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Toimituksen näkökulmasta

Joulu on jo ovella...

Pitkä kaamosaika on muuttumassa joulun odotusajaksi. Klubit ovat 
koonneet kauneimmat ajatukset nuoriin ja ikäihmisiin suuntautuvien 
palveluaktiviteettien muodossa. On helppo herkistyä joulumieleen ja 

pian tulevan jouluajan tapahtumiin.
Mutta joulumieli on kaukana Filippiinien saarilla. Joulu on sielläkin lä-

hellä, mutta onko joulumieltä? Meillä jokaisella on mahdollisuus osallis-
tua Suomen Lions-liiton käynnistämään Taifuuni -katastrofikeräykseen ja 
siten antaa oma osamme  Haiyanin alueen asukkaiden auttamiseksi. Lions-
järjestön avustus oli jo 11.11. noin 500  000 dollaria ja Suomen Lions-liiton 
kuvernöörineuvosto päätti 16.11. antaa ennakkoavustuksena katastrofira-
hastostaan Filippiineille LCIF:n kautta 60  000 euroa.

Klubien lahjoituksissa voidaan käyttää aktiviteettivaroja ja ne kuten 
 lionien avustuksetkin ovat Melvin Jones -jäsenyyksiin oikeuttavia.

Tammikuussa käynnistyvät lipaskeräykset ja jokaisella klubilla on aihetta 
olla mukana tässä työssä.

Iloinen nenäpäivä

Joulumieltä taikoi hiljakkoin ollut nenäpäivä. Iloinen ja hauska aktiviteetti 
sai yllättävän paljon leijonia liikkeelle. Vaikka aktiviteetti onkin Ylen Hyvän 
vetämä, meille leijonille oli siinä varattu tärkeä rooli. Mekin saimme hy-
vän mielen siitä, että maailman köyhimpien maiden ihmiset pääsivät myös 
nauttimaan keräystuloksistamme. Peräti 300 klubia oli mukana ja keräys-
tulos noussee odotettuun 160  000 euroon. Kuten alla olevasta kuvasta il-
menee, allekirjoittanutkin oli mukana toteuttamassa hienoa aktiviteettia. 
Merkillepantavaa oli, että keräys oli helpoin missä olen ollut mukana. Ih-
miset tulivat suoraan luo nähtyään punaisen nenän ja antoivat roponsa lip-
paaseen. Ja siellä kahisi myös setelirahoja. Nyt ei tarvinnut esitellä mistä 
on kysymys, kaikki tiesivät jo lahjoittaessaan mihin rahat menevät ja mikä 
keräys on kyseessä.

Ja mikä tärkeintä, tällä kertaa me leijonat näyttiin ja kuuluttiin valtakun-
nan medioissa, niin televisiossa kuin radioissakin. Jotkut laskivat saadun 
pr:n arvon jopa 400  000 euroksi!

Yhteistyötä myös MTV:n kanssa

Suomen Lions-liitosta on tullut suosittu yhteistyökumppani eri järjestöjen 
kanssa. Se on hieno asia, yhdessä tehty työ tuo kauniimman tuloksen. Vii-
meisimpänä yhteistyöstä on neuvoteltu MTV:n uutis- ja ajankohtaistoimi-
tuksen kanssa. Lions-liitolle on tarjottu mahdollisuutta tulla mukaan Nuor-
ten hyväksi kampanjaan, jonka suojelijana on presidentti Sauli Niinistö. Jo 
liiton vuosikokouksessa Porissa kesäkuussa Lasten Turvapäivän tilalla näh-
dään Nuorten areena -tapahtuma, jossa MTV on mukana mediakumppanina 
Nuorten hyväksi kampanjan kautta.

Suuri kiitos lukuisista yhteistyökumppaneista ja suurta huomiota herät-
täneistä aktiviteeteistä lankeaa viimeistä kauttaan virassaan toimivalle Pal-
velu- ja varainhankintatoimialan puheenjohtajalle Reijo Ikäheimoselle. Us-
kon, että uudeksi toimialajohtajaksi valittu Tauno Laine joutuu astumaan 
”isoihin saappaisiin”. Reijo on kuitenkin ainakin alkuaikoina luvannut olla 
tukena ja turvana.

Iloista Joulua kaikille leijonille ja leoille perheineen ja Menestyksekästä 
Uutta Lionsvuotta 2014!

Val av ordförande för förbundet 
för perioden 2014–2015

Enligt § 10 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar väljer förbundets årsmöte 
 förbundets ordförande och vice ordförande.

I enlighet med § 16 i förbundets stadgar bör den som väljs till ordförande för till-
fället verka som förbundets vice ordförande. Till klubbens förslag till förbundets 
ordförande bör bifogas klubbens understödsbevis och kandidatens  samtycke och 
förbindelse till att sköta uppdraget.

Enligt § 8 i förbundets arbetsordning väljs förbundets vice ordförande bland de 
valbara kandidater som föreslagits av klubbarna. Till klubbens förslag bör  bifogas 
understödsbevis som kandidaten fått av den egna klubben samt kandidatens 
samtycke till att sköta uppdraget. 

De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast då man söker 
den uppgift som nämns i utannonseringen. Behörighetsvillkoren för ordförande 
och vice ordförande finns noterade i § 16 i förbundets stadgar. Därtill bör den per-
son som blir vald ha tillräckliga språkkunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. 
 Särskild uppmärksamhet fästs vid den kommande vice ordförandens språkkuns-
kaper, då denne kommer att fungera både som den nordiska CC-gruppens ordfö-
rande och som NSR-mötets ordförande, som arrangeras i Finland i januari 2016. 
Tilläggsuppgifter om de krav som uppgifterna ställer ges av generalsekreteraren. 

Klubbens framställning bör undertecknas av såväl presidenten som sekreteraren 
och den bör vara förbundskansliet tillhanda senast onsdagen 15.1.2014  under 
kansliets öppethållningstid (kl. 9–15.45). Märk kuvertet ”CC” eller ”VCC”.

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

Asko Merilä    Maarit Kuikka
Ordförande     Generalsekreterare

Liiton puheenjohtajien valinta 
kaudelle 2014–2015

Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen § 10 mukaan liiton puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan valitsee liiton vuosikokous. 

Liiton sääntöjen § 16 mukaisesti puheenjohtajaksi valittavan täytyy toimia tällä 
hetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin esitykseen liiton puheenjohtajaksi 
tulee liittää klubin kannatustodistus ja ehdokkaan suostumus siitä, että hän si-
toutuu hoitamaan tehtävää.

Liiton menettelytapasäännön § 8 mukaan liiton varapuheenjohtaja valitaan klu-
bien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista. Klubin esitykseen on liitettävä 
ehdokkaan saama klubin kannatustodistus sekä ehdokkaan suostumus tehtä-
vän hoitamisesta. 

Tehtäviin vaadittavat kannatustodistukset ovat voimassa ainoastaan hakuilmoi-
tuksessa mainittua tehtävää haettaessa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
kelpoisuusvaatimukset on esitetty liiton sääntöjen pykälässä 16. Lisäksi valitta-
villa henkilöillä tulee olla riittävä kielitaito ko. viran hoitamista varten. Tulevan 
varapuheenjohtajan kielitaitoon tullaan kiinnittämään erityistä huomiota, koska 
hän tulee toimimaan sekä pohjoismaisen CC-ryhmän että Suomessa järjestettä-
vän NSR-kokouksen puheenjohtajana tammikuussa 2016. Lisätietoja tehtävien 
asettamista vaatimuksista antaa pääsihteeri.

