kerava Kivi ovat 
yhdistäneet voimansa ja sopineet Keravan kaupungin kanssa tänä syk-
synä alkavasta yhteistyöstä lasten ja nuorten elämisentaitojen kehittä-
miseen liittyen.

Yhteistyö keskittyy kahteen projektiin; Lions Quest-koulutukseen sekä 
Vastuu on meidän -aktiviteettiin. 

Sovitun mukaisesti Keravan Lionsklubit tarjoavat kaksipäiväistä Lions 
Quest-koulutusta kaikkien Keravan alakoulujen opettajille, yhteensä 13 
koulutuspaikkaa. Kaupungin opetustoimi vastaa resurssien tasapuoli-
sesta jakamisesta. Vastuu on meidän-opetuspaketti jaetaan puolestaan 
kaikille Keravan alakoulujen 3. luokkalaisille, joita on yhteensä n. 400 
oppilasta. 

Nyt käynnistetty suunnitelmallinen yhteistyö tukee luontevasti Kera-
van Lionsklubien toiminnallisia tavoitteita nuorten kehittymisen turvaa-
misessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Veijo Alaharju
Yhtenäisklubimme jäsenistön saavutti lokakuussa suru-
viesti, joka kertoi jäsenemme Veijo Alaharjun siirtyneen 
joukostamme lyhyen, mutta ärhäkkään sairauden murta-
mana. Maanviljelijäperheen ainoana poikana hänelle ei 
jäänyt ammatinvalinnan ongelmia. Veijo kutsuttiin LC 
Artjärvi/Lapinjärvi/Myrskylän jäseneksi v. 1987. Alku-
peräisessä klubissaan hän ehti tehdä keskeiset tehtävät . 

Presidenttikauden jälkeen 2000-2001 hän toimi 2002-2003 lohkon puheenjoh-
tajana ja alueen puheenjohtajana 2003-2004. Tilan töiden ja energianmyyn-
tiyrityksen ajankäytön vuoksi vuoksi hän kieltäytyi vaativammista tehtävistä.

Veijo siirtyi sukupolvenvaihdoksen jälkeen toteutuneen asuinpaikan muu-
toksen johdosta Kausalan jäseneksi siirtojäsenenä 2009. Veijo tunnettiin työte-
liäänä ja vaatimattomana jäsenenä, joka teki kaiken sen minkä lupasi ja hel-
posti enemmänkin. Klubissa hän perehtyi mölkynheittoon ja hänestä kehittyi sen 
taitaja ja oli klubijoukkueen avaajana viime kevään SM-kisoissa. Veijoa jäivät 
kaipaamaan puoliso Mailis, kaksi poikaa, tytär ja lastenlapset sekä lionit puo-
lisoineen ja laaja ystäväjoukko.

Brage Gustafsson
I september �ck Lions Club Jakobstad ta emot sorgebu-
det att klubbens långvarige lionsbroder och medlem Brage 
Gustafsson hade avlidit. Broder Brage avled den 20 sep-
tember 2013 efter att några månader tidigare ha �rat sin 
70:e födelsedag. Brage var medlem i LC Jakobstad från 
1983 framtill sitt frånfälle. Han var klubbens president 
1990 – 1991 och under åren 1995-2000 gjorde han en 

gedigen insats som ungdomsutbytesansvarig inom O-distriktet.
I det civila var Brage barnläkare och verkade under många år som ansvarig 

barnläkare vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Vi inom LC Jakobstad saknar 
broder Brage som en sympatisk och engagerad lionsbroder och vän, som tyvärr 
gick bort alldeles för tidigt. Brage sörjs närmast av hustrun Christina och bar-
nen Tove och Ulrika med familjer.

Erkki Eskelinen
LC Espoo/Pohjoinen-Esbo/Nordin jäsen Erkki Tapani 
Eskelinen menehtyi 30.10.2013. Hän oli syntynyt 
1.12.1944. Erkki Eskelinen toimi useamman kauden 
sihteerinä ja varainhankintatapahtumiemme pu�ettien 
ansioituneena vetäjänä. Hän oli myös Melvin Jones-jäsen.

Martti Heikkinen
LC Oulu/Pateniemen perustajajäsen Martti Heikkinen 
menehtyi vaikean sairauden murtamana 1.11.2013. Veli 
Martti oli syntynyt Hailuodossa 27.6.1941. Elämän-
työnsä Martti teki puujalostusteollisuuden palveluksessa. 

Lions-toimintaan veli Martti tuli mukaan v. 1984, 
kun hän oli perustamassa Oulu/Pateniemen lionsklubia. 
Presidenttinä hän toimi 1993-1994 ja sihteerinä kolmeen 

otteeseen, viimeisenä kautenaan 2012-2013. I-piirin hallituksessa veli Martti 
toimi eri tehtävissä vuosina 1996-2004. Näistä mainittakoon kansainvälisen 
nuorisoleirin puheenjohtajuus 1998-1999 ja aktiviteettitoimikunnan puheen-
johtajuus kausina 2001-2004. Veli Martti Heikkistä jäivät kaipaamaan poika 
ja tytär lapsineen sekä laaja ystävien ja sukulaisten joukko.

Pentti Heikkinen
Lions Club Puolangan jäsen Pentti Juhani Heikkinen 
kuoli 21.10.2013. Hän oli syntynyt 20.8.1948.

Pentti oli jäsenenä Puolangan Lions Clubissa vuodesta 
1985 kuolemaansa saakka. Hän toimi aktiivisesti klubin 
monenlaisissa tehtävissä: tiedotusvastaavana, nuorisovaih-
toasiamiehenä ja klubin järjestämien tilaisuuksien juon-
tajana. Sen lisäksi hän oli kaksi kautta presidenttinä ja 

yhden kauden lohkon puheenjohtajana.

Pentti Häkkinen
LC Järvenpään ritariveli Pentti Häkkinen syntyi 
14.3.1930 Viipurin maalaiskunnassa ja sai kutsun iäi-
syyteen 6.9.2013 Järvenpäässä. Hän perusti vaimonsa Sal-
men kanssa menestyneen Autokoulu P. Häkkisen (1960-
1997), jossa yli 16000 paikkakuntalaista sai asiantun-
tevaa ajo-opetusta. 

Veli Pentti kutsuttiin LC Järvenpään jäseneksi vuonna 
1968. Vapaa-aikanaan Pentti harrasti kiekonheittoa ja lentopalloa. Kiekonhei-
tossa hän saavutti veteraanisarjassa useita mitaleita SM-, EM- ja MM- kilpai-
luissa, joissa tähtihetki osui Melbournen MM-kisoihin, joista Pentti voitti kul-
tamitalin. Nuoruusvuosien maininnan arvoinen suoritus on olympiasoihdun 
kantaminen vuonna 1952. 

Leijonalentopalloiluun Pentti osallistui aktiivisesti. Mieleenpainuvimmat 
tapahtumat olivat ystävyysottelu LC Järvenpään ja Sikariportaan välillä sekä 
osallistuminen Imatran valtakunnalliseen lopputurnaukseen. Sikariportaan jouk-
kueessa pelasi tuossa ottelussa silloinen Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koi-
visto. Veli Penttiä muistelevat lämmöllä läheiset perheineen sekä lukuisa ystä-
vien joukko.

Pentti Juola
Lokakuun puoliväli toi LC Kalajoen jäsenille suru-uutisen 
klubin pitkäaikaisen veljen Pentti Juolan menehtymisestä 
sairaskohtauksen seurauksena 69-vuo tiaana. Hän oli syn-
tynyt 4. 8.1944 Kalajoella. Pentti varttui maanviljelijä-
kalastajaperheen toiseksi nuorimpana kuudesta lapsesta. 
Isänsä kuoltua hän otti vastuun kotitilastaan 28-vuo-
tiaana. Jo aikaisemmin Pentti oli aloittanut menestyk-

sekkääksi osoittautuneen yrittäjäuransa. Hän urakoi maanviljelyn ohella etu-
päässä tienrakennustöissä aikana, jolloin tienrakennus oli erityisen voimakasta. 
Vuonna 1994 perustettiin Andament Oy, josta alkoi edelleen jatkuva toimin-
nan voimakas laajentuminen.

LC Kalajoen jäseneksi Pentti liittyi 1983, ja hän toimi klubin presidenttinä 
1992-1993. Hän oli mukana LC-toiminnassa viimeisiin hetkiinsä saakka, ja 
myös lionsväki tunsi Pentin ahkerana talkoolaisena. Pentti tunnettiin lämmin-
sydämisenä ihmisenä, joka aidosti kuunteli ihmisiä. Penttiä jäivät kaipaamaan 
Elsa-puolison lisäksi lapset perheineen, sisarukset perheineen sekä laaja ystävien 
ja tuttavien joukko.

Soini Jussila
LC Asikkalan etuoikeutettu jäsen Soini Jussila menehtyi 
pitkän sairauden uuvuttamana 4.12.2013. Hän oli synty-
nyt Asikkalassa 11.3.1931. Kotitilan hoidon ohella Soini 
oli aina valmis auttamaan apua tarvitsevia niin yksityis-
henkilönä kuin klubin jäsenenä tai kunnan luottamusteh-
tävissä. Soini toimi klubin presidenttinä 1983-1984 ja 
Anianpellon markkinoiden markkinapäällikkönä 1986. 

Melvin Jones-jäsenyyden hän sai vuonna 2000. Rauhallisena ja huumorintajui-
sena isähahmona pidetty Soini oli kuollessaan viimeinen klubissa mukana ollut 
perustajajäsen. Häntä jäivät kaipaamaan Tellervo-puolison lisäksi lapset perhei-
neen, lionsveljet puolisoineen sekä laaja ystäväjoukko. 
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Matti Jyske
LC Järvenpään leijonaveli Matti Jyske kuoli 3.11.2013. 
Hän oli syntynyt 10.5.1919 ja leijona 56 vuoden ajan 
ja klubin lähes perustajajäsen sen toisesta toimintavuo-
desta alkaen.

Elämäntyönsä Matti teki maanviljelijänä ja suku-
tilan isäntänä. Lions-toiminnan ohella Matille oli tär-
keää sotien veteraanien auttaminen sekä kotimaassa että 

lähialueella sukulaiskansojen parissa. Matti oli innokas ja palveluhenkinen lei-
jona, joka aktiiviaikanaan toteutti monia aktiviteetteja, joilla kerättiin varoja 
niitä tarvitseville tai tuotettiin hyvää mieltä ja virkistystä leijonien perheille. 
Matti oli palkittu Melvin Jones-jäsenyydellä. Hänestä huokui myönteinen elä-
män asenne ja positiivisuus.

Matti Konttinen
Jazz-pianisti ja pitkäaikainen YLE:n toimittaja Matti 
Konttinen kuoli 75-vuotiaana vaikeaan sairauteen 
30.7.2013. Hänellä oli takanaan lähes 40-vuotinen 
lionsura LC Helsinki/Munkkiniemessä. Matti oli syntynyt 
8.1.1938. Presidenttinä hän toimi kahdesta, 1985-86 ja 
2007-2008. Hänelle myönnettiin Melvin Jones -jäsenyys.

Musiikki, nimenomaan jazz oli Matin ykkösasia. 
Ensimmäiseillä Pori Jazz -festareilla 1966 hän esiintyi trio-kokoonpanoineen. 
Aivan 1960-luvun lopulla hänellä oli huumorintäyteinen kiertue koulutoverinsa 
Martti ”Huuhaa” Innasen kanssa. Kävelymatkan päässä Matin kotoa sijaitsevan 
Helsingin suosituimman jazz-klubin, Storyvillan, pianistina hän oli jo ”kalustoon 
kuuluva”. YLE:ssä Matti vaikutti voimakkaasti siihen, että nuoria jazz-muusi-
koita pääsi Euroopan Yleisradioliiton tapahtumiin. Montreux oli eräs nuorten 
suomalaisten jazz-yh tyei den menestyskohtaista. Suomessa taas hän järjesti vierai-
lulle ulkolaisia tunnettujakin nimiä. Matin meriittejä olivat Suomen Jazz-liiton 
toiminnanjohtajuus ja sittemmin puheenjohtajuus/kunniapuheenjohtajuus. Hän 
oli lisäksi perustamassa International Jazz Federaion -järjestöä.

Tapani Lares
LC Lappeenranta/Saimaan jäsen, D.ins.tri.h.c. Tapani 
Lares nukkui pois vaikean sairauden murtamana syksyllä 
2013. Hän oli syntynyt v. 1929. Hän oli klubin pitkä-
aikaisin jäsen jo vuodesta 1965 alkaen. Työelämässä hän 
eteni Kymmene Oy:n varatoimitusjohtajaksi ja johtokun-
nan jäsenenksi.

Klubissa hän oli erittäin pidetty ja luotettava jäsen, 
aktiivinen ja aina valmis eri tehtäviin. Hänessä ilmeni todellinen Lions-henki. 
Tapani läsnäoloa ja olemusta jäivät kaipaamaan mm. klubiveljet puolisoineen.

Pertti Louni
LC Korpilahden presidentti Pertti Louni kuoli äkillisesti 
22.11.2013 kotonaan Korpilahdella. Pertti oli syntynyt 
Seinäjoen kauppalassa 9.8.1941 antautuen sotilasuralle 
ylioppilaaksi kirjoittamisensa jälkeen.

Pertti kutsuttiin LC Korpilahden jäseneksi vuonna 
2008. Alusta pitäen hän osallistui innokkaasti klubin 
toimintaan ollen täysin mukana kaikissa aktiviteeteissa. 

Varsin pian hänet valittiin presidenttiputkeen tehden toisena varapresidenttinä 
Korpilahden Joululehden vuonna 2011. Viime vuonna 2013 tuli 50 vuotta täy-
teen LC Korpilahden perustamisesta ja Pertin tehtäväksi tuli klubin president-
tinä vastata juhlamenoista. Juhlat onnistuivat loistavasti Pertin toimiessa isän-
tänä. Tämä jäikin hänen viimeiseksi työkseen leijonayhteisössä sillä vain vajaa 
viikkoa myöhemmin kiiri viesti hänen poismenostaan. Tarmokasta, miellyttävää 
ja monitahoista presidenttiä jäi kaipaamaan puoliso Johanna, lapset perheineen 
sekä koko Korpilahden Lions-veljestö. Tämä sydänjuuriaan myöten isänmaalli-
nen sotilas siunattiin sotilaallisin menoin Korpilahdella 14.12.2013.

Mikko Strang

Taisto Matikainen 
LC Parikkalan jäsen Taisto Matikainen menehtyi vai-
keaan sairauteen 27.10.2013. Lion Taisto oli syntynyt 
Parikkalassa 15.8.1939. Agronomiksi valmistuttuaan 
Taisto työskenteli Jyväskylässä, Turussa rehukeskuksen 
johtajana, Hankkijalla Helsingissä ja Korian rehuteh-
taalla. 1980-luvulla Taisto muutti takaisin kotiseudul-
leen Parikkalaan. Maatalousoppilaitoksen rehtorina toi-

miessaan Taisto kutsuttiin LC Parikkalan jäseneksi v. 1985. Hän toimi presi-
denttinä v. 1999-2000 ja lohkon puheenjohtajana 2003-2004. Monenlaista 
urheilua ikänsä harrastaneena Taisto oli innostunut perehdyttämään klubivel-
jiä uusiin urheilulajeihin. Eläkkeelle jäätyään hän työskenteli puolisonsa kanssa 
kotitilalleen perustetussa perheyrityksessä, Palvi-Pirtissä. Jäämme kaipaamaan 
valoisaa klubiveljeämme.

Antti Mäki-Lahna
LC Töysä sai loppukesällä suruviestin, kun pidetty lions-
veli Antti Mäki-Lahna oli menehtynyt vaikeaa sairauteen 
1.8.2013. Hän oli syntynyt 6.2.1947 Töysässä. Opiske-
lunjälkeisen elämäntyönsä Antti suoritti Alavuden Seudun 
Osuuspankissa pankinjohtajana jääden eläkkeelle 2005. 

Lions-toimintaan Antti kutsuttiin mukaan 1974. Hän 
toimi presidenttinä kaudella 1988-89. Pitkään, lähes 40 

vuotiseen lions-aikakauteen mahtui kaikki klubin keskeiset tehtävät. Koko pitkän 
jäsenyyden ajan Antti oli 100 % jäsen. Lionstyössä Antti oli aktiivinen osallistuja 
ja antoi auliisti oman osaamisensa lions-aatteelle. hoitaen myös clubin kirjan-
pitoa vuosikausia. Ansioistaan Antille myönnettiin kunnianosoituksena Melvin 
Jones -jäsenyys. LC Töysä kunnioittaa pitkäaikaisen jäsenensä Antti Mäki-Lah-
nan muistoa. Antti oli veli, jolla oli suuri sydän. Anttia jäi kaipaamaan puoliso 
Tarja sekä lapset, lapsenlapset sekä sukulaiset ja suuri ystäväjoukko.

Aarne Nukarinen
LC Pusulan jäsen, Aarne Nukarinen kuoli 27.6. 2013 
Haavistossa, Karkkilassa. Hän oli syntynyt 8.1.1932 
Huhtervussa, Lumivaarassa. Aarne muutti Pusulaan tul-
tuaan valituksi silloisen Pusulan Sähkö Oy:n toimitusjoh-
tajaksi. Sähköyhtiön fuusioiduttua toimi Aarne edelleen 
alalla oman sähköliikkeen nimissä. 

Veli Aarnen panos LC Pusulan toimintaan oli erin-
omaisen merkittävä. Yhtenä perustajajäsenkokouksen kokoonkutsujana 
hän  sisäisti ne periaatteet, joihin nojautuen pienen paikkakunnan uusi yri-
tys lunasti paikkansa merkittävänä ja hyväksyttynä järjestönä. Veljiin tarttu-
nut alkuinnostus sai jatkoa Aarnen vetäessä klubin toisen presidenttikauden. 
Hänen kylvämänsä Lion-henki tullaan aina kokemaan LC Pusulan veljien kes-
kuudessa velvoittamana ja innostavana. Veli Aarnea jäivät hänen lastensa per-
heiden kanssa kaipaamaan lionveljet ja lukuisat ystävät.

Eino Ojala
LC Muhoksen yllätti suruviesti klubin entisen jäsenen, 
agronomi Eino Jaakko Ojalan poismenon johdosta. Hän 
kuoli 6.10.2013. Hän oli syntynyt 11.5.1936 Lapualla. 
Eino oli kutsuttu jo Kannuksessa lionsklubin jäseneksi, 
joten siirtyminen Muhoksen klubiin tapahtui vaivatto-
masti. Kokouksiin hän osallistui säännöllisesti ja toimi 
presidenttinä 1994-1995. Virallista kokousta seurasi usein 

jatkona vapaa keskustelu ajankohtaisista asioista. Jäätyään eläkkeelle 1999 Eino 
muutti kotipitäjäänsä Lapualle. Einon liian aikaista poismenoa jäivät sure-
maan vaimo, lapset sekä muut sukulaiset ja ystävät eri puolilla Suomea. Eino 
oli ”leijona” vielä Lapuallakin ja klubin lippuvartio kunnioitti hänen siunaus-
tilaisuutta kauniissa Kauhajärven kirkossa. Viimeiseen lepoon hänet laskettiin 
Lapuan hautausmaahan.

Kari Pöllänen
LC Kesälahden jäsen, opettaja Kari Pöllänen on poistu-
nut leijonajoukosta. Hän oli syntynyt 28.6.1952 ja kuoli 
25.11.2013. Hän ehti olla lionsjärjestön palveluksessa 
verrattain vähän aikaa, jäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 
2008. Lähinnä hänen työsarkanaan oli Lions Quest.
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen -palstan 
uudistaminen siirtyi

Lion-lehden toimitusneuvoston ja liiton hallituksen päätöksistä huolimatta muis-
tokirjoitusten uudistaminen siirtyi maaliskuun lehteen. Vuoden ensimmäiseen 
lehteen tuli runsaasti kirjoituksia jo ennen joulukuun lehden ilmestymistä ja 
välittömästi sen jälkeen. Näissä ei osattu noudattaa annettuja ohjeita. Siksi hel-
mikuun lehdessä suurin osa kirjoituksista noudattelee aikaisempaa käytäntöä.

Muistokirjoitus -palstalla julkaistaan kuolinuutiset tästä lähtien omaisten tai 
muun leijonatahon toimittamina seuraavasti:

Uutisessa julkaistaan edesmenneen jäsenen klubi, ammatti ja nimi, syntymä-
aika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka ja tärkeimmät Lions- ansiot. Erittäin poik-
keuksellisissa tapauksissa mainitaan muutamalla sanalla elämäntyöhön liitty-
viä asioita.

Lisäksi on päätetty, että toimituksella on journalistisin perustein oikeus jul-
kaista kuolinuutisia myös ohjeistuksesta poikkeavalla tavalla. 

Kuolinuutisiin liitetyt valokuvat toivotaan sähköisessä muodossa mieluiten 
värikuvina. Mikäli tähän ei ole mahdollisuuksia, kuvan voi lähettää postissa. 
Lehdestä leikattuja tai muita kopioituja kuvia emme julkaise. Tekstit toivomme 
sähköpostilla osoitteeseen toimitus@lions.fi wordinä, ei pdf- tai muissa muo-
doissa. Kuvia ei saa liittää tekstiin vaan ne lähetetään erikseen liitetiedostoina.

Toimituskäytäntöön on menty siitä syystä, että jäsenkunnan ikärakenteesta 
johtuen iäisyyteen siirtyneiden joukko kasvaa jatkuvasti ja muistokirjoitusten 
määrä nousee 4–5 sivuun. Joissakin Lions-maissa kuolleista jäsenistä julkais-
taan vain nimi ja klubi. 

Knut-Olof Schauman
LC Helsinki-Huopalahden jäsen, lääketieteen lisensiaatti 
Knut-Olof Folkeson Schauman menehtyi vaikean sairau-
den murtamana Terhokodissa 29.8.2013. Knutte oli syn-
tynyt 7.10.1935 Helsingissä.Elämäntyönsä Knutte teki 
Helsingin kaupungin palveluksessa, viimeksi ylilääkärinä 
Herttoniemen sairaalassa. 

LC Helsinki/Huopalahden jäseneksi Knutte liittyi 
vuonna 1980. Erittäin aktiivinen ja aina auttavainen Knutte toimi klubin eri 
tehtävissä yhtäjaksoisesti vuodesta 1988 sairastumiseensa vuoteen 2011 saakka, 
yhteensä 23 vuotta, mm. rahastonhoitajana 14 kautta, myöhemmin tilintarkas-
tajana ja sihteerinä. Klubin presidenttinä Knutte oli kaudella 1992-1993. Klu-
bin hallitustehtävien ohella Knutte osallistui myös moniin kädentaitoja vaativiin 
aktiviteetteihin, mm. Huopalahden seurakunnan nuorisokahvila Tönön Leijona 
-luolan kalustamiseen ja Pääkaupungin Turvakodin maalaustalkoisiin. Knutte 
edisti myös kansainvälisiä Lions -suhteita vierailemalla vuonna 2004 Austra-
lialaisissa Lions-klubeissa Coolangatta and Tweed Heads, Ballina, Warwick ja 
Brisbane Finlandia Queenslandissä ja New South Walesissa. Ballinan klubista 
on tehty myös vastavierailu 2011. LC Helsinki-Huopalahti palkitsi 12.2.2011 
Knutten Melvin Jones -jäsenyydellä. Veli Knuttea jäivät kaipaamaan vaimon, 
lasten ja lastenlasten lisäksi laaja sukulaisten, ystävien ja lionsveljien joukko.

Harri Sulonen
LC Turku/ Merileijonien jäsen, yrittäjä Harri Sulonen 
menehtyi 10.10.2013. Hän oli syntynyt 16.9.1948. 
Merileijonien jäseneksi hänet kutsuttiin v. 1995. Harri 
toimi presidenttinä kaudella 2010-2011.

Tapio Suni
LC Imatra/Vuoksen perustajajäsen, DI, sosiaalineu-
vos, Melvin Jones -jäsen, Kehitysvammaisten Tukilii-
ton ja Palvelusäätiön kunniapuheenjohtaja Tapio Suni 
on kuollut lyhyen, mutta vaikean sairauden murtamana 
7.12.2013. Hän syntyi 24.10.1933 maanviljelijäperhee-
seen Joutsenossa. Päivätyönsä hän teki Imatran kaupun-
gille, josta jäi eläkkeelle vuonna 1996 maankäyttöpääl-

likkönä. Klubin presidenttinä hän toimi kaudella 1964-65. LC-veljien keskuu-
dessa Tapio nautti laajaa arvostusta ja osallistui klubitoimintaan loppuun asti. 

Oikeudenmukaisuus, luotettavuus, omintakeinen huumori, aito lähimmäisrak-
kaus ja eleetön uskonnollisuus olivat hänen persoonansa peruspiirteitä. Mieli-
harrastukset metsästys ja kalastus sekä perheen suuri tuki antoivat hänelle voi-
mia toimia toisten auttamiseksi.

Tapio Teittinen 
LC Virtasalmen jäsen, metsätalousteknikko Tapio Teittinen nukkui pois 
1.10.2013 Pieksämäellä. Hän oli syntynyt 28.12.1932. 

Veli Tapio liittyi LC Virtasalmen klubiin 1967. Hän toimi presidenttinä 
vuosina 1981-82. Lisäksi veli Tapio toimi mm. sihteerinä ja rahastonhoitajana. 
Veli Tapio oli rauhallinen, aktiivinen ja tunnollinen eri talkootehtävissä. Var-
sinaisessa elämän työssään Tapio toimi Metsäteollisuudessa (Tehdaspuu/UPM) 
lähinnä puunhankkijana.

Georg Wiklund
Georg Wiklund, chartermedlem i Lions Club Munsala, 
avled den 3 oktober 2013. Han var född 15 augusti 1923. 
Vid klubbens 50-årsjubileum 2009 belönades broder 
Georg för 100-procentig närvaro under 50 år. Han var 
den som alltid ställde upp på klubbens aktiviteter. Hans 
specialitet var att bygga och snickra och hans goda han-
dalag kom väl till pass då bröderna byggde lusthus och 

badhytter.
Lionsklubben har förlorat en god medlem som med sin positiva livssyn och 

�na humor alltid var en tillgång.

Matti Vasala
Elokuussa LC Oulu/Raatti sai jo neljännen kerran puolen 
vuoden sisällä suruviestin. Tällä kerralla klubin viimeinen 
toiminnassa mukana ollut perustajajäsen Matti Vasala oli 
saanut kutsun ajasta iäisyyteen 15.8.2013. Matti syntyi 
Oulujoella 12.1.1931 maanviljelijäperheen sisaruspar-
ven kuopukseksi. Työuransa hän aloitti tuntiopettajana 
Tuiran yhteiskoulussa ja toimi lopuksi Merikosken yläas-

teeksi muuttuneessa koulussa rehtorina. 
Leijonana Matti kävi läpi kaikki klubin virkailijoiden tehtävät ja toimi 

mm. lohkon puheenjohtajana 1967-1970. Hänen ansiostaan Raatti-klubilla oli 
hyvin monenlaisia aktiviteetteja. Erikoisin oli Turkansaaressa toteutettu tervan-
polttoviikko 27.7.-3.8.1976. Perinne on jatkunut aivan tähän päivään saakka. 
Tästä teosta hänelle myönnettiin viime kesänä Tervaneuvoksen arvonimi. Matti 
Vasalaa muistavat lämmöllä lähiomaisten lisäksi monet ystävät, työtoverit ja 
entiset oppilaat.

Leena Seppä ritariksi
Lions Club Loimaa Joet vietti 10-vuotisjuhlaansa 25.10.2013. Tilaisuuden 
juhlallisin kohta oli perustajajäsenen Leena Sepän ritariksi lyöminen. Sen 
suoritti klubin kummi, ansioitunut lion Hannu Knuutila. Leppoisan tunnel-
man saivat aikaan klubilaiset perheenjäsenineen. Ohjelmassa oli näytelmää, 
soittoa, laulua, muistelua yms.

LC Loimaa Joet on eloisa klubi, jossa jäseninä on sekä miehiä että naisia. 
Myös toiminta on monipuolista ja kohdistuu niin lapsiin kuin aikuisiin eli 
palvelukohteemme voidaan määritellä ”vauvasta vaariin”.  

Heli Sultsi

Fiinu Seppä (vas.) avusti seremoniassa, Pekka Ahokas klubin perustajajäsen, 
tuore ritari  Leena Seppä, ritaroija Hannu Knuutila, ja Ilkka Toivonen, klubin 
perustajajäsen. Takana varapresidentti Eliisa Jaatinen. Kuva: Veijo Kytösaho.
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Entinen kansainvälinen presidentti Sten Åkestam menehtyi 18.12.2013  
St. Göranin sairaalassa Tukholmassa. Sten Åkestam joutui sairaalaan lie-
vien hengitysvaikeuksien vuoksi ja menehtyi seuraavana päivänä sydämen 
pettäessä.

Sten Åkestam oli vuosikymmenet vaikutusvaltaisin pohjoismainen Lions-
johtaja. Hän palveli järjestön presidenttinä kaudella 1986–1987. Hänet muis-
tetaan erityisesti Lions Quest-ohjelmasta, jonka hän käynnisti omalla kau-
dellaan. Toinen käänteentekevä päätös hänen presidenttikaudellaan oli nais-
ten hyväksyminen Lions-järjestön jäseniksi.

Sten Åkestam tuli leijonaksi v. 1956. Hän innostui järjestön palveluideo-
logiasta ja jo vuonna 1961 hänestä tuli piirikuvernööri. Seuraavana vuonna 
hän oli mukana perustamassa Lionsien Pohjoismaista yhteistyöneuvostoa, 
NSR:a. Hän oli monella tavalla uranuurtaja Lions-työssä mm. organisoi-
malla maailman ensimmäisen nuorisovaihtoleirin v. 1961 ja johtamalla kaik-
kien aikojen ensimmäistä Punainen Sulka kampanjaa Ruotsissa vuonna v. 
1965. Kansainvälisen hallituksen jäsen Åkestam oli vuosina 1977–1979. 
Hänestä tuli toinen ruotsalainen Lions-järjestön korkein johtaja, kun hänet 
valittiin järjestön III varapresidentiksi v. 1983 ja siitä edelleen presidentiksi 
kaudelle 1986–1987.

Sten Åkestamin aktiivinen ura jatkui presidenttivuoden jälkeenkin. Hän 
oli Lions-vaikuttaja koko maailman tasolla, mutta erityisesti Euroopassa ja 
Pohjoismaissa. Häntä kuunneltiin ja hän vaikutti. Nuorisotyö oli lähinnä 
hänen sydäntään. Hän toimi kansainvälisessä Quest-johtokunnassa vuo-
sina 1990–1997 ja oli kuolemaansa saakka Ruotsin kuninkaallisen nuoriso-
säätiön hallituksen jäsen. Sen peruspääoman keräsi Åkestam yhteistyössä 
partiojärjestön kanssa kuninkaan 50-vuotispäivän kunniaksi.

Åkestam sai urallaan lukuisia kunnianosoituksia. Ehkä erikoisin oli Lions-
järjestön ”Elinaikaisten saavutusten palkinto, Lifetime Achievement Award”, 
eräälainen lionsien Oscar-palkinto. Se myönnettiin hänelle kansainvälisessä 
vuosikokouksessa Bostonissa v. 2006. Sten Åkestam vieraili lukuisia kertoja 
Suomessa, teemana usein Lions Quest. Viimeksi hän osallistui LC Helsinki/
Helsingforsin 60-vuotisjuhlaan syyskuussa 2010.

Viimeisinä elinvuosinaan hän joutui kärsimään useista sairauksista. Se ei 
estänyt häntä osallistumasta Lions-tapahtumiin. Viimeksi tapasimme hänet 
kansainvälisessä vuosikokouksessa Hampurissa kesällä 2013. 

Siviilityössään Åkestam oli kiinteistösijoittaja.
Sten Åkestamia jäivät kaipaamaan puoliso Martha ja lapset Birgitta ja 

Göran perheineen sekä iso joukko Lions-ystäviä Ruotsissa ja maailmalla. 
Sten Åkestam siunattiin haudan lepoon Tukholman Hedvig Eleonoran kir-
kossa 24.1.2014.

Hänen pitkällä Lions-urallaan moni suomalainen ja varsinkin Lions-liiton 
puheenjohtajina toimineet tutustuivat häneen ja tekivät hänen kanssaan 
yhteistyötä ollen usein samaa mieltä, mutta joskus myös eri mieltä. Kaikki 
kuitenkin kunnioittivat häntä Lions-johtajana.

Pyysin lausunnon kolmelta hänen aikakautensa Lions-johtajalta:

PID Aimo N.K. Viitala
”Tutustuin Åkestamiin 1960-luvun alussa, kun tulin piirikuvernööriksi v. 
1962. Olimme yhdessä perustamassa NSR:a, Pohjoismaiden Yhteistyöneu-
vostoa. Tutustuin häneen myös siviilityössä ollessani Suomen yrittäjäjär-

jestön puheenjohtaja. Hän oli Ruotsin vastaavan järjestön sihteeri. Hänen 
varapresidenttikampanjansa osui ajallisesti yhteen kansainvälisen hallituk-
sen jäsenyyteni kanssa vuosina 1981–1983. Me suomalaiset tuimme rahal-
lisesti hänen kampanjaansa 10  000 mk:lla.

Sten Åkestamin Lions-työstä ei voi sanoa muuta kuin hyvää. Hän oli hyvä 
Lions-johtaja. Vuosien mittaan otin hänen kanssaan usein yhteen, mutta 
tavatessamme Tampereen Eurooppa Foorumissa 2009 ja LC Helsinki/Hel-
singforsin 60-vuotisjuhlassa 2010, kaikki tämä oli jo historiaa ja erosimme 
ystävinä.”

PID Erkki Laine
”Tapasin Åkestamin ensimmäisen kerran v. 1976 Kouvolan vuosikokouk-
sessa. Hän tunsi isäni Orvon ja sitä kautta myös minä tutustuin häneen. 
Sen jälkeen tapasin häntä säännöllisesti erilaisissa Lions-tapahtumissa ja 
seurasin hänen uraansa. Kun hänet valittiin presidentiksi, valmistin hänelle 
lahjaksi cocktail-tikkuja ja lautasia hänen logollaan. Niille löytyi käyttöä.

Mielestäni Stenin Lions-työ oli esimerkillistä. Hän hoiti sen työn hyvin ja 
kunnialla ja oli oikeudenmukainen.”

PDG Arno Mattsson
Muistan hyvin ensi tapaamiseni Stenin kanssa. Hän johti ruotsalaista turisti-
ryhmää Miamin vuosikokouksessa v. 1973. Minä olin suomalaisen ryhmän 
johtaja. Hotellimme oli todellinen rotanloukko, huonoin, missä ikinä olen 
ollut. Sten Åkestamin johtamistaidolla ja huumorintajulla meistä hitsautui 
yhtenäinen skandinaavinen ryhmä ja matkamme onnistui todella hyvin.