Sekä presidentin että sihteerin tulee allekirjoittaa klubin esitys ja sen tulee olla 
liittotoimistossa viimeistään keskiviikkona 15.1.2014 toimiston aukioloaikana 
(klo 9–15.45). Kuoreen merkintä ”CC” tai ”VCC”.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Asko Merilä    Maarit Kuikka
puheenjohtaja    pääsihteeri

Raimo Naumanen
päätoimittaja
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KANNEN KUVA: Talvipuutarha jouluasussa. Joulun alla Helsingin Tal-
vipuutarhasta löytyvät useat joulun perinteiset ulkoiset elementit kuten 
joulukuusi, kynttilät ja himmeli sekä suosituimmat joulukukat. Ensim-
mäisen kerran Talvipuutarha avattiin yleisölle vuonna 1893 eli tasan 120 
vuotta sitten. Kuva: Jatta Tuomikoski.

Lion
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Perustettu 20.3.1955

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

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

Uutisaineistot:
leijonalehti@lions.fi tai
toimitus@lions.fi

Bo Lindberg
Svenskpråkig redaktör
Askvägen 11, 21600 Pargas
mobile 050 542 6806
e-mail: bo.lindberg@lions.fi
lionstidningen@lions.fi

LEOLEHTI
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 HELSINKI
puh. 050 340 6585
e-mail: leolehti@leo-clubs.fi

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

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

• ILMOITUKSET
Veli-Matti Wilska
Myynti: Media-ammattilainen Adspace Oy
Isoharjantie 4 C rakennus 3
71800 SIILINJÄRVI
puh. 040 73 57 531
vmwilska@adspace.fi

Ilmoitusaineistot:
Ilmoitusaineisto on lähetettävä
sähköisesti osoitteella
vmwilska@adspace.fi tai
kirjeitse osoitteella Adspace Oy,
Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi

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

• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi

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

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

Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149

• PAINO 

• TOIMITUSNEUVOSTO 2013–2014
Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski 
LC Helsinki/Floorankenttä 
(0400 450 954, 
antti.tuomikoski@lions.fi).
Jäsenet: DC Heimo Turunen 
LC Pudasjärvi (040 385 281, 
vkkmedia@vkkmedia.fi), 
DC Kari Heikkilä LC Tornio/Pudas 
(0400 787 459, karihei@pp.inet.fi tai 
kari.heikkila@lions.fi)
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös 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.

Pienet lainat 
tuottavat suuria 
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Eurooppa Forum Turkissa

Suomi oli jälleen hyvin esillä 59. Eurooppa Foru-
missa Istanbulissa. Suomalaisia oli paikalla pari-
kymmentä ja monet olivat mukana puhujina tai 
työryhmien vetäjinä. PDG Harri Westermarck mm. 
oli puhujana kaksi kertaa. Kuvassa hän keskus-
telee englantilaisen PID Howard Leen (keskellä) 
ja intialaisen PID A.P.Singhin kanssa. Kokouk-
sessa esiteltiin myös Suomen tuleva kansainvä-
lisen hallituksen jäsen, PCC Jouko Ruissalo. Hän  
johti myös neuvoston kokousta. ……......… 8–9

Liitto avustaa Filippiinejä
Suomen Lions-liiton kuvernöörineuvosto päätti 
kokouksessaan käynnistää Taifuuni-katastrofi-
keräyksen 60  000 euron ennakkoavustuksella. 
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sut ovat Melvin Jones -jäsenyyksiin oikeuttavia. 
Kokouksessa tehtiin runsaasti henkilövalintoja ja 
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tiin uusi nuorisotoimialanjohtajan virka. Järjestön 
100-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajaksi tuli  
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noussee 160  000 euroon. Suorassa TV-lähetyk-
sessä Liitto luovutti suurimman lahjoitusshekin  
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Pienet lainat tuottavat 
suuria tuloksia 

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

Kannustan tänä vuonna lioneita 
seuraamaan unelmaansa. Se saat-
taa kuulostaa joidenkin mielestä 
tylsältä. Kuitenkin asia on aivan toi-
nen niille miljoonille ihmisille, jotka 
elävät köyhyydessä. He unelmoivat 
paremmasta elämästä. He uneksi-
vat vakaasta toimeentulosta, kou-
lutuksesta lapsilleen ja terveyden-
huollosta perheelleen. Esimerkiksi 
Intiassa lähes 70 prosenttia maan 
1,3 miljardin ihmisen väestöstä elää 
alle kahdella dollarilla päivässä. Mo-
net meistä käyttävät saman määrän 
kaksin- tai kolminkertaisena pelk-
kään kahvikupilliseen. 

Intian lionit ovat löytäneet kei-
non, jolla he voivat auttaa ihmisiä 
saavuttamaan unelmansa. He myön-
tävät pieniä lainoja, joiden turvin ih-
miset voivat aloittaa oman liikeyri-
tyksen. Se toimii. Se on toiminut In-
tian lioneilla ja se voi toimia muual-
lakin. Näiden mikrolainojen tuke-
mina ihmiset pystyvät omin neu-
voin nostamaan itsensä jaloilleen ja 
ansaitsemaan kunnollisen toimeen-
tulon.

Ihmiset voivat 
itse auttaa itseään

Mikrolainojen erinomaisuus piilee 
siinä, että ihmiset voivat auttaa itse 
itseään. Kyseessä ei ole mikään kal-
liiksi tuleva antamisohjelma. Kyse ei 
ole myöskään sitä, että ihmisille hei-
tettäisiin rahaa ja annettaisiin heidän 
joko upota tai uida. Intiassa anne-
taan koulutusta. Joissakin ohjelmissa 
pienet, omin avuin selviävät ryhmät 
toimivat tukiryhminä, antavat neu-
voja ja varmistavat sen, että kaikki 
noudattavat sopimuksia. Mikrolai-
naohjelmien avulla on tällä tavalla 
päästy uskomattomiin menestystari-
noihin ja merkittäviin tuloksiin.

Ihailen mikrolainoitusta erityisesti 
siksi, että sen taustalla olevat peri-
aatteet muistuttavat minua lionien 
palvelutoiminnasta. Emme heitä ra-
haa ihmisille. Antaessamme ihmi-
sille näön annamme heille mahdol-
lisuuksia. Tartumme toimeen ih-
misten kanssa, tapaamme heitä ja 
olemme vuorovaikutuksessa heidän 
kanssaan sen sijaan, että kirjoit-

taisimme sekin ja pistäisimme sen 
postiin. Mikrolainojen antamisessa 
kunnioitetaan ihmisten perusarvok-
kuutta ja ihmisille luonteenomaista 
kunnianhimoa kehittää itseään ja 
elättää perhettään. 

Olemme kaikki  
samassa veneessä

Mikrolainoja myöntäessämme ojen-
namme naapureillemme airon ja ys-
tävällisen neuvon, miten ja minne 
soutaa. Nostamme purjeen, jotta he 
pääsisivät perille määränpäähänsä. 
Mihin me suuntaamme? Seuratkaa 
unelmaanne!