Sen jälkeen olen seurannut hänen uraansa 33 vuotta vuosikokouksesta 
toiseen, viimeksi Hampurissa. Stenin tullessa III varapresidentiksi v. 1983, 
olin Pohjoismaiden koordinaattori, joka vastaa kaikista yhteisistä tapahtu-
mista vuosikokouksessa. Niinpä hoidettavakseni tulivat Stenin voitonjuhlat. 
Onnistuihan se, vieraita tuli 2000.

Sten Åkestam oli suuri Lions-johtaja, jota kunnioitan suuresti.”

Jouduin itsekin usein Lions-urallani tekemisiin Sten Åkestamin kanssa. Vii-
meinen pidempi yhteistyörupeamamme oli vuosin 2006–2007, jolloin kirjoi-
timme hänen johtamassaan työryhmässä Pohjoismaiden Lions-yhteistyön 
historiaa. Hän oli jo vähän väsynyt, mutta iso osa historiasta syntyi hänen 
kädestään. Noista ajoista kiinnostuneen kannattaa tuo historiikki lukea. Sten 
Åkestam oli kiistämättä Pohjoismaiden vaikutusvaltaisin Lions-johtaja ja 
monessa asiassa tien näyttäjä.

Harri Ala-Kulju, PID

Entinen kansainvälinen presidentti 
Sten A. Åkestam
25.8.1924–18.12.2013

PIP Sten 
Åkestam vieraili 
LC Helsinki-
Helsingforsin 
60-vuotisjuhlissa. 
Tässä keskustelu-
kumppanina on 
PID Aimo N.K. 
Viitala. Kuva: 
Riitta-Sisko Stedt. 

PIP Sten Åkestam.
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Surun kohdatessa palveluksessanne
HAUTANETTI.FI 

www.hautanetti.fi

Kukka- ja Hautauspalvelu  
Päivänsini 

Martinpolku 23, 41800 Korpilahti 
puh. 014 821 134, www.paivansini.fi

Hautaustoimisto ja Kukkakauppa 
Tolvanen Oy 

Kauppakatu 53, 53100 Lappeenranta 
puh. 0400 253 983

Kukka- ja Hautauspalvelu  
Pääsky 

Kauppakatu 29, 87100 Kajaani 
puh. 010 322 1900, www.paasky.com

Hautaustoimisto – Begravningsbyrå 
Marjamäki 

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari 
puh. 0400 562 216

Kukka-, Hautaus- ja Pitopalvelu 
Kinnunen Ky 

Asematie 15-17, 73100 Lapinlahti 
puh. 017 5823 005, www.hautauspalvelukinnunen.fi

Hautaustoimisto  
Mänttäri 

Kirkkokatu 4, 49400 Hamina 
puh. 0400 313 288

Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia Ky 
Turenki, puh. 03 6771 011 

Tervakosken Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Petri Kouhia 
Janakkalan Kukkakauppa ja Hautaustoimisto 

Tammelan Hautaustoimisto

Kantolan  
Hautaustoimisto 

Kemintie 15, 95420 Tornio 
puh. 040 7388 470

Liperin Kukka- ja Hautauspalvelu  
Pesonen Oy 

Keskustie 2, 83100 Liperi 
puh. 0400 376 333 
www.pesonenoy.fi

Hautaustoimisto  
Niemelä 

Parolantie 56, 13720 Parola 
puh. 010 470 4301

Lieksan Viherkeskus ja 
Hautauspalvelu Oy 

Simo Hurtan katu 10, 81700 Lieksa 
puh. 013 521 298

Kukka- ja Hautauspalvelu Mäklin 
Kallenkuja 2, 74300 Sonkajärvi 

puh. 017 762 169 
  www.kukkamaklin.fi

Malax Blomstercenter –  
Begravningsbyrå Ab 

Maalahden Kukkacenter –  
Hautaustoimisto Oy 

Malax – Maalahti
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Tyrnävällä järjestetään syyskuussa Perunamarkkinat, jotka kokoavat vuo-
sittain lähes 10  000 nousevan yleisömäärän. Viime syksyn markkinat vie-
tettiin 28.9. 20-vuotisjuhlamarkkinoiden merkeissä. Viime vuosina markki-
noiden järjestelyvastuun on kantanut LC Tyrnävä. Markkinoiden tuotto on 
käytetty kokonaisuudessaan nuorten toiminnan kehittämiseen ja ylläpitä-
miseen sekä opiskelujen tukemiseen.

Tyrnävän perunamarkkinat ovat olleet perinteisesti alueen sadonkorjuu-
juhla ja monet markkinavieraat ostavat markkinoilta talven perunat. Markki-
noilta löytyy perunoiden lisäksi torikauppiaita laidasta laitaan, kevyttä mark-
kinaohjelmaa sekä lapsille että vanhemmille, kulttuuria ja taidetta. Viime syk-
syn markkinoilla oli esiintyjänä muun muassa tangokuningas Saija Tuupanen 
ja eXmiehet, Peltolan lausujat ja paikallinen ohjelmayrittäjä Peetu Pelle. Peru-
nankuorinnan kilpailussa olivat osallistujina perinteisesti paikkakunnan vai-
kuttajat muun muassa entinen kuntaministeri, kansanedustaja Tapani Tölli.  
Tutustumiskohteina on ollut lisäksi muun muassa Shaman Spirits -pottuvii-
natehdas, kunnantalo, museo, kirkkomännikön koulu ja kirkko.

Tyrnävän peruna markkinat 
20-vuotisjuhlan merkeissä

Pitkäaikainen markkinapäällikkö Eero Ylilauri toimii myös markkinaohjelmien 
juontajana.

Monet markkinavieraat ostavat perunamarkkinoilta talven perunat.

Pitkään leijonatoiminnassa mukana olleen markkinapäällikön Eero Ylilau-
rin mukaan Tyrnävän klubi tekee etukäteen suuritöiset valmistelut ja mark-
kinoiden aikaan on oltava suuri joukko vapaaehtoisia, muitakin kuin klu-
bilaisia, tapahtumassa töissä. Markkinat ovat myös kasvaneet todella suu-
reksi ja ohjelmaltaan monipuoliseksi tapahtumaksi. 

Seuraavat Tyrnävän Perunamarkkinat ovat 27.9.2014. 
Heimo Turunen

Rantasen Hautaustoimisto 
Heinonen Group Oy 

Itäpuisto 12, 28100 Pori 
puh. 02 6332 707

Salon Hautaustoimisto Oy 
Saastila 

Helsingintie 9, 24100 Salo 
puh. 02 7312 562

Vaalan Kukka- ja Hautauspalvelu 
Vaalantie 9, 91700 Vaala 

puh. 08 5381 271, 0400 682 250 
www.vaalankukka.palvelee.fi

Ylöjärven  
Kukka- ja Hautaustoimisto Oy 

Mikkolantie 1-3, 33470 Ylöjärvi 
puh. 0500 337 823
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Hylla den tidigare presidenten, 
en stolt lionmedlem

Hur starka är vi när vi utför hjälpin-
satser tillsammans? ”Individuellt är 
vi bara en droppe. Tillsammans är vi 
ett helt hav,” skrev en japansk poet. 
”Hemligheten är att ta itu med pro-
blemet, inte varandra”, sade en ame-
rikansk affärsman. ”Ensamma kan vi 
göra så lite, tillsammans kan vi göra 
så mycket”, insisterade den fantas-
tiska Hellen Keller.

I den internationella utgåvan 
av LION-tidningens januarinum-
mer beskriver USA:s tidigare presi-
dent Jimmy Carter, med sina egna 

ord, den kraft som uppstår när man 
arbetar tillsammans. The Carter Cen-
ter och Lions medlemmar har räd-
dat miljontals människors syn. Som 
lionmedlem förstår tidigare president 
Carter betydelsen av att utföra hjäl-
pinsatser tillsammans. Vi är stolta 
över hans prestationer, stolta över 
honom som lionmedlem och stolta 
över att få utföra hjälpinsatser för att 

Barry J. Palmer 
Lions Clubs Internationals 

president

USA:s tidigare president Jimmy Carter tillsammans med förutvarande distrikt-
sguvernören Tebebe Y. Berhan från Etiopien och John Moores, styrelseordfö-
rande för The Carter Center under ett besök till en avlägsen etiopisk by där 
innevånarna drabbats av flodblindhet.

förebygga blindhet tillsammans med 
hans center.

Lionklubbarna representerar sam-
arbete och partnerskap.

Det är enkelt att skriva en check. 
Men effektiv långsiktig förändring 
kräver att vi knyter band tillsammans 
med likasinnade människor, så att vi 
kan riva barriärer vilket leder till möj-
ligheter och självförverkligande.

Drömmar betyder lite eller nästin-
till ingenting om vi håller dem för oss 
själva och försöker förverkliga dem 
på egen hand.  För att följa sin dröm 
krävs det att man vandrar på en väg 
av samarbete och partnerskap. Dina 
klubbar förverkligar drömmar. Om 
du har en dröm kan dina lionkam-
rater förverkliga den.

Vi lionmedlemmar har 
varandra

Alla som har åstadkommit fantas-
tiska saker förstår att familj, vän-
ner och mentorer har banat vägen. 
Vi lionmedlemmar har varandra. Vi 
måste stödja varandra när vi rekryte-
rar och behåller medlemmar, särskilt 
kvinnor, när vi hjälper människor i 
nöd genom microfinansiering och 
på andra sätt, och ökar kännedomen 
genom sociala medier. Kom ihåg att 
varje fantastisk dröm börjar med en 
drömmare som har tålamod, passion 
och föredrar att samarbeta.

Erkki och Kaarina Laine har beviljats det sällsynta Lionspriset ”Friend 
of Humanity”. IPIP Wayne Madden, som var internationell president 
under den senaste perioden, överräckte prisen i början av december vid 
ISAAME Forum som hölls i Kathmandu, Nepal. ISAAME Forum är en 
motsvarighet till Europa Forum inom sitt eget område. Förkortningen 
kommer från de engelskspråkiga namnen på områdena Indien, 
Sydasien, Afrika, Mellanöstern.

Priset beviljades Erkki och Kaarina Laine för deras arbete för 
Lionsögonsjukhuset i Ratnapura i Sri Lanka. Sjukhuset hör till finska 
utrikesministeriets utvecklingssamarbetsprojekt och förutom UM har 
LCIF och Finlands Lionsförbund deltagit i finansieringen.

PID Erkki Laine är medlem i LC Espoo/Kivenlahti och hans maka Lion 
Kaarina Laine i LC Helsinki/Ruoholahti. Erkki Laine fungerade som 
Lionsförbundets ordförande 2001–2002 och var 2003–2005 medlem i 
LCI:s internationella styrelse.

Antti Tuomikoski

Två ”Friend of Humanity”-pris till Finland

Lions Clubs International president 
Barry J. Palmer.
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Vi har drygt hälften av den pågå-
ende lionsperioden bakom oss. Till-
samman har vi fått till stånd mycket 
gott. Vi kunde informera världen om 
verkligen imponerande siffror ifall vi 
genom att trycka på en knapp skulle 
få ett sammandrag av de talko- och 
servicetimmar som vi satsat på hjäl-
pinsatser och medelanskaffning samt 
av insamlade och donerade penning-
summor. Då vi ser på utvecklandet 
av Lionsvarumärket skulle fina siff-
ror och tillhörande berättelser vara 
guld värda.

De talrika kontakter som tagits 
från klubbarna, visar att vi med all-
var gått in för vår uppgift och man 
ser på framtiden med tillförsikt, trots 
att oron inför medlemsutvecklingen 
gör en fundersam. Då klubben och 
dess medlemmar mår bra, mår också 
vår organisation bra. 

Resultat från 
medlemsenkäten

Inalles 2  810 medlemmar besva-
rade medlemsenkäten som gjordes i 
december. När den här artikeln skrivs 
finns redan de preliminära resultaten 
av enkäten att tillgå. Med medlem-
senkäten tog man reda på erfaren-
heter av klubbens, distriktens och 
Lionsförbundets verksamhet samt 
förväntningar på den kommande 
verksamheten. Den stora svarsmäng-
den visar att medlemmarna är enga-
gerade och vill påverka utvecklandet 
av lionsverksamheten.

Hela 92 % av de som svarat är 
nöjda med den egna klubbens verk-
samhet och 86 % var villiga att 

rekommendera medlemskap för sina 
vänner. Den här viljan är stor men av 
någon anledning kommer man inte 
upp på samma nivå då det gäller den 
konkreta avsikten att skaffa klubben 
nya medlemmar. Det här är det skäl 
att fundera på.

Enligt medlemsenkäten behöver 
man utveckla klubbmötena/klubbaft-
narna då det gäller att få dem intres-
santare och trivsammare. Jag vågar 
rekommendera för klubbarna att man 
minskar på mängden traditionella 
klubbmöten och har klubbaftnar i 
deras ställe. Man går snabbt  igenom 
de ärenden som man vill meddela 
medlemmarna och den övriga tiden 
använder man till intressanta klubb-
föredrag, diskussioner, samvaro och 
trivsel.

Nyhetsbreven upplevs som nyt-
tiga. Man läser även LION-tidningen 
noggrant och man anser att den är 
en bra nyhetskälla. Utbudet på och 
innehållet i utbildningarna anses 
vara bra. Man deltog rätt aktivt i 
utbildningstillfällen men efterlyste 
kanske lite mera inspiration och 
glöd.

Man anser att det största utveck-
lingsbehovet finns i den externa 
kommunikationen. Där finns det på 
alla nivåer mycket att förbättra. Den 
utredning som Taloustutkimus Oy 
gjorde på våren 2013 ger vid han-
den att man med lionsverksamheten 
kopplar ihop sådana egenskaper som 
välgörare, internationell, nyttig och 
nödvändig.

Tyvärr kopplas vi också ihop 
med mindre smickrande egenskaper 
såsom konservativ, ålderdomlig och 
sluten. Mycket sällan kopplas vi ihop 
med egenskaperna öppen, ungdom-
lig och dynamisk.

Resultaten från medlemsenkäten 
rapporteras i sin helhet i  februari. 
Rapporten sänds direkt till dem som 
uppgav sin e-postadress i samband 
med enkäten.

Kritiska 
framgångsfaktorer

Resultaten från medlemsenkäten ger 
mycket att tänka på då det gäller att 
klart definiera de kritiska framgångs-
faktorerna. En fortsatt framgång och 
med tanke på serviceförmågan finns 
det två kritiska framgångsfaktorer.

Den första av dessa är kvaliteten 

på klubbverksamheten. Till detta hör 
medlemskårens engagemang, trivsel, 
aktivitet och omsorg om klubbens 
medlemsantal. Den andra helheten 
är sammankopplad med lionsvaru-
märket, som inbegriper synligheten 
utåt, föreställningar och det som gör 
oss intressanta.

Barn och ungdomar  
i centrum

Enligt medlemskårens åsikt är våra 
viktigaste målgrupper barn och ung-
domar samt våra krigsveteraner och 
seniorer. De här grupperna kommer 
man att ställa i centrum i den kom-
mande periodens verksamhet. Enligt 
årsmötets beslut har planeringen 
inletts på serviceaktiviteten Tack till 
veteranerna! som riktar sig till våra 
krigsveteraner. Vi vill på det här sät-
tet tacka eklövsgenerationen för ett 
självständigt Finland.

För den här 
serviceaktiviteten 

redogörs noggrannare 
på annat ställe i den här 

tidningen

Kom ihåg att fråga; vill du bli med-
lem?

Flera forskningsresultat visar att 
finländarna är mycket intresserade 
av frivilligarbete. Samhörighet och 
vilja att hjälpa är de största orsakerna 
att ansluta sig till vår verksamhet. 
Då man fungerar som frivillig hjäl-
per man inte bara andra utan sam-
tidigt får man nytt innehåll i sitt liv. 
Värderingarna ändras och det är ett 
meningsfullt alternativ att använda 
fritiden för lionsverksamhet. Lions-
verksamheten erbjuder en möjlighet 
att förverkliga, inte endast de hjälp-
behövandes drömmar, utan också 
våra egna drömmar.

Under höstens informationstill-
fällen träffade jag ett tiotal lion som 
varit medlemmar under en kortare 
tid. De berättade varför de hade gått 
med i en lionsklubb och vad de för-
väntar sig av verksamheten. 

En central förväntning hade att 
göra med service- och välgörenhets-
aktiviteter.

Ett annat betydande motiv var att 
få nya vänner som har liknande vär-
deringar som man själv. De konsta-
terade att de inte kommit med för 

att sitta på möten utan för att till-
sammans göra något gott och att 
hjälpa sin nästa. De konstaterade att 
det i klubben är trevlig och avspänd 
atmosfär och man får där förverkliga 
meningsfulla aktiviteter. 

Och många nya medlemmar 
nämnde att de skulle ha anslutit sig 
redan tidigare men ingen hade frågat 
dem och de hade inte själva vågat 
närma sig klubben. Här har vi något 
att tänka på…

Man uppskattar och litar 
på lionsklubbarna

Klubben är den absolut viktigaste 
enheten i vår verksamhet. Föränd-
ringar i vår verksamhetsomgivning 
har också inverkat på lionsklubbar-
nas verksamhetsförutsättningar. Far-
ten på förändringarna tycks öka och 
vi är tvungna att ständigt utvecklas 
för att hänga med. Högaktande våra 
traditioner ska vi bevara förändrings-
viljan och -förmågan – inte med våld 
utan med avspända, ivriga tag.

Inom lionsverksamheten är det 
många som utför frivilligarbete men 
efterfrågan på service är ännu större. 
Vi står inför intressanta år och vi har 
nu ett utmärkt tillfälle att stärka vår 
verksamhet.

Du tar väl ansvar för att 
din klubb är livskraftig

Varje lion bär ansvar för att lions-
arbetet är livskraftigt också under 
kommande år och att medlemmarna 
trivs i klubbarna. Vi har alla avgett 
lionslöftet. Vi ska alltså sträva efter 
att verka enligt det. 

Vi har en hel del tid kvar av den 
här perioden. Jag hoppas man i alla 
klubbar gör sitt yttersta för att nå 
målen. Distrikten och Lionsförbun-
det hjälper till vid behov.

Av allt mitt hjärta önskar jag alla 
lion, partner och leomedlemmar 
framgång i det viktiga värvet.

”Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något;
och om alla gör något, 
får man allt gjort.”

Följ din dröm – Follow Your Dream! 

Tuomo Holopainen
Vice ordförande

Mot våren med iver och energi

Finlands Lionsförbunds vice 
ordförande Tuomo Holopainen. 
Foto: Heikki Hemmilä.
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Hjälp till Haiti rf:s eldsjälar Mika och 
Outi Piirto besökte Haiti i slutet av år 
2013. De kontrollerade även de hus 
som byggds upp med medel som vi 
finländska lion hade donerat.

Moui eller byn 
Montrouis där det finns 

fyra lionshus

Vi citerar Mika Piirto: ”Vi besökte 
Moui (Montrouis) för att granska de 
hus som de finländska lionen hade 
donerat. Husen hade byggts väldigt 
ordentligt. De ligger på en bergs-
sluttning ca 0,5–1 km från huvud-
vägen och man kommer fram med 
bil. Husen är parhus och de är fyra 
till antalet och ger alltså hem för åtta 
familjer. Sju av familjerna består av 
ensamförsörjande mödrar med sina 
barn och i en lägenhet bor två föräld-
ralösa pojkar i tjugoårsåldern, Israel 
och Ytrener – egentligen är Israeli de 
bägge pojkarnas släktnamn. Pojkarna 
har fått som gåva små Touch-screen 
mobiltelefoner som även har kamera 
och mp3-spelare.” 

Piirtos intervjuade alla famil-
jer för vilka det byggts egna hem 
med medel som donerats av lions. 
Det största bekymret för familjerna 
i Moui föreföll att vara arbete och 

mat. Alla barn gick i skola, som är 
en bra sak! Det fanns stor brist på 
skolryggsäckar därför att utan dem 
kunde man inte gå i skolan. Det 
är således fortfarande stor brist på 
arbete. Nu i februari tar de sysel-
sättningsmedel, som vi lion samlat 
in, slut och då finns det för många 
familjer inget kvar!

Mika och Outi Piirto besökte 
också familjer i Moui som ännu 
under våren blev utan hem. Av åtta 
familjer träffade de fyra. Eventuellt 
har de övriga fyra familjerna flyttat 
bort från Moui för gott, då det inte 
funnits arbete och hyran blivit obe-
tald. 

Byn Timonette där det 
finns två lionshus

Enligt paret Piirto var den kanske 
finaste saken som hänt i Timonette 
sedan deras senaste besök att byn 
hade förändrats och var till största 
delen grön. Några familjer hade en 
egen trädgård! Trots att man måste 
bära vatten nästan en kilometer hade 
bosättarna ändå orkat bära vatten 
till sina trädgårdar. Vattnet är inte 
drickbart men det duger i alla fall att 
vattna med. Vattnet är alltså fortsätt-
ningsvis ett stort problem! Brunns-

borrargänget, trots att de är yrkes-
män, har inte fått de nya brunnarna 
att fungera. Vattnet är ofta för salt-
haltigt för att vara drickbart.

I byn har man fått igång en skola 
som motsvarar vårt lågstadium och 
nästan alla av de yngre barnen hade 
möjlighet att gå i den. Det är sorg-
ligt att en del av de äldre barnen har 
varit tvungna att avbryta skolgången 
i högstadiet/gymnasiet. Den största 
utmaningen i Timonette är att den 
skolan finns i St. Mark och dit är det 
så långt att reseutgifterna blir alltför 
stora för många familjer. Att betala 
skolavgifterna är också för de flesta 
familjer en alltför stor utmaning då 
det också finns brist på mat.

Framtidsutsikterna för 
Hjälp till Haiti rf

Hjälp till Haiti rf har sänt pengar till 
hyra för tre familjer (ca 100 euro/år) 

som inneburit att stora barnfamiljer 
(4 och 5 barn) inte har blivit vind för 
våg, då barnen ändå har möjlighet 
att gå i byskolan. I en av familjerna 
finns två pojkar och de har bra möj-
ligheter gå skolan till slut om bara 
mamman får behålla sitt arbete. I 
synnerhet den yngre av pojkarna är 
mycket flitig och duktig. Han dröm-
mer om läkaryrket. I en av familjerna 
finns det bara ett barn och han får 
för tillfället bo i sin mammas bostad 
i ett av de hus som man uppfört. 
Som bäst utreder man om det skulle 
vara möjligt att bygga ytterligare fyra 
bostäder (d.v.s. endast två parhus) 
för resten av de här familjerna och 
hur mycket det skulle kosta.

Till slut

Ett stort tack till Mika och Outi Piirto 
för den tydliga rapporten. Husen är 
på plats och invånarna är de för 
vilka de finländska lionen samlade 
in medel. Till min sorg måste man 
konstatera att de sysselsättningsme-
del som sändes i februari tar slut och 
familjerna blir utan stöd. 

I planerna finns, att man åt de 
familjer som bor i husen som done-
rats av de finländska lionen, skulle 
skaffa bl.a. getter och höns och att 
man ekonomiskt skulle stöda famil-
jerna sysselsättningsmöjligheter.

Om lionsklubbarna på det här 
sättet vill stöda familjer, ta kontakt 
med undertecknad. Det är också all-
tid möjligt att donera pengar direkt 
till Finlands Lionsförbunds katastrof-
konto FI54 8000 1970 8298 84 med 
noteringen Haiti i meddelanderutan.

Vi ska tillsammans fundera på om 
vi ännu kan hjälpa invånarna i ett av 
världens fattigaste länder att komma 
ur den nödsituation som förorsakats 
av den stora naturkatastrofen. Vi tjä-
nar ju också för befolkningen i Haiti.

Med ett tack till alla för samarbetet

Marjo Kiviranta, PDG
Haiti projektet

HAITIPROJEKTETS 
INSPEKTIONSRAPPORT

Mamma Dieula med sina två pojkar. Till vänster Sony och till höger Smith, 18 
år, som t.o.m. fått ett sällsynt haitiskt stipendium för han är verkligen fram-
gångsrik i skolarbetet. Mamman är mycket flitig och skulle helt kunna försörja 
sin familj om hon kunde få behålla sitt arbete.

Bybrunnen i Timonette har torkat ut. Pastor Roland hämtar varje dag två pallar med vatten till byn. I världen är det 
Haiti som har den minsta mängden rent vatten per invånare (i Finland mest per invånare). Stolparna visar att man fått 
elektricitet till byn som inte alls är vanligt i det fattiga Haiti.
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Det Nordiska Samarbetsrådets 
(NSR) möte gick i år av stapeln på 
Klækken Hotell i Hønefoss, Norge 
17–18.1.2014. Som lokal arrangör 
fungerade LC Heradsbygda. Mötets 
övergripande tema var ”Tillväxt” och 
vid sidan av själva rådsmötet hölls 
seminarier om medlems- och ledar-
skapsärenden (GMT/GLT), interna-
tionella relationer och projektverk-
samhet (IR) samt Kvinnor i Lions.

Deltagarna kom från alla de nord-
iska länderna och uppgick till drygt 
130 inklusive partner. Lionsländerna 
Belgien, Estland, Tyskland, England 
och USA var även representerade på 
mötet.

Öppningsceremonin inleddes, 
som brukligt är i Norge, med att 
Norges vice ordförande (VCC Tore 
Hovde läste upp Lions etiska reg-
ler varefter han hälsade deltagarna 
välkomna till NSR 2014. Kenneth 

Persson höll ett minnestal över den 
tidigare internationella presidenten 
Sten Åkestam som avled 18 decem-
ber 2013 och hans minne hedrades 
med en tyst minut. Hälsningar fram-
fördes av Ringerikes kommunordfö-
rande Kjell Hansen och av arrangör-
sklubbens president Jonny Stendal. 
Publiken fick även njuta av musik 
framförd av Hønefoss Blåseoktett.

Seminarierna gav 
vägkost för framtiden

I de tre utannonserade seminarierna 
kunde deltagarna diskutera gemen-
samma erfarenheter och komma med 
förslag till rådsmötet om åtgärder 
inom ramen för det nordiska lions-
amarbetet. Vid GMT/GLT-semina-
riet var fokus lagt på utveckling av 
klubbar och zoner genom att koor-
dinera ledarskaps- och medlems-
ärenden. Man föreslog att GLT- och 
GMT-ledarna skulle ingå i distriktens 
styrelser, att man på distriktsnivå 
men även på klubbnivå i tid skulle 
identifiera kommande ledare för att 
kunna styra dem till lämpliga utbild-
ningar. Man föreslog även att man på 
nordisk nivå kunde dela med sig av 
utbildningsmaterial i större utsträck-
ning än tidigare. Det som också tyd-
ligt kom fram var att man nu över-

lag betonar zonordförandens upp-
gift som ledare, både inom sin egen 
zon och inom distriktet i egenskap 
av distriktsstyrelsemedlem. 

Vid IR-seminariet gick man i 
huvudsak igenom de biståndsprojekt 
som länderna genomför ute världen. 
Finlands representant PID Tapani 
Rahko visade filmen om Hemas väg 
till ögonsjukhuset i Ratnapura, Sri 
Lanka och redogjorde bl.a. för del-
tagandet i Näsdagen, husprojek-
tet på Haiti och hjälpen till Filippi-
nerna. Man fick även ta del av Dan-
marks förslag till nytt NSR-projekt 
som främst gäller apparatur och 
material till en ögonklinik i Tbilisi, 
Georgien. Förslaget fick grönt ljus av 
rådsmötet och kommer att behand-
las av de enskilda medlemsländerna 
i brådskande ordning. För övrigt kon-
staterade man att den s.k. projekt-
korgen var tom med tanke på fram-
tida projekt. Från finländskt håll 
föreslog man på rådsmötet att men 
skulle se på möjligheterna att återgå 
till det tidigare systemet att varje 
land i tur och ordning skulle välja ut 
och driva ett NSR-projekt.

Seminariet ”Kvinnor i Lions” såg 
på möjligheterna att öka andelen 
kvinnliga medlemmar och att även 
få en utökad kvinnlig representation 
i Lions olika beslutande organ och 
kommittéer. Förslaget till rådsmötet 
var att NSR arbetar för att införa en 
nordisk modell för att kunna rekry-
tera flera kvinnliga medlemmar och 
att en arbetsgrupp bestående av 
medlemmar från varje nordiskt land 
skulle arbeta med innehållet i model-
len. Tanken är att man i framtiden i 
alla distrikt i Norden ska ha en resur-
sperson med egen projektgrupp som 
arbetar med att öka antalet kvinnliga 
medlemmar. 

I samband med NSR-mötet ord-
nade man även ett utbildningstill-
fälle för 1:a vice distriktsguvernö-
rer. Två vice distriktsguvernörer från 
Finland deltog tillsammans med 
16 andra nordiska kolleger. Teman 
som man behandlade var ledarskap, 
medlemsrekrytering och deltagande 
i GMT/GLT.

 NSR-mötets andra dag inled-
des med en rapport av internatio-
nella direktoren Kenneth Persson 
som i den internationella styrel-
sen har ansvar för medlemsären-
den. Han berättade om medlem-
skommitténs arbete och de saker 
som är aktuella. Han framhöll bl.a. 
att man har olika resurser för klub-

barna som främjar medlemsrekry-
tering. Man har även resurser som 
kan utnyttjas för att utöka andelen 
kvinnliga medlemmar i vår organisa-
tion. På världsnivå ökar den procen-
tuella andelen kvinnliga medlemmar 
och ID Kenneth Persson konstate-
rade att vi i Norden med våra 17 % 
ännu har mycket att göra. I den med-
lemskommitté som han leder försö-
ker man föra fram olika möjligheter 
att bilda klubbar för olika grupper av 
människor. Man ser även över syste-
met med familjemedlemskap.

Nyttiga synpunkter på 
temat ”Tillväxt”

För att belysa mötets tema ”Till-
växt” hade man inbjudit Lise Gul-
bransen som är en organisationsut-
vecklare med bred erfarenhet av fri-
villigorganisationer. För att vi ska gå 
i land med att utvecklas och växa 
ska vi ha en klar vision och gemen-
samma mål, vi ska arbeta med vårt 
varumärke, vi ska engagera oss i att 
utveckla oss själva, vi ska vara villiga 
att stöda åtgärderna med pengar och 
personal, vara villiga att göra föränd-
ringar, vi ska gripa tillfället då det ges 
oss och vi ska fokusera på innehåll 
och handling. 

Hon framförde bl.a. följande 
punkter som kan och bör diskute-
ras; hur kan Lions förbättra sitt varu-
märke, hur kan vi främja hållbar 
utveckling, hur kan vi nå blivande 
medlemmar, vilka är förväntningarna 
hos dagens frivilligarbetare, hur rele-
vant är det arbete som Lions utför, 
hur kan Lions appellera till unga 
människor, hur kan Lions rekrytera 
flera kvinnliga medlemmar och hur 
kan Lions garantera att organisatio-
nen är ett förstahandsalternativ?

NSR:s ekonomi i skick

Vid själva rådsmötet kodkändes 
NSR:s bokslut för perioden 2012–
2013 och budgeten för perioden 
2014–2015. Man godkände ord-
förande(CC)-gruppens förslag till 
smärre ändringar i NSR:s stadgar 
som kompletterades under själva 
mötet. 

Man hörde PCC Hilde Straums-
heims redogörelse för NSR:s Lions 
Quest-projekt i Georgien. Projektet 
har varit en framgång. I Katusi, lan-
dets näststörsta stad har man utbil-
dat 240 lärare och nu har 10  000 
skolelever LQ på sitt skolschema. 
I huvudstaden Tbilisi har nu 140 

”Tillväxt” tema för årets NSR-möte

Organisationsutvecklaren Lise Gul-
bransen gav nyttiga synpunkter på 
årets NSR-tema ”Tillväxt”. Foto: BVL

Värdlandet Norges vice ordförande VCC Tore Hovde överlämnar den Nordiska 
Vikingen till arrangörerna för det nästa NSR-mötet 2015, Danmarks ordfö-
rande CC Michael B. Hansen. Foto: BVL
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lärare tagit del av Lions Quest och 
20 skolor har hittills gått med som 
pilotskolor. Trots att den egentliga 
projektetperioden gått ut, finns det 
ännu medel för att revidera under-

visningsmaterial och fortsätta med 
lärarutbildning i Tbilisi.

PID Per Christiansens redogö-
relse för Orkester Nordens verksam-
het. Etableringen i Ålborg är genom-

Den finländska delegationen förstärkt med Estlands mötesdeltagare, DG 
Andrus Köre och ID Kalle Elster (framme till höger) diskuterar NSR-temat 
och andra aktuella mötesärenden. Foto: BVL

förd och orkestern har fått en egen 
organisationsmodell. Senaste nytt 
är att gruppen musiker har utökats 
till 80, Michael Pilgaard har anställts 
som koordinator och man har utsett 
en rådgivande nämnd i vilken ingår 
bl.a. Helena Hiilivirta, intendent vid 
Tampere Filharmonia – Tammerfors 
stadsorkester.

NSR-koordinatorn, PCC Kristinn 
Hannesson från Island rapporterade 
sina erfarenheter från det interna-
tionella årsmötet i Hamburg 2013. 
Trots vissa logistiska problem bl.a. 
att skaffa utrymmen för de samnord-
iska tillställningarna kunde arrang-
emangen ändå genomföras på ett 
någorlunda tillfredsställande sätt.

Kommande 
internationella direktorer 

presenterade sig

Vid mötet presenterades även kandi-
daterna till medlemmar i den inter-

nationella styrelsen för tvåårsperio-
den 2014–2016, PCC Svein Berntsen 
från Norge och PCC Jouko Ruissalo 
från Finland.

Innan mötesordförande PCC Egil 
Moe-Helgesen från Norge avslutade 
mötet inbjöd PDG Finn Jespersen 
från Danmark de nordiska lionen till 
nästa NSR-möte som hålls i Lyngby, 
Köpenhamn 16–18.1.2015. Som en 
sista programpunkt överräckte VCC 
Tore Hovde NSR-symbolerna Viking-
astatyn och ranan till Danmarks ord-
förande Michael B. Hansen.

Som sammanfattning kan konsta-
teras att NSR-mötet gav ett utmärkt 
tillfälle till diskussion med nordiska 
kolleger och även inom den egna 
landsgruppen. Mötets tema ”Till-
växt” är i allra högsta grad aktuellt i 
våra lionländer och gav säkert väg-
kost åt alla för framtida, varför inte 
omedelbara, åtgärder.

Bo Lindberg

Under året har LC Nedervetil jobbat på både till vardags och till fest. Mångsidighet i klubbens verksamhet ger glädje och tillfredsställelse både  åt 
hjälpbehövande och  åt  klubbmedlemmar. Vicepresident Tor-Erik Backström har sänt in ett smakprov på klubbens aktiviteter som säkert andra klubbar 
kan ta efter. BVL

En del av bröderna samlades för att rensa gravgårdsmuren vid kyrkan. Bröderna hade samlats till huggning sav plogmärken för den annalkande 
vintern. 