Kansainvälisen presidentin Barry J. Palmerin vetoomus unelmien seuraamisesta on muuttumassa todeksi. Kuva: RNen. 
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Kirkas auringonpaiste häikäisi silmiä, 
kun suomalalaisryhmä astui taksista 
ulos kansainvälisen järjestön LCI:n 
eli Päämajan edessä Oak Brookissa, 
Chicagon kaupungin liepeillä syys-
kuun lopulla. Ja Suomen lippu ter-
vehti meitä etummaisessa salossa. 
Olimmehan pitkään aikaan Pääma-
jassa vieraileva suomalaisryhmä, jota 
selvästi odotettiin innolla.

Ryhmä koostui puheenjohtaja 
Asko Merilästä, PID Harri Ala-Kul-
justa, ID-elekti, PCC Jouko Ruissa-
losta ja allekirjoittaneesta. Viikon 
kestänyt USA:n turnee käynnis-
tyi USA&Canada Leadership Foru-
mista Overland Parkissa Kansasissa 
ja päättyi Päämajaan tutustumiseen 
yhden tehokkaan työpäivän aikana. 
Päivää voi kuvata vain sanalla ”te-
hokas”: tapasimme yhteensä 15 
päämajan virkailijaa Suomen kielen 
kääntäjä Tanja Saarisen ja EurAfrica-
osaston päällikön Silva Melkonian li-
säksi. Ja ehdimme vielä kiertää talon, 
tehdä ostoksia tarvikemyynnissä ja 
syödä lounasta. Kaikki tämä reilussa 
seitsemässä tunnissa.

Keskustelut Päämajan virkailijoi-
den kanssa olivat erittäin hyödyllisiä. 
Pääsimme kertomaan DG- ja muu-
tosvalmentaja-koulutuksista, brändi-
työstä Omnibus-kyselyineen, jäsen-
kyselystä, viestinnästä ja monesta 
muusta asiasta, joista Päämaja oli 
kovasti kiinnostunut ja joista on lä-
hetetty sinne lisätietoja. Myös kan-
sainvälisen ja kotimaisen jäsenre-
kisterin yhteensovittamiseen liitty-
vät haasteet olivat esillä. Luonnol-
lisesti myös mahdollisuudet saada 
päämajan taloudellista tukea työ-
hömme kiinnostivat meitä. Lisäksi 
saimme ensikäden tietoa kansain-
välisestä vuosikokouksesta Toron-
tossa, Kanadassa 4.–8.7.2014.

Ryhmällämme oli ilo ja kunnia 
tavata LCI:n vanhempi hallinto-
johtaja Peter Lynch, hallintojohtaja 
Scott Drumheller, joka myös vastaa 
laki asiois ta ja toimii hallinnon sih-
teerinä, ja rahastonhoitaja Maryel-
len Skerik, eli LCI:n ylin operatiivi-
nen johto. Yleisellä tasolla oli mu-
kava kuulla, että suomalaista Lions-
toimintaa arvostetaan ja hoidamme 

velvollisuutemme Päämajaan tun-
nollisesti.

Päivä päämajassa oli erittäin hyö-
dyllinen, ja siitä jäi innostava ’fiilis’. 

Mikäpä nyt on lähettäessä Pääma-
jaan sähköpostia, kun tietää, millai-
selle henkilölle sitä lähettää!

Maarit Kuikka, Pääsihteeri

Suomen leijonaryhmä vieraili Päämajassa

Suomalainen Lions-ryhmä LCI:n päärakennuksen edessä Oak Brookissa, 
Chicagossa. Kuva: Tanja Saarinen.
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Rakas Joulupukki. 

Voisitko auttaa näissä asioissa?

Asko Merilä
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja

Olen kuullut, että Joulupukilla on 
sormensa pelissä vähän joka asiassa. 
Tiedän että se on tietysti totta. Siksi 
uskallan ottaa esille muutaman miel-
täni niin paljon askarruttavan asian 
tietysti täysin luottamuksella – 
Mutta voisit joulupukki myös vähän 
auttaa näissä kaikissa hankinnoissa.

Ensinnäkin, miten saisimme suo-
malaisten lasten ja nuorten tilanteen 
paremmaksi? Tosin nuoret ovat maa-
ilman sivu olleet aina meidän van-
hempien huolen aiheena kun ne 
nuoret ovat niin tosi erilaisia kuin 
me aikoinaan? Meillä ei ollut tieto-
koneita, mutta oli radio ja TV. 

Mistä me rakas Joulupukki sai-
simme nuorisolle ystävällistä mieltä 
ja auttamisen halua lisää? Lions-klu-
bien aktiviteettina Leo-klubeja var-
maan pitäisi perustaa paljon lisää 
kun ne ovat niin hyviä. Pitää ostaa 
paljon Lions-arpoja sekä tietysti lä-
hettää Lions-joulukortti ainakin jo-
kaiselle tutulle 10–18-vuotiaalle 
nuorelle. Useimmille vanhemmille 
kyllä varmaan pitäisi ostaa lahjaksi 
vanhempien koulu ja kaikille opetta-
jille Quest-koulutus – jopa kertauk-
sena niille, jotka ovat jo joskus käy-
neet mutta unohtaneet. 

Nuorisovaihdossa oppii kyllä 
paljon hyvää ja tietysti monenlais-
takin. Leirille pitäisi päästä meidän 
vanhempienkin koska ne ovat niin 
mukavia. Voisiko Joulupukki järjes-
tää joskus vanhempien vaihdon, niin 
nuoret saisivat kotiinsa vähän erilai-
set vanhemmat – ehkä paremmat? 
Nyt minulla on yksi iso toive, rakas 
Joulupukki. Voisitko antaa parhaille 
leijonille niin paljon rahaa, että os-
taisivat kaikki joulukortit ja arvat oi-
kein hyvällä mielellä, jotta saisimme 
nuorten Lions-palveluihin tarpeeksi 
rahaa. Eihän nuorilla ole rahaa, ku-
ten tiedät. Kaikki menee opiskeluun 
ja elämiseen – ja kun pitää seurus-
tellakin. Kehitysmaiden lapsilla on 
kyllä monesti lämpöä paljon vaikka 
antaa tänne meille saakka, mutta 
muuta heiltä puuttuukin melkein 
kaikkea. Toimita vaikka ne Suo-
men lionien keräämät Nenäpäivän 
110  000 euroa sopivimpiin osoittei-
siin. Suomalaisina leijonina samana 
päivänä arvion mukaan säästimme 
noin 250  000 euroa mainoseuroja 

kun olimme mukana keräyksen saa-
massa julkisuudessa. Olimme paljon 
mediassa, olemme paljon olemassa!

Nyt kuule Joulupukki, Haiyan-tai-
fuunin myötä meni tosi monelta lap-
selta ja aikuiselta koti tuolla Aasian  
reunalla. On siinä pukilla talkoot. 
Onneksi Suomen ja maailman lionit  
ovat jo keränneet ja lähettäneet pal-
jon rahaa. Joulupukki voisi panna 
kirjaansa pienen merkinnän, että oi-
keasti haluaisimme palvella ja raken-
taa itse siellä, mutta kun se on niin 
kaukana. Varsinkin ennen joulua an-
netaan iloisin mielin vähistäänkin ja 
ensi vuonna Lions-palveluviikolla ke-
rätään jo tolokusti lippain ja lappu-
siin – niin ja jos tili alkaa mennä yli, 
niin vaihdetaan uusi tili ja mahtuu 
jälleen…??? Vai miten se Viisas Jou-
lupukki asia nyt onkaan – ai säkki 
vaihdetaan? Itkukaan ei kuitenkaan 
auta kun ihmisiltä menee kaikki. Pe-
rillä on tosi kova tarve saada kaikkea 
nopeasti ja sitten rakentaa pitkällä ai-
kavälillä vähitellen uusi elämä. Toi-
vottavasti Joulupukkikin toimii mei-
dän kanssamme ja hankkii paljon 
apua.

Jäsenkyselyyn ei Joulupukin tar-
vitse vastata, mutta lionien kyllä ja 
heti. Siitä varmaan saadaan Joulupu-
killekin lisätietoa, että miten kilttejä 
olemmekaan. Naisleijonathan kyllä 
ovat kilttejä, mutta onkohan niinkin 
tuhmia miesleijonia, että eivät ottaisi 
naisleijonia ensinkään jäseniksikään 
oman paikkakunnan uuteen naisklu-
biin. Voisko joulupukki vähän kat-
sastaa tilannetta reissuillaan ja pe-
rustaa muutaman kymmentä lions-
klubia.

Nyt Rakas Joulupukki alkaa olla jo 
myöhä ja joulun alusaika on niin kii-
reistä ja rasittavaa, että pyydän Jou-
lupukkia enää liittämään sähköisen 
joulukalenterin porovisioonsa sekä 
ostelemaan Meijun, Jaakon ja mui-
den joululevyjä kaikille kilteille lap-
sille nuorille ja aikuisille. Lisäksi Jou-
lujuomille ja naposteltaville ovat Sri 
Lankan ystävät tehneet aivan uusia, 
kauniita mukeja ja lautasia, joilta voi 
herkutella vaikka mitä. Voisiko Rakas 
Joulupukki suositella myös noita Sri 
Lankan ystävien tuotteita joulupu-
kin konttiin ja tuoda niitä tullessaan 
kun ajelee Posion ohi Petterillään tar-

kastus- ja tarkkailumatkoillaan jo en-
nen joulua.

Lopuksi toivon Joulupukin avus-
tukselle kaikille Suomen ja maail-
man Lioneille yhteisymmärrystä ja 
viisautta puhaltaa yhteiseen hiileen 
hellästi ja hillitysti puhallellen, jotta 
kaikkien henki vaikuttaa ja tulee huo-
mioon otetuksi. Toiseen suuntaan ei 
juuri kannata puhallella, jos siellä ei 
ole hiiltäkään… Joulupukki, sano-
masi on selvä ja mennyt läpi kai-
kille Suomen Lioneille. Kaikki ha-
luamme työmme onnistuvan. Ha-
luamme myös toisten onnistuvan, 
kuten sinunkin. Haluamme voimia 
sopivasti itsellemme ja voimaannut-
taa lähipiiriämme, työtovereita ja Lei-
jonia positiivisilla viesteillä, eleillä ja 
teoilla. Olemme kiitollisia myös koet-
telemuksista, vaivoista ja vaikeuk-
sista. Silloin saamme häivähdyksen 
sellaisesta elämästä, josta suoma-

laisilla on tietoa kotimaasta, mutta 
jota sinä Joulupukki olet nähnyt pal-
jon ympäri maailmaa paljon pahem-
pina versioina. Olkaamme varovaisia 
arvosteluissa, runsaita palautteissa 
ja vuolaita kiitoksissa. Seuraa unel-
maasi – följ din dröm.

Lämpimästi kaikesta tähän 
astisesta kiittäen, sopivaa 
joulunaikaa ja kaikkea hyvää 
jokaiselle toivoen.

Lions-liitto teki suurimman yksittäisen lahjoituksen Nenäpäiväkeräykseen, 
110  000 €. Kuvassa Liiton puheenjohtaja Asko Merilä ja pääsihteeri Maarit 
Kuikka kannattelevat yhdessä lahjoitusta kuvaavaa shekkiä Yleisradion Toh-
lopin studiolla. Kuva: Antti Tuomikoski. 
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New Yorkin koululaisten lukujär-
jestyksessä saattaa olla tänä kou-
luvuonna uusi suosikkiaine, jotakin 
sellaista, joka osoittautuu vähän eri-
laiseksi kuin tavallinen lukeminen, 
kirjoittaminen ja matematiikka: elä-
misentaitojen oppiminen.

 Lions Clubs Internationalin sää-
tiön Lions Quest -ohjelma tähtää 
sosiaalisten taitojen ja tunnetaito-
jen kasvattamiseen, kiusaamisen, 
huumaavien aineiden väärinkäytön 
ja koulun keskeyttämisen ehkäise-
miseen. Ohjelma on suunniteltu 
luomaan myönteistä kouluilmapii-
riä ja yhdistämään kotia, koulua ja 
yhteisöä. 

 ”Ohjelmaa käyttävät opetta-
jat huomaavat, että heidän luokas-
saan syntyy vahvaa yhteenkuulu-
vaisuutta ja myönteisiä suhteita sa-
malla kun oppilaat oppivat tärkeitä 
taitoja kuten vuorovaikutus, tietoi-
hin perustuvien päätösten tekemi-
nen ja omien tavoitteiden saavutta-
minen”, selittää Joan Fretz, joka on 
toinen the Long Island Social Emo-
tional Literacy Forumin perustajista.”

Suuria apurahoja

LCIF antoi New Yorkin piirin lioneille 
100  000 US dollarin Lions Quest 
-apurahan ohjelman toimeenpane-
miseen alueen kouluissa. Lionit ai-
kovat järjestää 21 työpajaa 660 opet-

tajan kouluttamista varten. Ohjel-
man arvioidaan hyödyttävän noin 
60  000:ta oppilasta 13 koulupiirissä. 

 Lions Questin neuvoa-antava ko-
mitea myönsi yhteensä hiukan yli 1,4 
miljoonaa dollaria kaikkiaan 26:een 
Lions Quest -apurahahankkeeseen. 
Kysymyksessä on kaikkien aikojen 
suurin apurahamäärä, joka on yh-
dellä kertaa myönnetty Lions Ques-
tille. Lions Quest opettajia on kou-
lutettu yli 80 maassa. 

Sambiassa koulutusta 
ensimmäistä kertaa 

Vuonna 2007 toteuttamansa onnis-
tuneen pilottityöpajan jälkeen Sam-
bian lionit saivat 23  997 US dollarin 
apurahan aloittaakseen Lions Ques-
tin ensimmäistä kertaa. Kun vas-
taava paikallinen rahoitusosuus yh-
distetään apurahaan, lionit pystyvät 
järjestämään kaksi työpajaa. Niissä 
koulutetaan 60 opettajaa aloitta-
maan Lions Quest koulupiireissä, 
joilla asuu matalatuloisia perheitä. 
Ohjelmasta tulee hyötymään noin 
900 oppilasta. 

 Muissa maissa ja yhteisöissä 
ympäri maailman, esimerkiksi Mek-
sikossa, Libanonissa, ja Japanissa 
Lions Quest auttaa yli 12:ta miljoo-
naa lasta kasvamaan tasapainoisiksi 
kansalaisiksi. 

 Näköohjelmien saralla SAC on 

myöntänyt yli 7,4 miljoonaa US dol-
laria 32 SightFirst -apurahaan. Niistä 
mainittakoon Marylandin, Delawa-
ren ja Washington DC:n lioneille 
myönnetty 567  647 US dollarin 
apuraha. Ohjelman ansiosta 11  700 
heikkonäköistä ihmistä tulee pääse-
mään palveluiden piiriin kotipaikka-
kunnallaan. 