I november anordnade LC Nedervetil en återkommande turnering i pidrospel. 
Ett mycket omtyckt kortspel i vår trakt. Det ordnas turnering två gånger per 
år, på våren och på hösten.

Den 14.12. firade LC Nedervetil och LC Kälviä julfest tillsammans. Vår klubb 
var inbjuden till Kälviä för att fira julfest tillsammans med deras klubb.

LC Nedervetil  jobbar på
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Såsom även tidigare börjar året 2014 
fartfyllt! Beredningen av beslutsför-
slagen som kommer upp på Lionsför-
bundets årsmöte pågår för fullt. Allt 
lionsarbete som gäller nästa period 
ska vara ”paketerat” en vecka före 
guvernörsrådets möte i februari. För-
utom kandidaturerna bereder man 
både de strategiska linjedragning-
arna och förbundets verksamhets-
plan och budget. Och möjliga stad-
geändringar. Såsom under de två 
föregående åren är årets kommande 
årsmöte ett stadgeändringsmöte. 
Som grund för arbetet med plane-
ringen av verksamheten har man 
haft den medlemsenkät som gjor-
des i november 2013. Man berättar 
mera om enkätens resultat på annat 
ställe i den här tidningen. 

I början av året är det alltså orsak 
att drömma, då de saker som man 
skrivit in i verksamhetsplanen har 
för sed att förverkligas ifall det inte 
sedan sker något exceptionellt. Jag 
har som bäst sett över den pågående 
periodens verksamhetsplan och har 
med tillfredsställelse konstaterat 
att nästan alla de saker som finns 
i verksamhetsplanen för 2013–2014 
antingen redan har förverkligats 
eller åtminstone är under arbete. – 
Vad allt vågar vi planera för (d.v.s. 
drömma om) då det gäller perioden 
2014–2015?

Guvernörsrådet möts i 
S:t Michel 14–15.2.2014

Vårens mötesveckoslut för guver-
nörsrådet ordnas i S:t Michel. För-
utom årsmötesärendena har man 
att bl.a. välja ungdomsbranschle-
dare, ordförande för kortarbetsgrup-
pen och insamlingsledare för Röda 
Fjädern insamlingen 2016–2017.

Tidpunkten för 
Lionsveckan

Det har kommit ett antal frågor till 
förbundets kansli gällande tidpunk-
ten för Lionsveckan och om evene-
mang under den här veckan. Lions-
veckan infaller ju under den vecka 
då organisationens grundare  Melvin 
Jones har sin födelsedag 13.1. Om 
tidpunkten beslutar huvudkon-
toret, och observera: veckan räk-
nas från söndag till lördag enligt 
den amerikanska kalendern. Lions-

veckan inleds således den söndag 
som påbörjar den vecka under vil-
ken 13.1. infaller. Med andra ord 
firas Lionsveckan under den pågå-
ende period 12–18.1.2014 och efter 
ett år 11–17.1.2015.

I den gamla lionsguiden från år 
1974 skriver man om Lionsveckan 
följande: ”Under Lionsveckan ord-
nar man fester för allmänheten och 
underhållningsevenemang, där man 
speciellt beaktar åldringar och barn. 
Man sköter PR-verksamheten för 
Lionsideologin på lämpligt sätt utan 
att skryta över egna prestationer”. – 
Här en utmaning för oss alla för kom-
mande Lionsveckor!

Skattelättnad för 
allmännyttiga samfund

Lion Pentti Mäkinen har samman-
ställt ett utmärkt direktiv om hur en 
klubb kan söka om skattebefrielse 
från skattemyndigheterna, t.ex. då 
det gäller en lionsklubbs näringsin-
komst från försäljning av julgranar, 
ifall vissa villkor i verksamheten upp-
fylls.

Man skaffar ett s.k. FO-nummer 
åt klubben och klubben anmäls sig 
till registret över omsättningsskat-
teskyldiga. Efter detta måste klubben 
varje månad göra en s.k. moms-pe-
riodskattedeklaration. Skattedekla-
rationen kan på skild ansökan även 
göras års- eller kvartalsvis. Man ska 
ytterligare varje år lämna in en nor-
mal skattedeklaration.

Man kan anhålla om skattelättnad 
för inkomstskatt t.ex. för tre eller fem 
år i gången. Ansökan görs skriftligen 
inom fyra månader efter utgången 
av det skatteår för vilket man anhål-
ler om befrielse. Den förening som 
ansöker, ska vara ett allmännyttigt 
samfund (lionsklubb) som bedri-
ver samhälleligt betydelsefull verk-
samhet som en del av en riksom-
fattande organisationsstruktur (Fin-
lands Lionsförbund rf). Föreningens 
medlemmar bör bedriva verksam-
heten som talkoinsatser. 

Priset på den produkt som man 
säljer bör vara marknadsmässigt, 
d.v.s. kunderna köper julgranar för 
att stöda den hjälpverksamhet som 
bedrivs inom klubbens verksamhets-
område. Konkurrensfördelen jämfört 
med näringsidkare med liknande 
verksamhet bör vara ringa.

Klubbens bokföring bör ordnas 
på ett sådant sätt, att ur den fram-
går de inkomster som skattelättna-
den gäller.

Den som får skattelättnad bör 
använda sina inkomster och sina 
medel i tillräcklig utsträckning för 
samhälleligt viktig allmännyttig 
verksamhet. Beslutet om ansökan 
om skattelättnad bör helst göras vid 
ett klubbmöte.

Bilagor till ansökan är bl.a. utdrag 
ur föreningsregistret, föreningens 
stadgar, verksamhetsgranskarnas 
utlåtande, gällande budget och verk-
samhetsberättelse.

***

Du kommer väl ihåg att då det gäl-
ler medlemsrekrytering, är det ofta 
bara fråga om det att du frågar dina 
arbetskamrater, dina vänner, dina 

släktingar, dina grannar o.s.v. ifall 
de skulle villa komma med i lions-
verksamheten. I medlemsenkäten 
kom det fram att väldigt många av 
oss håller det för osannolikt att man 
skulle bjuda in någon att delta i 
den egna klubbens verksamhet som 
man ändå värdesätter och anser vara 
fungerande. Varför är det så här? Ska 
vi inte tillsammans sätta det goda i 
cirkulation, med andra ord ta tjuren 
vid hornen och ställa frågan: ”Hej, 
skulle du annars vara intresserad av 
att göra något gott som medlem i 
lionsklubben?”

Drömmarna blir verklighet!

Här möts generalsekreteraren och lejonet i Naturhistoriska Centralmuseet i 
Helsingfors i samband med förbundskansliets lillajulsfirande. Foto: Susanna 
Gustafsson.
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Senaste lördag firades traditionellt 
dagen till åminnelse av vår orga-
nisations grundare Melvin Jones. I 
olika delar av Finland samlades lion 
med sina fanor vid hjältegravarna. 
På Sandudds begravningsplats i 
Helsingfors lade de lokala distrik-
ten ned sina kransar vid hjältekor-
set och vid Marskalken av Finlands 
grav. I sitt tal konstaterade prosten, 
lion Simo Repo att betydelsen av 
dem, som gett det yttersta offret för 
Finlands självständighet, accentue-
ras i en värld där vår egen välfärd är 
beroende av välfärden i andra län-
der. Vi hedrar minnet av de finlän-
dare som gav oss förutsättningarna 
för vår välfärd och för egen del för vi 
arvet vidare genom att överlåta vårt 
fosterland lyckligare till kommande 
släktled. 

Tack till veteranerna

Vi finländska lion kommer även ihåg 
de veteraner som försvarat vår själv-
ständighet och välfärd och som ännu 
finns kvar bland oss. Under nästa vår 
inleder man en serviceaktivitet med 
temat” Tack till veteranerna!”. PCC 
Seppo Söderholm, som leder den 
arbetsgrupp som förbereder projek-
tet, berättar mera om det på annat 
ställe i den här tidningen. Nu har 
de stora årsklasserna som nått pen-
sionsåldern, tillsammans med vete-
ranerna och de som ännu är med i 
arbetslivet, byggt upp Finland till 
vad det nu är, ett av världens bästa, 
ibland värderat till det allra bästa. 
Lionsklubbarna har visat en bety-
dande roll som en kraftigt växande 
och därigenom en väl etablerad fri-
villigorganisation.

Lions 
utvecklingssamarbete

Lion-prosten Simos januaribudskap 
2014 till lionen är det finländska 
välfärdsarvets överförande till en ny 
generation genom att använda de 
medel, som fungerar i dagens värld. 
Åldersklasserna som nyligen läm-
nat arbetslivet och som nu håller på 
att gå i pension har byggt upp sam-
hället i fredliga förhållanden. Under 
det här uppbyggnadsarbetet har värl-
den förändrats. I den nya situationen 
beror vår egen välfärd på andras väl-
färd. Den internationella lionsorga-
nisationen gör ett betydande arbete 

Sällskapet Sri Lankas Lionsvänner 
är en oregistrerade förening för lion 
och lionsklubbar som är intresserade 
av utvecklingssamarbete och interna-
tionellt humanitärt hjälparbete. Man 
tar även emot företagsmedlemmar. 
Sällskapet tar emot donationer för att 
användas för sina syften tillsammans 
med lionsmedlemmar i Sri Lanka. Via 
vår internationella stiftelse är de fin-
ländska lionen med i världsomfat-
tande hjälp- och utvecklingssamar-
betsprojekt. Orsaken till att de fin-
ländska lionens deltagande i lionens 
gemensamma projekt koncentrerats 
till Sri Lanka beror på att det under 
tidernas lopp i våra länder uppstått 
ett mycket tätt nätverk mellan perso-
ner med vilket man försäkrar sig om 
insatsernas kontinuitet och resultat.

Sällskapet Sri Lankas Lionsvän-
ner erbjuder en kanal via vilken varje 
finländskt lion och klubb i praktiken 
kan delta i förbättrandet av värl-
den via det egna biståndssamarbe-
tet. De konkreta sätten är ett person-
ligt medlemskap om 30 euro i året, 
klubbmedlemskap om 100 euro i året 
och att skaffa företagsmedlemmar. 
Många företag som t.ex. Pentik Oy 
från Posio är även intresserade av att 
utbilda företagets eget fadderbarn.

Finland i toppen

Arbetsgruppen som för ett par år 
sedan blev färdig med arbetet med 
Finland-varumärket kom med rekom-
mendationen att skapandet av varu-
märket Finland är en mycket vittom-
fattande uppgift och ett ansvar för 
varje finländare. Projektet att få en 
finländare till president för vår inter-
nationella organisation och därefter 

till ledare för vår, i världen högst 
värderade, stiftelse LCIF är lionens 
insats för att öka kännedomen om 
Finland ute i världen.

Folkrepubliken Kina värdesatte sin 
medborgare Win Kun Tams verksam-
het som president för Lions Clubs 
International så högt att ”Winku” 
under sin presidentperiod utsågs till 
den mest inflytelserika medborgare 
i folkrepubliken Kina med sin 1,4 
miljarder invånare. Genom att aktivt 
stöda vår egen kandidats, den tidi-
gare internationella styrelsemedlem-
mens, Harri Ala-Kuljus, kampanj kan 
vi alla personligen delta också i det 
här projektet. Ett konkret sätt är att 
delta i det internationella årsmötet 
i Toronto som för deltagarna själva 
kommer att vara en mäktig upple-
velse liksom tidigare årsmöten. 

Framtiden för Lions

Av bokstäverna i ordet ”Lions” har 
under årens lopp på finska fått tolk-
ningen ”Luovuta Isänmaasi Onnelli-
sempana Nousevalle Sukupolvelle”. 
Lion-prosten Simo tog fram den här 
symboliken då lionen 2014 samlades 
för att hedra minnet av våra natio-
nella hjältar. Vår egen välfärd som 
byggds upp av gångna släktledens 
arbete bevaras, och förs i dagens 
värld vidare till kommande släktled 
där de geografiska avståndens bety-
delse har försvunnit och information 
sprids i realtid. Vi 2014-års lion kan 
förverkliga den princip som grundar 
sig på den ordmässiga symboliken 
genom att tjäna vårt samhälle så att 
vi med vår egen lilla insats inverkar 
även på andras välfärd.

Markku Talvio, PDG

med att föra välfärd till platser där 
den inte finns. 

Ett utslag av Finlands internatio-
nalisering är den exceptionella ställ-
ning som den internationella lions-
organisationen uppnått i Finland. På 
ingen annan plats i världen (undan-
taget Island som är hälften så stort 
som Helsingfors) är lionsmedlem-
marnas andel i förhållande till befolk-
ningsmängden så stor som hos oss. 
Ett annat starkt praktiskt interna-
tionaliseringsfenomen är antalet 
utländska vänklubbar. 340 av de 
949 finländska lionsklubbarna har 
en utländsk vänklubb. 

Samarbetet med  
Sri Lanka

Finlands Lionsförbund har tre arbets-
grupper som bedriver samarbete med 
lion i Sri Lanka. Ögonsjukhusarbets-
gruppen som leds av PID Erkki Laine 
svarar för byggandet och igångkör-
ningen av ögonkliniken i Sri Lanka. 
Ögonkliniken har redan kört igång.

Fadderbarnsarbetsgruppen har 
ordnat skolgång för 1  800 barn och 
ungdomar under sin 25-åriga verk-
samhet. PDG Ossi Vuorinen var 
den som startade verksamheten 
och arbetsgruppen leds nu av lion 
Eero Arvo. Den tredje arbetsgruppen 
utgörs av Sällskapet Sri Lankas Lions-
vänner som svarar för medelanskaff-
ning för självfinansiering av sjukhu-
set som förverkligas som den finska 
statens utvecklingssamarbetspro-
jekt samt de finländska lionens del-
tagande i lionens världsomfattande 
Recycling, d.v.s. återanvändning av 
glasögon. Sällskapet leds av PDG 
Otfried Blümchen.

Arvet efter hjältarna förs vidare 
till kommande generationer

Lionsdistrikten 107-B:s och 107-N:s uppvaktning vid hjältegravarna på Sand-
udds begravningsplats 11.1.2014. N-distriktets guvernör Heikki Saarinen och 
1:a vice distriktsguvernör Sini Eloholma lägger ner kransen vid marskalk Man-
nerheims grav. Foto: Antti Tuomokoski.

Till Finlands Lionsförbunds kansli fick 
man av Pentik Oy muggar och tallri-
kar försedda med Sällskapet Sri Lan-
kas Lionsvännernas emblem. Pentik 
Oy har länge stött vårt utvecklings-
samarbete. På bilden Pentiks Tuire 
Karhu och lionen Maarit Kuikka och 
Tuomo Holopainen. Foto: Antti Tuo-
mikoski.
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Vilka alla saker för Björneborg i dina 
tankar? Pori Jazz, Porin Ässät, sand-
dynerna i Ytterö, Suomi Areena, 
Angry Birds eller kanske att Repu-
blikens presidents hustru är hemma 
från Björneborg. Ja, och grillproduk-
ten, den äkta björneborgaren. 

Sommaren i Björneborg 
2014 är full av händelser

Det är brandkårsungdomar, Pori 
Jazz, Suomi Areena-evenemanget, 
Porispere-festivalen, Pori Folk mm, 
mm. Lionen får inleda hela den här 
fina sommaren. Vi önska dig, din 
partner och fast hela din klubb väl-
kommen till att inleda Björneborgs 
supersommar. Startögonblicket är 
fredag 6.6.2014 kl. 19.00 i Karhu-
hallen då Björneborgs FBK:s musik-
kår stämmer upp med öppningsfes-
tens första marsch.

Något nytt, något 
gammalt… 

Man har byggt upp programmet 
för årsmötet i Björneborg delvis på 
gammal grund men det finns också 
mycket nytt. Festtalet vid fredagens 
öppningsfest hålls av II VP Dr. Dr. 
Jitsuhiro Yamada. Efter öppnings-
festen fortsätter vi med Let’s Twist 
Again -lionkvällsfesten. På fredags-
kvällen har vi också satt in VCC-pa-
nelen och belöningar.

På lördag morgon kl. 9.00 ställer 
klubbarnas fanbärare upp sig utanför 
Karhuhallen för den festliga intågs-
marschen och det egentliga årsmö-
tet börjar kl. 10.00. Hela årsmötets 
klaras av under lördagen. Under lör-
dagens kvällsfest bjuder Eino Grön 
och Pori Big Band på Tangons Magi.

Söndagen 8.6. avslutar vi vårt 
mötesveckoslut med avslutnings-
festen där mötesstaven överräcks 
till Sotkamos representanter. Efter en 
smaklig lunch är det sedan tid för att 
ta avsked av såväl tidigare som nya 
lionvänner.

Vi har inte glömt bort 
våra följeslagare

Partnerprogrammet grundar sig 
också på mötestemat ”Med gott 
humör”. Några vinkar ändå om kläd-
seln. Fredagskvällens klädkod är fri, 
men borde man inte då man twistar 
ha fladdrande kjolar.

Lördagens förmiddag kan ni fast 
shoppa i Karhuhallen i vår shopkor-
ridor. Efter den gemensamma lun-
chen för vi er alla till Promenadsa-
len i Björneborg. Där har den första 
föredragshållaren, företagsutbilda-
ren Tuomo Vanhatalo, satt som tema 
”Bara livet – inte mer än det” och 
eftermiddagen avslutar landsortslä-
karen Tapani Kiminkinen med rubri-
ken ”Många har dött i hemmet”. Ert 
program slutar samtidigt som själva 
årsmötet varför alla är på hotellet 
ungefär samtidigt. Kvällsfesten bör-
jar först kl. 20.00. Männens klädkod 
för kvällsfesten är mörk kostym eller 
smoking.