Silmäpohjanrappeuman 
hoitoon lisävaroja

Belizessä lionit tarjoavat apua ih-
misille, jotka kärsivät diabeteksen 
aiheuttamasta silmänpohjan rap-
peumasta. Sairaus on seurausta 
huonosta diabeteksen hoidosta 

ja voi johtaa näön menetykseen. 
 SightFirstin myöntämän 130  699 US 
dollarin apurahan avulla lionit voivat 
laajentaa jo toimivaa ohjelmaansa, 
jossa seulotaan diabeteksesta johtu-
vaa silmänpohjarappeumaa ja tar jo-
taan hoitopalveluita kansallisella sil-
mäklinikalla ja sen viidessä satelliit-
tiyksikössä. Arviolta 10  663 ihmisen 
näkö tullaan tarkastamaan silmän-
pohjarappeuman varalta, ja 1  650 
ihmistä tulee saamaan hoitoa kol-
men vuoden aikana.

 Näiden ja monien muiden apu-
rahojen avulla lionit ja LCIF vaikut-
tavat ihmisten elämään. 

Allie Stryker

LCIF-
apurahat 
muuttavat 
ihmisten 
elämää

LCIF-apurahan ansiosta nämä sambialaislapset 
pääsevät oppimaan sosiaalisia 
perustaitoja ja tunnetaitoja 
Lions Quest -ohjelman avulla. Maailman toisella puolen
Lions International Convention 
Seattlessa. Kerrassaan käsittämä-
tön kokemus. Harvoin on saanut 
olla yhtä ylpeä leoudestaan, kuin 
tämän maailman leot ja leijonat 
yhteentuovan viikon aikana, jol-
loin ensimmäistä kertaa todella ta-
jusi järjestön ja sen tekemän työn 
laajuuden. Itse osallistuin tapah-
tumaan vasta ensimmäistä kertaa, 
mutta Conventioneitä pidempään 
kiertäneiltä sain kuulla leojen ol-
leen Seattlessa esillä ennennäke-
mättömällä tavalla. Ja mikä parasta, 
ensi vuonna tilanne tulee vain pa-
ranemaan. 

Yhdessäkään Conventionin täys-
istunnoista ei voinut olla kiinnit-
tämättä siihen, kuinka usein leot 
ja leotoiminta nostettiin esille. Oli 
ilo kuulla leoneuvojilta ja muuten 
leojen kanssa läheisemmissä kos-
ketuksissa olleilta leijonilta tutuksi 
tulleen tavan puhutella puheissaan 
leijonia, vieraita ja vielä erikseen le-
oja vakiintuneen osaksi myös kan-
sainvälisten presidenttien kielen-
käyttöä. Vielä tätäkin upeampaa oli 
silti kuunnella, kun uusi kansain-
välinen presidentti Wing-Kun Tam 
kertoi suunnitelmistaan tulevalle 
kaudelle. Tam paitsi korosti leojen 
asemaa tärkeänä osana Lions-per-
hettä, myös kertoi järjestävänsä en-
si vuonna Busanin Conventionissä 
ensimmäisen leojen ja leijonien yh-
teisen huippukokouksen.

Global Leo Conference
Vaikka huippukokousta joudutaan 
vielä odottelemaan, löytyi leoil-
le jo tänäkin vuonna oma kiinnos-
tava ohjelmansa. Seattlessa järjes-
tettiin Conventionin yhteydessä 
järjestyksessään viides Global Leo 
Conference, jossa sadat leot ympä-
ri maailman kokoontuivat keskuste-
lemaan kaikille yhteisistä asioista, 
kuten erilaisista palvelutyön muo-
doista, jäsenhankinnasta ja leosta 
leijonaksi siirtymisestä. Tämä kon-
ferenssi oli pääasiassa leoille suun-
nattu, mutta meillä oli kunnia saada 
avauspuheenvuoron pitäjäksi it-
se Wing-Kun Tam, joka puhui tun-
teikkaasti leotoiminnan tärkeydestä 
ja arvokkuudesta.

Toisen osan leo-ohjelmasta 
muodosti Leo Club Program Advi-
sory Panel Town Hall, jota isännöi 
leoista, leijonista ja päämajan työn-

tekijöistä koostuva kansainvälinen 
Leo Club Program Advisory Panel. 
Sanahirviön taakse kätkeytyy toi-
mikunta, joka vastaa leotoiminnan 
kehittämisestä maailmanlaajuisel-
la tasolla. Town Hallissa leot ja lei-
jonat pääsivät yhteisen pöydän ää-
reen pohtimaan ratkaisuja klubien, 
piirien ja moninkertaispiirien koh-
taamiin ongelmiin. Työpaja oli erit-
täin antoisa, vaikkakin siellä olisi 
ollut mukava nähdä enemmän eu-
rooppalaisia leijonia. Euroopassa 
nimittäin leotoiminta on lähes yk-
sinomaan 18-30-vuotiaille suunnat-
tujen omega-klubien varassa, ja näi-
den klubien yhteydet niitä tukeviin 
taustaklubeihin ovat huomattavasti 
etäisemmät, kuin esimerkiksi Ame-
rikassa, jossa leijonat ovat hyvinkin 
läheisesti mukana 12-18-vuotiail-
le tarkoitettujen alfa-klubiensa toi-
minnassa. Tästä syystä erityisesti 
Euroopassa leojen ja leijonien väli-
nen kommunikaatio kaipaisi kehit-
tämistä,  ja juuri tähän Leo Club 
Program Advisory Panel Town Hall 
olisi haastavasta nimestään huoli-
matta tarjonnut erinomaisen mah-
dollisuuden.

Lisää leoja mukaan
Myös virallisen ohjelman ulkopuo-

lella Seattlen vierailu oli mitä mah-
tavin kokemus, ja toivoisin, että 
Suomesta saataisiin tulevaisuudes-
sa International Conventioneihin 
yhä vahvempi edustus niin leojen 
kuin leijonienkin puolelta. Leoille, 
joista suurin osa on yhä opiskelijoi-
ta tai vasta työelämään siirtymässä, 
tapahtumaan osallistuminen estyy 
yksinkertaisesti matkustamisen kal-
leuden takia. Siksi vetoankin suo-
malaisiin leijoniin, että nämä suh-
tautuisivat ensi keväänä suopeasti 
leojen heiltä mahdollisesti hake-
miin matka-avustuksiin, jotta mah-
dollisimman moni suomalainen leo 

pääsisi etsimään uutta voimaa ja 
intoa palvelutyöhön Busanin Inter-
national Conventionista, jossa leot 
ja leijonat kohtaavat ensimmäis-
tä kertaa yhteisessä huippukoko-
uksessa. Seattlessa minulta kysyt-
tiin usein ”Missä muut suomalaiset 
leot ovat,” johon sain aina vastata 
”kotona Suomessa.” Toivottavasti 
ensi kesäkuussa vastaus tähän ky-
symykseen on: ”Tuolla eturivissä!”

Jukka Mäkitalo
Suomen Leojen hallituksen presi-

dentti 2011-2012

Seattlessa leopresidentti Jukka Mäkitalo ehti tavata kansainvälisen presidentin Win-Kun Tamin. Kuva: RNen.