På söndagen är vi sedan alla, efter 
att vi ätit lunch i Karhuhallen, redo 
att återvända hem.

Rikligt med  
sidoprogram

Årsmötet i Björneborg har ett 
rekordstort antal sidoprogram. 
Under fredagen erbjuder vi på ett 
Vind krafts seminarium i Promenad-
salen, på Liisatorget ordnas för ung-
domar i mopedåldern en körskick-
lighetstävling – Säker på vägen 
och på kvällen ännu SKEBA – ung-
domsbandtävlingens final. På lör-
dagen fylls Eetun aukio med evene-
manget Ungdomsarenan. Alla dessa 
är öppna för den stora allmänheten 
och är gratisevenemang som delvis 
bekostas av utomstående sponso-
rer. Som samarbetsparter har vi bl.a. 
vidkraftsaktörer, Satakuntaliitto, 
Ympäristö ja Terveys -tidningen, 
Trafikskyddet, AKK Motorsport ry, 
MTV3 och Björneborgs stad.

Ju mera vi lion håller oss framme i 
positiv bemärkelse, desto lättare har 
vi att få nya medlemmar i vår grupp. 
Det är trevligt att komma med i en 
aktiv och fungerande grupp.

Vad kostar allt det här

Utgående från tidigare erfarenheter 
väntar vi minst 600–800 deltagare 
till Björneborg på fredagen. För lör-
dagen har vi reserverat plats och mål-
tider för 2  000 personer. 

Det uppskattade deltagarantalet 
och det flitiga talkogänget gör det 
möjligt att hålla prisen under kontroll 
utan att servicen för den skull skulle 
lida. Vi erbjuder lysande ramar för 
ett bra årsmöte och trevliga kvälls-
tillställningar. För oss lion i Björne-
borg är det en hederssak att få dig 
på gott humör. Noggrannare pris-
uppgifter hittar du på http://www. 
lionsvuosikokous2014.fi/kokousinfo

Är det svårt att  
anmäla sig

Anmälningen är lätt som en 
plätt, eller hur vad det nu som 
man sade. Du hittar vår sida 
antingen på förbundets hemsida  
www.lions.fi eller direkt http://www. 
lionsvuosikokous2014.fi/

Där läser du först direktiven, öpp-

nar anmälningssidan, fyller i och 
sedan click. Där är det. Betalningen 
sköter du antingen genast som nät-
betalning eller så sänds räkningen till 
dig senare. Observera dock fakture-
ringstillägget. 

Evenemangskoordinatorn Tiina  
Kudjoi MAISA, +358  (0)44  701  7913 
eller tiina.kudjoi@maisa.fi svarar vid 
behov på alla dina frågor.

Anmälningstiden började redan 
för en månad sedan och nu är vissa 
rum redan slutsålda. Det lönar sig 
alltså att handla fort. Det finns nog 
sovplats för alla, för de senfärdiga 
bara på ett lite längre avstånd.

Lionen i Björneborg 
önskar dig välkommen

Förbundets 61:a årsmötesdagar är 
6–8.2014 och vi har den stora gläd-
jen att önska dig välkommen att 
fira ett minnesrikt årsmöte i Björne-
borg. På vår hemsida http://www. 
lionsvuosikokous2014.fi/ hittar du 
de uppgifter som du behöver. Vi 
uppdaterar sidorna kontinuerligt.

Med gott humör
Pertti Harju, VK2014/Björneborg

huvudkommitténs ordförande
050 546 5660

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

lionsvuosikokous2014.fi/

Björneborgare med alla kryddor, var så god!

En kandidat till vice 
ordförandeposten
Vid årsmötet i Björneborg inkommande juni väljer man 
ordförande och vice ordförande för Finlands Lionsförbund för 
verksamhetsperioden 2014–2015. På förslag till ordförande (CC) 
finns nuvarande vice ordförande VCC Tuomo Holopainen, LC 
Helsinki/Vuosaari. Vice ordförandeposten har inom utsatt tid sökts 
av DG Jari Rytkönen, LC Uurainen.

Den lediganslagna posten som ledare för ungdomsbranschen 
(MD-YC) 2014–2017 har lockat en sökande, nämligen DC Jukka 
Isotalo, LC Espoo/Keskus.
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Man har kritiserat den s.k. deltagaravgiften som uppbärs av delta-
garna i förbundets årsmöte. Medlemskåren har speciellt förundrat sig 
över det, att deltagande i föreningens årsmöte kan vara avgiftsbelagt.

Jag utredde ärendet under hösten med patent- och registerstyrel-
sen inför styrelsens och guvernörsrådets möten. Enligt de uppgif-
ter som man fått av experter vid PRS, står uppbärandet av deltagar-
avgift inte i strid med föreningslagen. Vi fick ändå rekommendatio-
nen att skriva in deltagaravgiften i förbundets regelverk (stadgar och 
reglemente). Vid guvernörsrådets möte i Ranua i augusti 2013 förde 
man en bra remissdebatt i ärendet och stadgeändringarna har beretts 
i samarbete med förbundets stadgearbetsgrupp.

I förbundets förslag till stadgeändring har man skrivit in principen 
att bära upp deltagaravgift i samband med årsmötena. Man har ändå 
satt ett tak på avgiften (max 20 €) och man bör i samband med års-
mötesanmälningen redovisa för allt det som skall täckas med avgif-
ten. Detta har man skrivit in i förbundets årsmötesreglemente. Där-
till har man i arbetsordningen skrivit in den praxis som redan för en 
längre tid varit i kraft, nämligen att bära upp deltagaravgift i samband 
med guvernörsrådens möten.

Förutom deltagaravgiften har man i stadgarna och i årsmötesreg-
lementet noterat en s.k. mötesavgift som är menad för sådana med-
lemmar som inte deltar i andra evenemang under årsmötesveckoslu-
tet än själva årsmötet. Mötesavgiftens storlek är max 10 € och inklu-
derar kaffe. 

Därtill beslöt guvernörsrådet att man till förbundet skaffar ett 
anmälningssystem för årsmötet som grundar sig på medlemsregist-
ret. Det här minskar i framtiden kännbart på arrangörernas kostnader 
för att ordna årsmötet. 

Det är viktigt att observera att ändringarna första gången gäller 
för det årsmöte som ordnas i Vuokatti 2015. I det skedet då man 
fattat beslut om deltagaravgift, hade årsmötesarrangörerna i Björne-
borg gjort upp sin budget utgående från de tidigare årsmötesarrang-
örernas bokslut och de egna offertförfrågningarna. Deltagaravgiften 
för årsmötet i Björneborg är därför ännu 30 €. Med den summan 
täcker man kostnaderna för mötesplatsens hyra, ljudåtergivningen 
och anmälningssystemet.

Vad är överhuvudtaget orsaken till att man är tvungen att uppbära 
en deltagaravgift. Förbundets årsmöte är att veckoslutsevenemang 
under vilket man förutom det egentliga årsmötet ordnar många sido-
program. Det är fråga om det viktigaste evenemanget under lionsåret 
till vilket man kommer, förutom för att fatta beslut och påverka, även 
för att träffa vänner samt diskutera och höra om lionsverksamheten. 
Årsmötesveckoslutet samlar drygt 2  000 deltagare och det behöver 
därför tillräckligt vida ramar för att kunna vara ett fungerande och 
underhållande evenemang.

Det är inte billigt att ordna ett årsmöte. De stigande priserna syns 
också i evenemanget inträdesavgifter. Förutom dem har man under 
de senaste åren varit tvungen att samla in även s.k. deltagaravgift. 
Såsom årsmötesbesökarna vet, deltagarna betalar inte något för ing-
enting. I årsmötets program har man inte slösat på lyx och överflöd: 
arrangörerna har lyckats skapa en högklassig programhelhet inom 
ramen för en rimlig budget. I fortsättningen är det ändå skäl att föra 
en principdiskussion huruvida man vill genomföra årsmötesveckoslu-
tet såsom man tidigare har gjort eller borde själva förbundets årsmöte 
lösgöras från veckoslutsevenemanget till ett eget officiellt möte som 
ordnas under en veckodag i maj–juni. Därtill skulle till lionsverksam-
heten höra ett veckoslut, en s.k. lionsfestival till vilken medlemmarna 
skulle samlas för att trivas och för att träffa varandra.

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Under Lions Club Nykarlebys traditionella trettondagsfest, som ordnas för 
zonens alla klubbar varje år, blev det speciellt festligt detta år när två med-
lemmar premierades med Melvin Jones medlemskap. Den ena är charter-
medlemmen Erik Sund (t.h.) som varit medlem i klubben i 48 år, och den 
andra är Ralf Hästbacka som detta år fungerar som region-ordförande. Pre-
sident Anders Sjöholm (uppe till vänster) skötte premieringen och assiste-
rades av 1:a vicepresidenten Michael Kronlund och klubbens sekreterare 
PDG Pekka Siekkinen. 

PR och WEB kommittén/ B. Westerlund

Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 2014
Styrelsens möten: 
14.2./20.3. (option: obs. ändrad dag)/ 23.4./6.6
15.2.  Guvernörsrådets möte, S:t Michel
1.3.  Utbildning för distriktens service- och insamlingsansvariga,
 Helsingfors
29.3.  Vind i Seglen, LeijoNaiset III-kryssning
17–18.5.  Utbildning för kommande distriktsguvernörer (DGe), 
 platsen meddelas senare
24.5.  Utbildning för 2:a VDG (kommande 1:a VDG), Helsingfors
25.5.  Utbildning för 2:a VDG (perioden 2014–2015), 
 Helsingfors
6.6.  Guvernörsrådets möte, Björneborg
6–8.6.  Årsmötesveckoslut, Björneborg
8.6.  Guvernörsrådets 2014–2015 konstituerande möte, 
 Björneborg
4–8.7.  Internationella årsmötet, Toronto, Kanada

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2014:
Februari-mars Lions FM-Bowling, arrangör LC Helsinki/Laajasalo
8–9.3.  Lions FM-Skidning, arrangör LC Vähäkyrö
22.3.  Förbundets och H-distriktets mästerskapstävlingar 
 i Karaoke, arrangör LC Savonlinna/Sääminki 
 (Obs ändrat datum!)
22.3.  Lions FM-Pimpling, arrangörer LC Rantasalmi
26–27.4. Lions FM-Volleyboll, arrangör LC Sotkamo/Vuokatti
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.

Deltagaravgiften för 
förbundets årsmöte

Två nya Melvin Jones Medlemmar 
i LC Nykarleby



Ida Forsell

Onko sinul-
la ys-
täv iä 

leoissa? Uskon, että me 
kaikki olemme saaneet iha-
nia uusia ystäviä leojen kaut-
ta. Ystävyys on yksi järjestö-
ämme koossapitävistä voimista. 
Kokouksiin, aktiviteetteihin ja ta-
pahtumiin on kiva mennä, kun tie-
tää, että siellä odottaa vanhoja ja uu-
siakin ystäviä.

Leoista ja leijonista puhutaan 
usein perheenjäseninä. Leot ovat 
perheen nuorisoa ja leijonat van-
hempia. Leijonat auttavat, kun leoil-
la on ongelmia Yhtälailla kuin ystä-
vyyssuhteen omanikäisten ihmisten 
kanssa, tärkeää on myös ystävyys ja 
ystävällisyys perheen sisällä. Leo-
jen ja leijonien suhde voi kehittyä ys-
tävyyssuhteeksi. Ystävyyssuhde on 
tasa-arvoinen ja perustuu molempi-
en osapuolien haluun toimia yhdes-
sä. Meidän leijonaperheessämme 
tämä voisi näkyä entistä tiiviimpänä 
yhteistyönä. Leot ja leijonat suunnit-
telisivat ja toteuttaisivat aktiviteette-

ja 
y h -

dessä jatku-
vasti. Olisi enem-
män sääntö kuin 
poikkeus toimia yh-
dessä. Tämä virkistäi-
si varmasti molempien 
osapuolien mieliä, kuten hy-
vän ystävyyssuhteen kuuluukin. 
Leot saisivat kokemusta ja leijonat 
puolestaan tuoreen näkökulman. 
Tällaisesta yhteistyöstä hyötyisivät 
erityisesti uuden leoklubit, joilla ei 
ole vielä vahvaa palveluperinnettä. 
Toisaalta vanhemmat, rutinoituneet 
leoklubit, voivat yhtälailla tarvita uu-
sia ideoita. Läheinen ja ystävällinen 
suhde taustaklubin leijoniin tekee 
varmasti nuoren siirtymisen leoklu-
bista leijonaklubin jäseneksi paljon 

Suomen Leojen hallitus

Jäsenrekisteri - sieltä kaverit löytää

M illoinM illoinM sinun klubi-klubi-k
siMsiM onviimeksiviimeksiv päi-
vittänyt yhteysyhteysy taitait

muita tietojaantietojaant leojen jäsen-
rekisteriin? Onko jäsenre-
kisterin osoite aina hukas-
sa, kun sitä tarvitsee?tarvitsee?t Ke-Ke-K
nelle se posti pitikään tänätänät
vuonna lähettää?

Suomen Leojen hallitus päät-
ti tehdä leojen jäsenrekisterille 
oman sähköpostiosoitteen hel-
pottamaan tätä tuskaa. Jatkos-
sa kaikki jäsenrekisteriasiat voi 
hoitaa lähettämällä postia osoit-
teeseen leojenjasenrekiseri(a)
gmail.com. 

Mitä kaikkea jäsen-
rekisterissä on?
Jäsenrekisterin tärkein tar-

koitus on pysyä perillä suoma-
laisten leojen yhteystiedoista. 
Lähetä siis tieto muuttunees-
ta osoitteesta, puhelinnumeros-
ta tai sähköpostiosoitteesta aina 
jäsenrekisteriin. Muun muas-
sa Leolehti postitetaan jäsenre-
kisterin tietojen perusteella, jo-

ten ilman oikeaa osoitetta jää 
lehtikin saamatta. Lisäksi kaikil-
la suomalaisilla leoilla on sähkö-
postialiasosoite muotoa etunimi.
sukunimi@leo-clubs.fi. Tämä ei 
siis ole mikään varsinainen pos-
tilaatikko, vaan osoitteeseen lä-
hetetty posti käännetään au-
tomaattisesti jokaisen jäsenen 
rekisteristä löytyvään sähköpos-
tiosoitteeseen. Näppärää eikö? 
Mutta nämä postit häviävät bitti-
avaruuteen, jos sähköpostiosoit-
teesi on jäsenrekisterissä vää-
rin. Myös klubille lähetetty posti 
toimitetaan jäsenrekisterin pe-
rusteella. Klubeillahan on säh-
köpostiosoitteet muotoa klubin-
nimi@leo-clubs.fi [esim. espoo.
downtown@leo-clubs.fi tai jar-
venpaa@leo-clubs.fi]. Kolmas 
tapa tavoittaa leoja sähköpostil-
la on lähettää viesti kaikille leo-
jäsenille osoitteeseen sleo(a)
leo-clubs.fi. 

Yhteystietojen lisäksi jäsen-
rekisteriin pitäisi ilmoittaa klubin 
virkailijat. Tämä auttaa postitus-
ten kohdentamisessa ja helpot-
taa yhteydenpitoa klubien ja Suo-
men Leojen hallituksen välillä. 

Teksti Camilla Ekman, SLH jäsenreksiterivastaava

Uudet jäsenet saadaan viral-
lisesti mukaan järjestöön ilmoit-
tamalla heidän tietonsa jäsen-
rekisteriin. Yhteystietojen lisäksi 
jäsenrekisteriin pyydetään hen-
kilön syntymäaika ja jäsenek-
siottopäiväärä. Päätimme Suo-
men Leojen hallituksen kanssa 
ottaa leijonista mallia ja juhlia uu-
sia jäseniä kuusi kertaa vuodes-
sa Leolehden sivuilla. Kaikkien 

vieraiden ihmisten jouk-
koon.

Iloista ystävänpäivää kaikille 
Leolehden lukijoille!

LEOJEN JÄSENREKISTERI

Päivitä jäsenrekisteriin 
leojenjasenrekiseri@gmail.com:

- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Klubivirka
- Uudet jäsenet
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osapuolien mieliä, kuten hy-
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Leot saisivat kokemusta ja leijonat 
puolestaan tuoreen näkökulman. 
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erityisesti uuden leoklubit, joilla ei 
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vieraiden ihmisten jouk-
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Leonardo 
(vasemmal-

la) ja Finski-leijo-
na ovat oiva esimerkki 

leojen ja leijonien välisestä 
ystävyydestä. 

Me palvelemme. Yhdessä.

jäsenrekisteriin ilmoitettujen uu-
sien jäsenten nimet ja klubit jul-
kaistaan tästä lähtien Leolehden 
Sähkeitä-palstalla. Ensimmäi-
nen uusi jäsen on jo julkaistu. 

Jäsenrekisterin sähköposti-
osoitteesta voi myös kysellä mui-
den jäsenten yhteystietoja. 

Päivittämällä tiedot, pysyy re-
kisteri ajan tasalla, ja helpompa-
na ylläpitää. 

www.leo-clubs.fi

AnnA-MAijA Räihä
hAnnA Leskinen

Uutisia Suomesta 
ja maailmalta

4
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5

1

Antti FoRseLL

Leomaailman 
tapahtuma- 

kalenteri

Tähdellä (*) merkittyihin tapahtumiin on lähdössä suomalaisia  
Leoja – liity rohkeasti mukaan matkalle! 