V

SALMUTEX OY
30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit
Mittaukset sopimuksen mukaan 

esim. klubi-iltoina

Yrjöläntie 16 / PL 1 Puh.  014 584 661
44401 Konginkangas GSM 0400 541 866
salmutex@salmutex.fi  Faksi 014 584 220
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Päivinä, jolloin Euroopan lionit ke-
rääntyivät Istanbuliin 59. Eurooppa 
Forumiinsa, avattiin myös kaupun-
gin Euroopan ja Aasian puolen yh-
distävä metrotunneli. Tunnelin avaa-
minen konkretisoi oivallisesti Europa 
Forumin teemaa ”Bridging cultures 
through services” (kulttuurien yh-
distäminen palveluiden avulla). Liki 
tuhat osallistujaa koonnut tapah-
tuma järjestettiin paikallisessa mes-
sukeskuksessa 31.10.–2.11. Suoma-
laisia leijonia oli paikalla reilu 20. 
Yksi heistä oli tapahtumassa kahdes-
tikin puhujana esiintynyt professori 
PDG Harri Westermarck. Muita semi-
naaripäivien aikana ohjelmassa mu-
kana olleita suomalaisia olivat PCC 
Harri Ala-Kulju, PDG Osmo Harju, 
lion Antti Forsell ja lion Jukka Iso-
talo.

PCC Jouko Ruissalo huolehti neu-
voston kokouksen aikana siitä, että 
asioiden käsittely sujui Eurooppa 
 Forumin sääntöjen ja protokollan 
mukaisesti. PCC Ruissalo toimii 
 Forumin neuvonantajan tehtävissä. 
Hänet myös esiteltiin neuvoston ko-
kouksessa Suomen ID-ehdokkaana. 
Liiton nuorisovaihtojohtaja Tuula 
Rantaeskola ja L-piirin nuorisovaih-
tovastaava Jarmo Jokelainen avusta-
jineen hoitivat osuutensa nuoriso-
vaihdon ns. basaarissa tehokkaasti 
ja asiantuntevasti.

Yksi kohokohdista oli kuulla 19 
lahjakkaan nuoren pianistin esityk-
siä Euroopan Thomas Kuti -musiik-
kikilpailussa. Suomesta mukana oli 
17-vuotias Pirkka Sippola, joka oli 

kilpailun nuorin osallistuja Pirkan 
esitykset olivat vaikuttavia, ja hän 
sai niistä paljon hyvää palautetta 
kuulijoilta. Kuuden parhaan jouk-
koon Pirkka ei kuitenkaan yltänyt.

Eurooppa Forumin aikana saimme 
kuulla, että kaksi suomalaista piiri-
kuvernööriä on saanut IP Barry Pal-
merin tunnustuksen ensimmäisen 
neljännesvuoden aikana tehdystä 

hyvästä työstä mm. jäsenhankin-
nassa. Palkinto on hopeinen Dream 
 Achiever Award -merkki, jonka saa-
vat B-piirin DG Tiitus Tuohikorpi ja 
I-piirin DG Eero Vilén.

Europa Forumin monipuolinen 
ohjelma ja hyvin järjestetty iltaoh-
jelma sekä tuhannen ja yhden yön Is-
tanbul kirvoittivat suomalaisosallis-
tujilta seuraavia tuokiokuvia ja tun-
nelmapaloja:

PCC Jouko Ruissalo:
”Historiallinen Istanbul Euroopan ja 
Aasian rajakaupunkina tarjosi kiin-
nostavat puitteet leijonien tapaami-
selle. Valitettavasti kaupungissa ke-
vätkesällä tapahtuneet mellakat vai-
kuttavat osanottajamäärään laske-
vasti. Niinpä tapahtumassa oli vain 
920 maksavaa asiakasta, joka määrä 
on selvästi edellisvuosia pienempi. 
Osanottoon saattoi vaikuttaa myös 
kaupungin korkea hintataso.

Varsinaisia virallisia päätös asioita 
oli vähän. Eurooppa Forumin toteu-
tuksesta on tarkka sääntö,  Rules of 
Procedure. Italia ja Saksa olivat eh-
dottaneet sääntöihin pienehköjä 
muutoksia, jotka päätöskokouk-
sessa hyväksyttiin. Ne koskivat pu-

heenjohtajan pätevyysvaatimuksia ja 
forumin järjestelypäiviä. Tulevaisuu-
dessa Forum voidaan järjestää joko 
torstaista lauantaihin tai perjantaista 
sunnuntaihin.

Tulevista Forum-paikkakunnista 
päätettiin. Ne ovat 2014 Birming-
ham, Englanti, 2015 Augsburg, 
Saksa, 2016 Sofia, Bulgaria ja 2017 
Montreux, Sveitsi.

Forumin oheisohjelma oli hyvin 
järjestetty. Erityisesti lasten esittä-
mät tanssi- ja musiikkiesitykset oli-
vat mieleenpainuvia. Forum päättyi 
Turkkilaiseen Iltaan, jossa pääohjel-
manumerot muodostuivat paikalli-
sesta perinneohjelmasta napatans-
sista.

Toivottavasti saamme tuleviin Fo-
rumeihin nykyistä runsaamman suo-
malaisosanoton. Forumit ovat eu-
rooppalaista Lions-toimintaa edistä-
viä tapahtumia. Uusien kansainvä-
listen suhteiden luominen on siellä 
helppoa.”

2.VDG Erkki Voutilainen
”Joka vuosi käydään Eurooppa Foru-
missa maiden nuorisovaihtajien vä-
liset neuvottelut vaihtoon lähetettä-
vien nuorten määristä. Kiintiöt pää-

Melkein tuhannen ja yhden yön tarinoita:

Eurooppa Forum 2013 Istanbulissa

Kansainvälinen presidentti Barry Palmer myönsi iltajuhlassa PID Harri Ala-Kuljulle presidentin mitalin (Presidential 
Medal). Kuva: Heikki Hemmilä.

PID Harri Ala-Kulju esitteli PCC Jouko Ruissalon kansainvälisen hallituksen jä-
sentehtävään. Kuvassa myös puoliso Pirkko Ruissalo. Kuva: Heikki Hemmilä.
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tetään ja niistä laaditaan maiden vä-
liset sopimukset henkilökohtaisissa 
neuvotteluissa. Samalla vaihdetaan 
leiri- ja perhemajoitukseen tarvittavia 
tietoja ja ohjeita. Näitä neuvotteluja 
varten maiden nuorisovaihtojohta-
jat ovat varautuneet esisopimuksin 
niille maille, joihin itse on suunnitel-
lut nuorisovaihdon kohdistuvan tu-
levalla toimintakaudella. Uusia sopi-
muksia tehdään sitten tarpeen mu-
kaan. Neuvottelut käydään yleensä 
hyvässä yhteistyön hengessä, mutta 
varsinkin suuret muutokset vaihdok-
kien määrissä saattavat aiheuttaa pit-
kiäkin pohdintoja.”

 
Nuorisovaihtojohtaja 
Tuula Rantaeskola
”Nuorisovaihtojohtajien kokouk-
seen osallistui yli 70 nuorisovaihta-
jaa. Mukana Euroopan maiden lisäksi 
oli edustajia Australiasta, Japanista 
ja Meksikosta. Torstain työkokouk-
sessa päällimmäisenä olivat leiriläis-
ten ikärajat, leirimaksut, alkoholin 
käyttö ja isäntäperheasia. Pohjois-
maiden edustajat kokoontuivat en-
nen varsinaisen tilaisuuden alkua kä-
sittelemään esille tuomiaan asioita. 
Yhteisenä päätöksenä esitimme ko-
koukselle, että kaikkien leirien tulee 
olla alkoholittomia, huumeista nyt 
puhumattakaan. Kun monilla mailla 
leirien ikäraja on 18 vuotta, niin ym-
märrettävästi toisenlaisiakin mielipi-
teitä tuli esille!