20.-26.3.2014 Leo Mediterranean workshop, Tunis, Tunisia
Vaikka tapahtuma on nimensä puolesta suunnattu Väli-
meren leoille, ovat pohjoisen leotkin enemmän kuin te-
revtulleita mukaan. Ohjelmassa on leoaiheisia work-
shoppeja, tutustumista paikalliseen leotoimintaan ja 
kulttuuriin sekä paljon uusia ihania ystäviä.

22.-24.03.2014 - Ranskan Leojen vuosikokous, Pariisi

Maaliskuu 2014 - Leo Club Hämeenlinnan charterit ( * )

Kevät 2014 - Leo Club Helsinki/Unlimitedin Talvipäivät ( * )

4.-6.4.2014 Unkarin Leojen vuosikokous, Budapest
       Portugalin Leojen vuosikokous, Estoril

11.-13.04.2014 Slovenian Leojen vuosikokous, Bovec

17.-20.4.2014. Danish International Leo Weekend, Århus ( * )
Uusi nouseva Pohjolan leomaa järjestää mahtavan leo-
viikonlopun huhtikuussa. Tanskaan on helppo mennä, 
ota siis kaveri mukaan ja lähde kansainvälistymään!

01.-04.05.2014 Italian Leojen vuosikokous, Venetsia ( * )

9.-10.5.2014 Sveitsin Leojen vuosikokous, Geneve

10.-11.05.2014 Alankomaiden Leojen vuosikokous, Maastricht

16.-18.05.2014 Saksan Leojen vuosikokous, Halle ( * )

23.-25.05.2014 Itävallan Leojen vuosikokous, St. Lambrecht

29.-31.5.2014 Ruotsin Leojen vuosikokous, Linköping

30.5.-1.6.2014 Kroatin Leojen vuosikokous, Kroatia
Tiesitkö, että uusimmassa EU-maassa Kroatiassa on 
myös leoja? Lähde tarkastamaan tilanne henkiläkohtai-
sesti!

7.6.2014 Belgian Leojen vuosikokous, Belgia

13.-15.6. Suomen Leojen vuosikokous, Tampere ( * )

Seuraavan kauden tapahtumia:
04.-08.07.2014 Lions Club International Convention, Toronto
23.-30.8.2014 Leo Europa Forum 2014, Istanbul ( * )
10.-12.10.2014 Sweekend, Upsala, Ruotsi
30.10.-2.11.2014 Lions Europa Forum 2014, Birmingham, UK
30.1.-1.2.2015 Leo Europa Pre-Forum, Gelsenkirchen, Saksa
1.-8.8.2015 Leo Europa Forum, Gelsenkirchen, Saksa

kalenterista, lisätietoja tulossa 
lähiaikoina.

4. Haminan leot ovat saa-
massa miespuolista vahvistus-
ta naisvaltaiseen joukkoon. 

5. Järvenpään leot saivat 
joulukuussa uuden jäsenen Eli-
na Laaksosta. Tervetuloa leoi-
hin Elina!

 Pieni suomalaisdele-
gaatio oli 24.-26.1. Istanbulissa 
osallistumassa Leo Europa Pre-
Forumiin. Etukäteistietona kuu-
limme, että ILO:t ovat tehneet 
uuden Leo Quizin. Lue siitä ja 
koko tapahtumasta lisää seu-
raavasta Leolehdestä!

1. Suomen Leojen hallitus 
jakaa leoklubeille taloudellista 
tukea uusien aktiviteettien jär-
jestämiseen. Kysy lisätietoa pii-
ripresidentiltäsi tai SLH:n pre-
sidentiltä Aino-Maija Laitiselta. 
Hämeenlinnan leot tarttuivat en-
simmäisenä kiinni tarjoukseen 
ja saivat mukavan avustuksen 
tunnelmallisen ystävänpäivä-
diskon järjestämiseen 14.2.

2. Ylivieskan leot auttoivat 
taustaklubin leijonia, olemalla 
Antti Tuiskun konsertissa nari-
kassa. Narikan ohessa he pitivät 
kuukausi kokouksensa ja kuun-
telivat ihanan Antin musiikkia.

3. Suomen Leojen vuosiko-
kous järjestetään 13-15.6. Tam-
pereen lähettyvillä, tunnelmal-
lisessa Aitolahden vanhassa 
pappilassa. Varatkaa vii-
kon loppu 

Suomen Leot
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LEOJEN JÄSENREKISTERI

Päivitä jäsenrekisteriin 
leojenjasenrekiseri@gmail.com:

- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Klubivirka
- Uudet jäsenet
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Vauhdilla kohti  
uudistunutta Internet-sivustoa

Teksti Alina Mustamaa, PR-sihteeri

Suomen Leo-
jenSjenS nettisivut
ovat olleet jo

pidempään radikaa-radikaa-r
lin uudistuksen tar-
peessa. TänäTänäT keväänä
saamme vihdoin uudet
edustavat sivut!

Olemme pohtineet 
SLH:ssa Suomen Leojen 
nettisivujen tilannetta ja 
kohtaloa pitkään ja kaikki 
ovat uudistuksien tarpeelli-
suudesta yhtä mieltä. Leo-
toimintaa on paljon ja aktiivi-
sia jäseniä löytyy runsaasti. 

Nettisivujenkin pitäisi eh-
dottomasti vastata toimin-
taamme ja tilannetta, koska 
verkko on se paikka mis-
tä etsitään tietoa matalalla 
kynnyksellä lähes joka asi-
aan nykypäivänä. Jo pidem-

män aikaa Suomen Leojen 
nettisivut ovat olleet päivit-
tämättömissä ja siten täysin 
jäljessä. Myös informaati-
on löytymistä on kaivattu 
enemmän. Nyt on kuiten-
kin tiedossa parempaa kuin 
pelkkää päivitystä. Voimme 
vihdoin sanoa hyvästit van-
hoille sivuille, koska Suo-
men Leot saavat kokonaan 
aivan uudet! 

Uusi ilme,  
uusi osoite

Hallitus on ahkeroinut 
leijonien kanssa yhteistyös-
sä uusien nettisivujen pa-
rissa ja vihdoin maaliviiva 
häämöttää.  Pian saamme 
nauttia selkeästä, kaiken 
kattavasta infopaketista, jo-
pa aivan uudessa osoittees-
sa. Leojen nettisivut löydät 
jatkossa osoitteesta www.
leoklubit.fi tai www.lions.
fi -sivun kautta. Osoite uu-
distettiin ilmeenmuutoksen 
yhteydessä, koska vanha 
www.leo-clubs.fi oli melko 
hankala muistaa ja sen kir-
joittamisessa sattuu helpos-
ti kirjoitusvirheitä. Uusi osoi-
te in lyhty ja ytimekäs ja jää 
siksi helposti mieleen.

Ajatus kansain-
välisiltä sivuilta

Täysin uudistuneilta sivuilta 
on odotettavissa helppokäyttöi-
syyttä ja suomalaisesta nimes-
tä huolimatta enemmän kan-
sainvälistä ilmettä. Esimakua 
ulkoasusta saat esimerkiksi 
Euroopan leojen sivuilta http://
www.european-leos.eu. Lisäk-
si luvassa on laajemmin tietoa 
meidän toiminnastamme ja ta-
pahtumistamme. Sivuille tulee 
oma osio jäsenille, josta löy-
tyy käytännöntietoa, apua ar-
jen ongelmiin, ladattavia mate-
riaaleja ja paljon muuta. Yhtenä 
tärkeänä osiona nettisivuilla on 
tietenkin ohjeet leoihin liittymi-
seen. Sivuja tullaan varmas-
ti päivittämään ajankohtaisin 
asioin ja kuvin, jotta kaikki py-
syvät jatkossa mukana tässä 
päivässä. 

Pysy kuulolla ja 
kerro mielipiteesi

Nyt kannattaa siis seurata 
ahkerasti tilannetta esimerkiksi 
Facebookissa, nettisivut ilmes-
tyvät pian! Otamme mielelläm-
me vastaan palautetta netti-
sivuista, jotta voimme kehittää 
niistä vieläkin paremmat.

Euroopan leoilla on oma yhteinen Internet-sivustonsa, jolla tiedotetaan toiminnasta, tapahtumista ja yhteisakti-
viteeteista. Sivun osoite on www.european-leos.eu

Suomen Leot ovat juuri uudistamassa omia sivujaan. 
Sivut löytyvät pian osoitteesta www.leoklubit.fi 

Yllä, päämajan Leoklubiohjelman Facebook-sivu,  osoitteessa www.facebook.com/leoclubs
Alla vasemmalla Suomen Leojen Facebook-sivu, osoitteessa www.facebook.com/Suomen.Leot
Alla oikealla päämajan Leovyövyke-tietosivusto, osoitteessa www.lionsclubs.org/leoclubs

uudistunutta Internet-sivustoa

www.leo-clubs.fi

Aktiviteetti-ideoita - osa 1
Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

T ästä alkaa Leolehden uusin juttusarja! Suomen Leojen hallituksen tavoitteena tällä kaudella oli akti-
voida leoklubeja meidän tärkeimmässä tehtävässä eli toisten auttamisessa. Tätä tarkoitusta varten ke-
räsimme syksyn koulutuspäivillä aktiviteetti-ideoita klubeilta. Nyt alamme julkaista niitä pienissä erissä 

Leolehden sivuilla. Tartu siis ideaan ja kokeile rohkeasti jotain uutta. Pidä myös mielessä, että SLH:tla voi ha-
kea taloudellista tuke uuden aktiviteetin järjestämiseen. Voit myös lähettää lehteen omia aktiviteetti-ideoitasi.

Munajahti (pääsiäisenä)
• IDEA: Järjestää mukavaa yhdessäoloa perheille pääsiäi-

sen tienoilla. Piilotetaan pääsiäismunia rajatulle alueelle 
ja annetaan tietty aika munien etsimiseen. Kaikki osallis-
tujat saavat pitää löytämänsä munat ja paras saa vielä li-
säpalkinnon. Tapahtuman yhteydessä voi järjestää myös 
muuta oheisohjelmaa (kahvio, arpajaiset, kasvomaalaus, 
kilpailu parhaasta pääsiäisasusta jne.)

• Kysy kaupungilta lupaa esimerkiksi puistoalueen käyttä-
miseen

• Kysele kaupoista arpajaispalkintoja ja munia, osta tarvit-
taessa tse lisää

• Mainosta julisteilla kaupoissa, kouluissa, päiväkodeissa, 
paikallislehdessä, musiikkiopistolla, kadun varressa sa-
mana päivänä (kyltti pääsiäismunajahti ja nuoli)

• Varaa pusseja, joihin munia kerätään

• Piilota suklaamunia rajatulle alueelle, tietty aika, jona saa 
etsiä munia, kenellä eniten saa ekstrapalkinnon, kaksi sar-
jaa: alle 6-vuotiaat ja 6-12-vuotiaat (voit myös nakella lisää 
munia piiloihin, jos joku ei meinaa löytää yhtään)

• Vaatii vähintään kymmenen henkilöä (Ylivieskassa kävi 
75 lasta, ohjelmassa myös kahvio, arpajaiset, kasvomaa-
lausta, ”arvaa kuinka monta munaa purkissa on ja voita 
purkki” –arvonta)

• Lisätietoa Ylivieskan leoilta (ylivieska(a)leo-clubs.fi)

Auta lasta, Auta perhettä (esim. lauantaina ennen äitien- tai isän-
päivää)

• IDEA: Pyydä kaupassakävijöitä ostamaan yksi ylimääräi-
nen tuote ja lahjoittamaan se leojen kautta Ensi- ja turva-
kodin asiakasperheille. 

• Ota yhteyttä kauppaan ja pyydä lupaa päästä tekemään 
aktiviteetti

• Ota yhteyttä Ensi- ja turvakotien liittoon ja selvitä, missä 
klubisi lähin turvakoti sijaitsee. Sovi turvakodin kanssa ke-
räystavaroiden toimittamisesta.

• Varaa esitteitä noin 200 kpl/tunti (jos olette kaupassa 3 
tuntia, varaa n. 600 esitettä jne.Riippuu myös paikkakun-
nasta)

• Tulosta muutama A3-mainos tai isompi jos mahdollista 
(keräyspöytään ja kaupan oviin)

• Osta muutama mallituote keräyspöydälle kassojen lähei-
syyteen sekä kaupan sisäänkäynnin luokse näytepöytä 
sopivista tuotteista.

• Ole ovella vastassa kauppaan tulijoita, esittele aktiviteet-
ti lyhyesti ja anna ihmiselle mainos mukaan (”Haluaisitko 
auttaa turvakotien lapsiperheitä? Meillä on tänään keräys, 
jossa pyydämme kaupassa kävijöitä ostamaan yhden yli-
määräisen tuotteen ja lahjoittamaan sen meille”, ”Osallis-
tu Auta Lasta Auta Perhettä. Osta yksi ylimääräinen tuote 
turvakotien lapsiperheille. Tuo tuote keräyspisteeseem-
me ja me toimitamme sen turvakodin lapsiperheille.)

• Päivän päätteeksi skannatkaa tuotteet yhden kassan läpi, 
jolloin saatte selville keräyssaldonne (sopikaa tämä etu-
käteen kauppiaan kanssa!). Keräystuotteet on helpointa 
pakata pahvilaatikoihin. Kysele niitä kaupasta etukäteen. 

• Lisätietoja ja valmiita materiaaleja (mainoksia, kirjepoh-
ja kauppiaalle, julisteita ja paljon muuta) saat idean maa-
hantuojalta Antti Forsellilta (antti.forsell(a)lions.fi)

Auta Lasta, Auta Perhettä Munajahti pääsiäisenä

Auta Lasta
Auta Perhettä
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Vauhdilla kohti  
uudistunutta Internet-sivustoa

www.leo-clubs.fi

Aktiviteetti-ideoita - osa 1
Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

T ästä alkaa Leolehden uusin juttusarja! Suomen Leojen hallituksen tavoitteena tällä kaudella oli akti-
voida leoklubeja meidän tärkeimmässä tehtävässä eli toisten auttamisessa. Tätä tarkoitusta varten ke-
räsimme syksyn koulutuspäivillä aktiviteetti-ideoita klubeilta. Nyt alamme julkaista niitä pienissä erissä 

Leolehden sivuilla. Tartu siis ideaan ja kokeile rohkeasti jotain uutta. Pidä myös mielessä, että SLH:tla voi ha-
kea taloudellista tuke uuden aktiviteetin järjestämiseen. Voit myös lähettää lehteen omia aktiviteetti-ideoitasi.

Munajahti (pääsiäisenä)
• IDEA: Järjestää mukavaa yhdessäoloa perheille pääsiäi-

sen tienoilla. Piilotetaan pääsiäismunia rajatulle alueelle 
ja annetaan tietty aika munien etsimiseen. Kaikki osallis-
tujat saavat pitää löytämänsä munat ja paras saa vielä li-
säpalkinnon. Tapahtuman yhteydessä voi järjestää myös 
muuta oheisohjelmaa (kahvio, arpajaiset, kasvomaalaus, 
kilpailu parhaasta pääsiäisasusta jne.)

• Kysy kaupungilta lupaa esimerkiksi puistoalueen käyttä-
miseen

• Kysele kaupoista arpajaispalkintoja ja munia, osta tarvit-
taessa tse lisää

• Mainosta julisteilla kaupoissa, kouluissa, päiväkodeissa, 
paikallislehdessä, musiikkiopistolla, kadun varressa sa-
mana päivänä (kyltti pääsiäismunajahti ja nuoli)

• Varaa pusseja, joihin munia kerätään

• Piilota suklaamunia rajatulle alueelle, tietty aika, jona saa 
etsiä munia, kenellä eniten saa ekstrapalkinnon, kaksi sar-
jaa: alle 6-vuotiaat ja 6-12-vuotiaat (voit myös nakella lisää 
munia piiloihin, jos joku ei meinaa löytää yhtään)

• Vaatii vähintään kymmenen henkilöä (Ylivieskassa kävi 
75 lasta, ohjelmassa myös kahvio, arpajaiset, kasvomaa-
lausta, ”arvaa kuinka monta munaa purkissa on ja voita 
purkki” –arvonta)

• Lisätietoa Ylivieskan leoilta (ylivieska(a)leo-clubs.fi)

Auta lasta, Auta perhettä (esim. lauantaina ennen äitien- tai isän-
päivää)

• IDEA: Pyydä kaupassakävijöitä ostamaan yksi ylimääräi-
nen tuote ja lahjoittamaan se leojen kautta Ensi- ja turva-
kodin asiakasperheille. 

• Ota yhteyttä kauppaan ja pyydä lupaa päästä tekemään 
aktiviteetti

• Ota yhteyttä Ensi- ja turvakotien liittoon ja selvitä, missä 
klubisi lähin turvakoti sijaitsee. Sovi turvakodin kanssa ke-
räystavaroiden toimittamisesta.

• Varaa esitteitä noin 200 kpl/tunti (jos olette kaupassa 3 
tuntia, varaa n. 600 esitettä jne.Riippuu myös paikkakun-
nasta)

• Tulosta muutama A3-mainos tai isompi jos mahdollista 
(keräyspöytään ja kaupan oviin)

• Osta muutama mallituote keräyspöydälle kassojen lähei-
syyteen sekä kaupan sisäänkäynnin luokse näytepöytä 
sopivista tuotteista.