 Selvää vastausta monien mai-
den korkeisiin leirimaksuihin ei saa-
nut. Pohjoismaalaiset olemme ko-
vassa kurssissa ilmaisten leirien 
kanssa. Ja etenkin Suomi, kun vas-
taanotamme myös 16-vuotiaita nuo-
ria, joita hyvin vähän enää hyväksy-
tään muualla vaihtoon. Päinvastoin 
trendi näyttää olevan ikärajan nos-
toon muissa maissa. Päämajan nuo-
risovaihtojohtajamme Jessica Hoey 

ilmiselvästi hyvillään meidän toimin-
nastamme.”

 
Osmo Harju
”Jukka Isotalo ja minä kävimme 
Michael Di Marian kanssa (LQ-oh-
jelman koordinaattori LCIF:ssa) kes-
kusteluja Questin arviointitutkimuk-
sesta, Core 4 -rahoituksesta, jonka 
osalta saimme luvan varojen käy-
töstä koulutus- ja nettimateriaalin 
kehittämiseen, ja sovimme Quest-
sopimuksen jatkotyöstämisestä. 
Puhuimme myös Vastuu on meidän 
-hankkeen edistämisestä kansainväli-
sesti. Keskustelin myös Eestin Lions 
Quest -ohjelman aloittamisesta Ees-
tin PDG:n/2-VDG:n kanssa.

 Pidin myös puolen tunnin pu-
heenvuoron Quest-seminaarissa, 
jossa käsittelin järjestäjien pyyn-
nöstä

Suomen koulujärjestelmän vah-
vuuksia PISA-tutkimuksen valossa. 
Toinen osa esityksestäni käsitteli 
Suomen

Questin vahvuuksia ja uusia lin-
jauksia.”

 
1.VDG Sini Eloholma
”Lionismi ja naiset-seminaarissa 
kuulimme Turkin leijonatilanteessa. 
Maassa on yli 6  000 lionia, joista 
maan vanhoillisesta mielikuvasta 
huolimatta 52  % on naisia. Klu-
beilla on hienoja aktiviteetteja, kuten 
vammaisille lapsille tarkoitetun leik-
kipuiston rakennuttaminen. Lisäksi 
naiset ovat aktiivisia oikeudenmu-
kaisuuskysymyksissä. He puolusta-
vat perhesuunnittelua ja aborttimah-
dollisuutta sekä kampanjoivat ala-
ikäisten tyttöjen järjestettyjä avio-
liittoja vastaan.”

 
Lion Raija Fors
”Lauantaiaamuna suihkun jälkeen 
lepäilin hotellihuoneessani vuo-
teella ja kävin läpi Eurooppa-foo-
rumin tapahtumia ja keskusteluja, 
joissa olin ollut mukana… JA SAIN 
IDEAN AKTIVITEETISTA, josta aion 
keskustella eräiden avainhenkilöiden 
kanssa punnitakseni, olisiko se to-
teuttamiskelpoinen.”

Välillä on lähdettävä merta edem-
mäksi kalaan, jotta kalaa tulee. Rai-
jan kokemuksen jaoin ideoidessani 
uudentyyppisten klubien perusta-
mista DG Tiituksen kanssa (saman 
idean oli löytänyt myös IP Palmer, 
eli se pitää ehdottomasti toteuttaa).

VCC Tuomo Holopainen
”Eurooppa Forumin yhteydessä jär-
jestettiin jo 31. kerran nuorten ky-
vykkäiden klassisen musiikin har-
rastajien kilpailu. Tänä vuonna inst-
rumenttina oli piano. Tämä kilpailu 

on nimetty edesmenneen ranskalai-
sen entisen piirikuvernööri Thomas 
Kuti’in mukaan. Hän perusti aikoi-
naan tämän kilpailun ja se toteu-
tetaan aina Europa Forumin yhtey-
dessä.

Jokainen Europa Forumin osallis-
tujamaa saa lähettää yhden kilpaili-
jan. Osallistujat saavat olla korkein-
taan 23-vuotiaita. Istanbulissa järjes-
tettyyn kilpailuun osallistui 19 taita-
vaa nuorta pianistia. Suomea edusti 
helsinkiläinen 17-vuotias Pirkka Sip-
pola. Hän opiskelee pianon ja viu-
lun soittoa Sibelius Akatemian nuo-
riso-osastolla ja käy samanaikaisesti 
lukiota Helsingin Suomalaisessa Yh-
teiskoulussa. 

Harvinaisen korkeatasoisessa kil-
pailussa Pirkka ei selvinnyt aivan kär-
keen eli finaaliin valittujen kuuden 
parhaan joukkoon. Kilpailun voitti 
itävaltalainen 21-vuotias  Andrei 
Gologan. Pirkka totesi heti suori-
tuksensa jälkeen, ettei hän päässyt 
parhaaseen mahdolliseen vireeseen 
ja tunnelmaan, koska hänen esiinty-
misvuoronsa tuli noin 10 minuuttia 
etuajassa ja hänen lämmittelyaikansa 
harjoitussalissa jäi vajaaksi. Odotuk-
set olivat korkeammalla. Pirkka on 
miellyttävä, sympaattinen ja fiksu 
tulevaisuuden lupaus. Hän oli kiitol-
linen, että Suomen Lions-liitto mah-
dollisti hänelle tämän suurenmoisen 
kokemuksen.

Pirkka on nuoresta iästään huo-
limatta ennättänyt esiintyä Suo-
men lisäksi monissa maissa solis-
tina ja useissa eri orkesterissa. Hän 
on voittanut useita palkintoja sijoit-
tumalla hyvin mm. Leevi Madetoja 
piano kilpailussa ja Helmi Vesa pia-
nokilpailuissa 2009 ja 2012. Hänen 
pianonsoiton opettaja on Hui-Ying 
Liu-Tawastjerna ja tunteja ovat anta-
neet myös Liisa Pohjola, Anders Kil-
ström ja Valentina Berman.”

1.VDG Heikki Hemmilä
”Itseäni lämmitti Joe Prestonin kou-

lutus, jossa moni asia tietysti kertau-
tui, mutta samalla myös selveni. DG-
kurssimme ’äiti’ Elaine Fischer ker-
toi Toronton matkan käytännöistä, 
mm. päivärahasta. Pari päivää lomaa 
forumin jälkeen osoittautui oivaksi 
ratkaisuksi. Siinä ajassa ehdimme 
ihailla Topkapin aarteita ja koluta 
sulttaanien haaremin sekä paikal-
liset pyhätöt, basaareita unohta-
matta. Turkkilainen ruokakin osoit-
tautui maittavaksi, eikä ole tähän 
mennessä aiheuttanut mitään jäl-
kiseurauksia. Ehdimme vielä koe-
ajamaan vasta-avatun mannerten-
välisen metronkin. Harmi, että lata-
simme paikallisen maksukortin täy-
teen, sillä Bosporin  salmen ali me-
nevä junamatka oli avajaisten kun-
niaksi ilmainen.”