• Ole ovella vastassa kauppaan tulijoita, esittele aktiviteet-
ti lyhyesti ja anna ihmiselle mainos mukaan (”Haluaisitko 
auttaa turvakotien lapsiperheitä? Meillä on tänään keräys, 
jossa pyydämme kaupassa kävijöitä ostamaan yhden yli-
määräisen tuotteen ja lahjoittamaan sen meille”, ”Osallis-
tu Auta Lasta Auta Perhettä. Osta yksi ylimääräinen tuote 
turvakotien lapsiperheille. Tuo tuote keräyspisteeseem-
me ja me toimitamme sen turvakodin lapsiperheille.)

• Päivän päätteeksi skannatkaa tuotteet yhden kassan läpi, 
jolloin saatte selville keräyssaldonne (sopikaa tämä etu-
käteen kauppiaan kanssa!). Keräystuotteet on helpointa 
pakata pahvilaatikoihin. Kysele niitä kaupasta etukäteen. 

• Lisätietoja ja valmiita materiaaleja (mainoksia, kirjepoh-
ja kauppiaalle, julisteita ja paljon muuta) saat idean maa-
hantuojalta Antti Forsellilta (antti.forsell(a)lions.fi)

Auta Lasta, Auta Perhettä Munajahti pääsiäisenä

Auta Lasta
Auta Perhettä
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LeoClub Helsinki/Itä-
väylä on pieni ja pip-
purinen 4 aktiivisen

jäsenen klubi. Nimestä huoli-
matta jäsenet tulevat eri puo-
lilta pääkaupunkiseutua – to-
sin sentään yksi klubilainen
asuu itäisessä Helsingissä!
Kuten jo aiemmassa Leoleh-
dessä tuli ilmi, on Itäväylän
aktiivisuus vaihtelevaa aalto-
liikettä. Muutaman hiljaisem-
man vuoden jälkeen on klu-
bin suunta jälleen ylöspäin.

Suunnitelmamme kuluvalle 
kaudelle on saada pienin askelin 
heräteltyä klubin toiminta jälleen 
vakaalle pohjalle. Suunnitelmissa 
on kokeilla kauden aikana erilai-
sia aktiviteetteja ja löytää Itäväyläl-
le sopivimmat.

Aktivista menoa
Kauden aloitimme yhteiseu-

rooppalaisen WheelMap-aktivitee-
tin testauksella Itäkeskuksessa 
– klubilla on onni (ja epäonni) ol-
la kansainvälisten asioiden sihtee-

Terveisiä 
Leo Club Helsinki/Itäväylästä

Teksti Mikko Soini, Leo Club Ylivieska

rin Kaisan testiryhmänä. Aktiviteet-
tia tehdessä nousi esiin hyviä kysy-
myksiä ja saimme “mäpättyä” hyvin 
uusia kohteita ennen kuin palkitsim-
me itsemme kakkukahveilla.

Itäväyläläisiä on myös alkukau-
den aikana pyydetty avustamaan 
pääkaupunkiseudun Lions-klubeja 
ja olemme onneksi voineet vastata 
kutsuihin myöntävästi. Isänpäivänä 
klubilaisemme ja Leo Club Espoo/
Downtownin Heikki autoimme LC 
Vantaa/Helsingeä heidän järjestä-
mällä isänpäivälounaalla. Lounas 
oli erinomaisesti järjestetty ja meil-
le auttajille jäi tapahtumasta hyvä 
mieli. Toivomme, että saamme kut-
sun auttamaan myös ensi vuonna!

LC Helsinki/Pohjois-Haaga 
pyysi Itäväylää mukaan 15.12. jär-
jestettyyn Seurasaaren joulupol-
kuun keräämään lahjoituksia uu-
delle Lastensairaalalle. Saimme 
Leo Club Järvenpäästä Idan mu-
kaan auttamaan meitä. Joulupol-
ku on 18. kertaa järjestetty joulu-
kauden avaava tapahtuma Helsin-
gin Seurasaaressa, jossa lapset ja 
aikuiset pääsevät mukavaan jou-
lutunnelmaan. Sunnuntai-aamu-

na satanut ensilumi loi ihanan tun-
nelman lämminhenkiseen tapahtu-
maan. Saimme runsaasti lahjoituk-
sia uudelle Lastensairaalalle sekä 
kiitoksia ja kannustusta jatkaa hy-
vää työtä. Erityisesti mieltämme 
lämmitti rouva Jenni Haukion ja 
presidentti Tarja Halosen kiitokset.

Toiminnan iloja
Kauden alussa huomasimme 

hallintotilimme pohjan uhkaavasti 
näkyvän ja pohdimme kuinka voi-
simme kerryttää helposti hallinto-
kassaa. Tommi sai erinomaisen 
idean ja ehdotti, että menisimme 
pitämään kirppispöytää johonkin 
Helsingin kirpputoritapahtumaan. 
Jokainen klubilainen etsi kaappien-
sa käyttämättömät aarteet ja suun-
tasimme Suvilahden Kattilahallissa 
järjestetylle Kallion puistokirpputo-
rille. Muutamassa tunnissa saimme 
kerättyä mukavan lisän hallintotilil-
le ja kierrätettyä tarpeettomia vaat-
teita ja tavaroita. 

Viime aikoina kansalliseen ja 
kansainväliseen leotoimintaan Itä-

Helsinki/Itäväylän leot Kaisa, Kati ja Tommi olivat Helsingin Seurasaaren joulupolulla lipaskeräämässä tukea uu-
delle lastensairaalalle ja muutaman tunnin keräämisellä potti oli mahtava yli 1200€!

väylä on osallistunut aktiivisesti – 
sekä LEF 2013 Jämsässä ja kou-
lutuspäivillä Ylivieskassa paikalla 
oli jopa 50 % klubista! Kuinka mo-
ni klubi pääsee samoihin lukuihin?

Tulevaisuu-
den tuulia

Ensi vuoden keväällä klubim-
me juhlii 30-vuotischartereita, jon-
ne toivotamme kaikki Suomen Leot 
juhlimaan kanssamme pitkäikäis-
tä klubiamme sekä muistelemaan 
parhaita onnistumisia ja hauskim-
pia sattumuksia vuosikymmenten 
varrelta.

Leo Club Helsinki/Itäväylän tu-
levaisuus näyttää jälleen valoisal-
ta ja odotamme innolla kevätkau-
den alkamista! Toivottavasti kevät 
tuo mukanaan iloisia aktiviteettejä, 
mukavia leotapahtumia ja lisää kut-
suja auttaa aktiviteeteissa sekä toi-
sia leoklubeja että Lions-klubeja.

Aurinkoisin kevätterveisin, Ka-
ti, Susanna, Kaisa, Tommi ja Leo-
neuvoja-Erwin

www.leo-clubs.fi

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

leolehti@leo-clubs.fi 
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi 
(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Camilla Ekman 
camilla.ekman@leo-clubs.fi
puh. 045 237 5694

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

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

Leolehden deadlinet
vuonna 2014

Lehti 2/14: 13.3. (ilmestyy 10.4.) 
Lehti 3/14: 28.4. (ilmestyy 22.5.) 
Lehti 4/14: 5.8. (ilmestyy 21.8.) 
Lehti 5/14: 18.9. (ilmestyy 9.10.) 
Lehti 6/14: 16.11. (ilmestyy 4.12.)

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Seuraavan lehden dea-
dline:

13.03.2014

Iloista kevätmieltä!

kARi hietALA

Euroopan  ja Välime-
ren alueen kansain-
välisten  asioiden 

sihteerit kutsuvat kaikki alu-
een  Leot  mukaan  yhteiseu-
rooppalaiseen  aktiviteettiiin 
lauantaina 8.3. 2014 ja todis-
tamaan kuinka pienistä teois-
ta syntyy suuri kokonaisuus.

WheelMap on internetissä oleva 
kartta, joka kokoaa karttapohjaa paik-
katietoa julkisten paikkojen saavutetta-
vuudesta pyörätuolin käyttäjille. Kartan 
avulla pyörätuolia käyttävä henkilö voi 
etukäteen suunnitella itsenäistä liikku-
mistaan. WheelMap-kartasta on myös 
älypuhelin ja tablettitietokone sovellus.

Yhteiseurooppalainen aktiviteetti - 
Common European Activity: WHEELMAP

WheelMap-kartta tarvitsee laajem-
man yhteisön apua, jotta karttaan saa-
daan lisättyä mahdollisimman paljon 
paikkatietoa eri kohteista. Euroopan ja 
Välimeren-alueen Leojen aktiviteetissa 
täydennetään aiemmin tyhjien karttapis-
teiden paikkatietoa WheelMap-sovelluk-
seen ja näin parannetaan sovelluksen 
käytettävyyttä.

Aktiviteetin  
toteutus:

Valmistaudu!
Aktiviteetin toteuttamiseen parhain 

työväline joko älypuhelin tai tablettitieto-
kone, jolla sovellusta päivitetään. Aktivi-
teetin voi tehdä myös paperin ja kynän 
avulla ja myöhemmin täydentää tietoko-
neella tiedot karttaan. Näiden lisäksi tar-
vitaan mitta, jolla voi mitata esteiden kor-
keutta.

Ennen ensimmäistä mäppäysker-
taa kannattaa sovellus ladata valmiiksi 
älypuhelimeen tai tablettiin ja rekisteröi-
tyä tietokoneella sovelluksen käyttäjäksi. 
Rekisteröityminen kannattaa tehdä klu-
bin nimissä, mutta klubilaiset voivat myös 
rekisteröityä omalla nimellä. On myös hy-
vä tarkistaa etukäteen, onko WheelMap-
kartassa tyhjiä alueita, jotka olisi hyvä 
mäpätä.

Toteuta!
Mäppäys tapahtuu siten, että so-

velluksen karttapohjassa etsitään paik-
ka jossa ollaan, tarkistetaan paikan pyö-
rätuolisaavutettavuus ja merkitään arvio 
karttapohjaan. Kohteiden saavutetta-
vuus arvioidaan liikennevaloväreillä:

Vihreä-merkki tarkoittaa, että kohde 
on täysin saavutettavissa pyörätuolilla. 
Ravitsemusliikkeistä on hyvä tarkistaa, 
että myös inva-wc on täysin saavutet-
tavissa.

Teksti Kaisa Sarkkinen, (kv.sihteeri) ILO-tyttö

Keltainen-merkki tarkoittaa, että 
kohteessa on korkeintaan 7 cm korkeita 
kynnyksiä tai askelmia tai kaikki tilat ei-
vät ole saavutettavissa.

Punainen-merkki tarkoittaa, että 
kohde ei ole pyörätuolilla saavutettavis-
sa.

Karttapohjassa on valmiiksi kohtei-
ta, jotka voi arvioida, tai karttaan voi lisä-
tä uusia kohteita ja arvioida ne.

Aktiviteetin voi toteuttaa yksin, jos 
klubi ei pysty kokoontumaan yhteen ak-

tiviteettia toteuttamaan. Isomman poru-
kan voi myös jakaa pienryhmiin ja jakaa 
mäpättävän alueen pienryhmien kesken.

Raportoi!
Aktiviteetin suorittamisen jälkeen 

SLH:lle tulee lähettää tieto Facebookin 
välityksellä, kuinka monta kohdetta on 
mäpätty aktiviteetin aikana lauantaina 
8.3. Lisäksi SLH:ssa kaivataan kuvia ak-
tiviteetin tekemisestä.

Mut kun..?
Ei mitään muttia! Kauden teeman 

mukaisesti: Älä jää yksin nurkkaan nyh-
räämään vaan liity mukaan suureen Leo-
joukkoon. Yhteiseurooppalainen akti-
viteetti yhdistää yhden päivänä ajaksi 
kaikki Leot läpi Euroopan ja Välimeren 
alueen yhteisen aktiviteetin tekoon.

Tutustu WheelMapin verkkosivuihin 
osoitteessa www.wheelmap.org.

Suomen Leot
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Terveisiä 
Leo Club Helsinki/Itäväylästä

www.leo-clubs.fi

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

leolehti@leo-clubs.fi 
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi 
(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Camilla Ekman 
camilla.ekman@leo-clubs.fi
puh. 045 237 5694

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

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

Leolehden deadlinet
vuonna 2014

Lehti 2/14: 13.3. (ilmestyy 10.4.) 
Lehti 3/14: 28.4. (ilmestyy 22.5.) 
Lehti 4/14: 5.8. (ilmestyy 21.8.) 
Lehti 5/14: 18.9. (ilmestyy 9.10.) 
Lehti 6/14: 16.11. (ilmestyy 4.12.)

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Seuraavan lehden dea-
dline:

13.03.2014

Iloista kevätmieltä!

kARi hietALA

Euroopan  ja Välime-
ren alueen kansain-
välisten  asioiden 

sihteerit kutsuvat kaikki alu-
een  Leot  mukaan  yhteiseu-
rooppalaiseen  aktiviteettiiin 
lauantaina 8.3. 2014 ja todis-
tamaan kuinka pienistä teois-
ta syntyy suuri kokonaisuus.

WheelMap on internetissä oleva 
kartta, joka kokoaa karttapohjaa paik-
katietoa julkisten paikkojen saavutetta-
vuudesta pyörätuolin käyttäjille. Kartan 
avulla pyörätuolia käyttävä henkilö voi 
etukäteen suunnitella itsenäistä liikku-
mistaan. WheelMap-kartasta on myös 
älypuhelin ja tablettitietokone sovellus.

Yhteiseurooppalainen aktiviteetti - 
Common European Activity: WHEELMAP

WheelMap-kartta tarvitsee laajem-
man yhteisön apua, jotta karttaan saa-
daan lisättyä mahdollisimman paljon 
paikkatietoa eri kohteista. Euroopan ja 
Välimeren-alueen Leojen aktiviteetissa 
täydennetään aiemmin tyhjien karttapis-
teiden paikkatietoa WheelMap-sovelluk-
seen ja näin parannetaan sovelluksen 
käytettävyyttä.

Aktiviteetin  
toteutus:

Valmistaudu!
Aktiviteetin toteuttamiseen parhain 

työväline joko älypuhelin tai tablettitieto-
kone, jolla sovellusta päivitetään. Aktivi-
teetin voi tehdä myös paperin ja kynän 
avulla ja myöhemmin täydentää tietoko-
neella tiedot karttaan. Näiden lisäksi tar-
vitaan mitta, jolla voi mitata esteiden kor-
keutta.

Ennen ensimmäistä mäppäysker-
taa kannattaa sovellus ladata valmiiksi 
älypuhelimeen tai tablettiin ja rekisteröi-
tyä tietokoneella sovelluksen käyttäjäksi. 
Rekisteröityminen kannattaa tehdä klu-
bin nimissä, mutta klubilaiset voivat myös 
rekisteröityä omalla nimellä. On myös hy-
vä tarkistaa etukäteen, onko WheelMap-
kartassa tyhjiä alueita, jotka olisi hyvä 
mäpätä.

Toteuta!
Mäppäys tapahtuu siten, että so-

velluksen karttapohjassa etsitään paik-
ka jossa ollaan, tarkistetaan paikan pyö-
rätuolisaavutettavuus ja merkitään arvio 
karttapohjaan. Kohteiden saavutetta-
vuus arvioidaan liikennevaloväreillä:

Vihreä-merkki tarkoittaa, että kohde 
on täysin saavutettavissa pyörätuolilla. 
Ravitsemusliikkeistä on hyvä tarkistaa, 
että myös inva-wc on täysin saavutet-
tavissa.

Teksti Kaisa Sarkkinen, (kv.sihteeri) ILO-tyttö

Keltainen-merkki tarkoittaa, että 
kohteessa on korkeintaan 7 cm korkeita 
kynnyksiä tai askelmia tai kaikki tilat ei-
vät ole saavutettavissa.

Punainen-merkki tarkoittaa, että 
kohde ei ole pyörätuolilla saavutettavis-
sa.

Karttapohjassa on valmiiksi kohtei-
ta, jotka voi arvioida, tai karttaan voi lisä-
tä uusia kohteita ja arvioida ne.

Aktiviteetin voi toteuttaa yksin, jos 
klubi ei pysty kokoontumaan yhteen ak-

tiviteettia toteuttamaan. Isomman poru-
kan voi myös jakaa pienryhmiin ja jakaa 
mäpättävän alueen pienryhmien kesken.

Raportoi!
Aktiviteetin suorittamisen jälkeen 

SLH:lle tulee lähettää tieto Facebookin 
välityksellä, kuinka monta kohdetta on 
mäpätty aktiviteetin aikana lauantaina 
8.3. Lisäksi SLH:ssa kaivataan kuvia ak-
tiviteetin tekemisestä.

Mut kun..?
Ei mitään muttia! Kauden teeman 

mukaisesti: Älä jää yksin nurkkaan nyh-
räämään vaan liity mukaan suureen Leo-
joukkoon. Yhteiseurooppalainen akti-
viteetti yhdistää yhden päivänä ajaksi 
kaikki Leot läpi Euroopan ja Välimeren 
alueen yhteisen aktiviteetin tekoon.

Tutustu WheelMapin verkkosivuihin 
osoitteessa www.wheelmap.org.
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Lehdet, katalogit ja mainokset,
kaikenlaiset painokset

ratkaiseva pala!

PuMu-mainokset.indd   8 30.8.2010   12.30

Lehdet, katalogit ja  
mainokset,

kaikenlaiset painokset

Kytäjä GolfPAPERITYÖ OY
Tarrojen ja etikettien ammattilainen

ratkaiseva tekijä!

Lehdet, katalogit ja mainokset,
kaikenlaiset painokset

   Helsinki - Joensuu - Nurmes - Tampere

www.punamusta.com

ratkaiseva pala!

PuMu-mainokset.indd   8 30.8.2010   12.30