CC Asko Merilä
”Järjestön hallinnon yhdistäminen 
johtamiseen ja päinvastoin eivät 
ole helppoja rasteja. Liideri  (leader), 
eli ihmisten johtajan ja tsemppaajan 
rooli voi kääntyä manageeraukseen 
eli asioiden johtamiseen hetkessä. 
Teoreettisesti ja tieteellisesti voidaan 
eritellä pitkälle noiden johtamisen 
tyyppien ominaisuuksia. Käytännön 
tilanteessa johtaja joutuu tekemään 
nopeita valintoja ja käännöksiä asi-
oista ihmiseen ja ihmisestä asioihin. 
Tärkeintä on, että johtaja osaa erot-
taa nuo johtamiset toisistaan ja toi-
mia oikein eri tilanteissa. Johtajankin 
täytyy osata erottaa esimiehen joh-
taminen itseään kohtaan, jotta osaa 
tehdä sen oikein alaistaan kohtaan, 
joka myös voi olla johtaja/esimies 
alaisilleen. Me inhimillisinä ihmi-
sinä tarvitsemme jokainen johtami-
sesta tukea asioihin ja omaan hen-
kiseen ja fyysiseen hyvinvointimme 
sekä toimiimme. Haluamme kaikki 
onnistua ja tehdä hyvää. Olemme 
kokonaisuuksia.”

Jutun kokosi ja toimitti pääsihteeri 
Maarit Kuikka

17-vuotias Pirkka Sippola, joka oli kil-
pailun nuorin osallistuja.

Neuvoston kokousta johtamassa mm. Eurooppa Forumin neuvonantaja, PCC 
Jouko Ruissalo. Kuva: Maarit Kuikka.
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Suomen Lions-liiton kuvernööri-
neuvosto päätti kokouksessaan 
16.11.2013 Savonlinnan Musiikki-
opistossa lahjoittaa ennakkoavus-
tuksena 60  000 euroa supertaifuuni 
Haiyanin uhrien auttamiseksi ja jäl-
leenrakentamiseen Filippiineillä ka-
tastrofirahaston keräysvaroista 
LCIF:n kautta. Lipas- ja listakeräyk-
set toteutetaan Lions-palveluviikolla 
tammikuun puolivälissä 2014. Liitto 
on tilannut keräyslippaat ja -listat, 
jotka jaetaan klubeille piirien kautta 
vuodenvaihteessa. Klubien ja lio-
nien lahjoitukset oikeuttavat  Melvin 
 Jones -jäsenyyksiin.

Melartin salissa pidetyn KVN:n 
kokouksen avajaisjuhlassa piti 
aamun avauksen lion, rovasti Toivo 
Laukkanen LC Kerimäki. H-piirin 
tervehdyksen toi piirikuvernööri Ju-
hani Kautonen ja Savonlinnan kau-
pungin puolesta leijonia tervehti ta-
lous- ja strategiajohtaja Kari Rannan-
piha. Järjestävien klubien tervehdyk-
sen esittivät ZC Matti Falck LC Keri-
mäki/Puruvesi ja DC Tuula Rasimus 
LC Savonlinna/Linnatar. Musiikilli-
sesta puolesta vastasi Savonlinnan 
Taidelukion ryhmä TaKaMus.

Suomen Lions-liiton puheenjoh-
taja Asko Merilä puhui toteutuneista 
unelmista. Ensimmäinen jo toteutu-
nut unelma oli Nenäpäivän keräyk-
sen onnistuminen ja sen tuoma jul-

kisuus mediassa. Toinen unelma on 
parhaillaan käynnissä, se on super-
taifuunista kärsivien ihmisten autta-
minen katastrofikeräyksellä. Keräys 
huipentuu Lionsien palveluviikolle, 
jolloin lippailla kerätään apua koko 
maassa Ahvenanmaata lukuun ot-
tamatta.

– Kolmas unelma on kotimais-
ten arpojen myynnin onnistuminen, 
Suomen nuoriso tarvitsee Lions -pal-
veluja. Samoin joulukorttien myyn-
nin onnistuminen on tärkeää. Tä-
män neljännen unelman täyttymi-
nen on toteutumassa kuumimmil-
laan. Nuorten toiveisiin vastaa myös 

Lions Quest. Tätä viidettä unelmaa 
nuorten auttamiseksi kannattaa jat-
kossa analysoida tarkemminkin. 
Kuudes unelma on saada paljon vas-
tauksia ja mielipiteitä käynnistynee-
seen jäsenkyselyyn.

– Seitsemäs unelma on jäsen-
määrän nostaminen takaisin yli 
25  000 jäsenen. Kahdeksas unelma 
on erikseen jokaiselle jäsenelle: piir-
täkää paperille kuinka monta jäsentä 
aiot te pyytää klubiinne tänä vuonna. 
Uusis ta jäsenistä voidaan saada yh-
deksäs unelma: uusi klubi ja vaikka 
pari jokaiseen piiriin.

– Johtamistaidon kehittäminen 
on kymmenes unelma. Sen pitää si-
sältää voimaannuttamisen elemen-
tit. ”Latistuksen mankelin” ominai-
suudet tulee järjestömme johtami-
sesta poistaa.

MTV uusi 
yhteistyökumppani

Aamupäivän seminaarissa puhut-
tiin monista ajankohtaisista asioista. 
GLT-MD Rafael Fransin aiheena oli 
lohkon puheenjohtajien ja klubi-
virkailijoiden toiminnan kehittämi-
nen. Muutosvalmennuskoulutuk-
sesta enemmän sivulla 31. 1.VDG 
Susanna Saranlinna esitteli jäsenke-
hitystä ja uusien klubien muodos-

Kuvernöörineuvostolla runsaasti henkilövalintoja Savonlinnassa

Filippiineille 60 000 euron ennakkoavustus

Liiton puheenjohtaja Asko Merilä luovutti Eurooppa Forumissa myönnetyt IP Barry Palmerin jäsenhankintapalkinnot. 
Palkinto on hopeinen Dream Achiever Award -merkki. Sen sai jo aikaisemmin B-piirin DG Tiitus Tuohikorpi (vasem-
malla) ja tässä saa I-piirin DG Eero Vilén. Kuva: RNen.

Yleisö seurasi musiikkiopiston Melartin salissa mielenkiinnolla avajaistilaisuuden ohjelmaa. Kuva: RNen.
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tamista alkaneella kaudella. Liiton 
jäsentilanne osoittaa 141 miinusta 
ja kokonaisjäsenmäärä on 24  893. 
Klubeja on 942. Viimeisin perus-
tettu klubi on  Sotkamo/Sapsotta-
ret, perustettu 26.10. Eri piireissä 
on valmisteilla klubien perustamis-
hankkeita. Jäsenjohtaja Maija-Liisa 
Heikkilä kertoi nuorkauppakama-
rista ja sieltä vapautuvien liittymi-
sestä lionsklubeihin.

Klubiviihtyvyys ja toiminnan hoi-
tumisesta kertoi GLT-D Esa Ruuska-
nen, jonka ajatuksena oli hyvien 
asioiden tietopankin kokoaminen 
klubien hyväksi. Pääsihteeri Maa-

rit Kuikka esitteli tilinpäätöstä ja ta-
lousnäkymiä.

Ajankohtaisasioiden osuudessa 
lion Jukka Isotalo julkisti lasten tur-
valliseen netinkäyttöön ohjaavan 
Vastuu on meidän -oppaan. Opas 
on kirjoitettu kokonaan uudelleen 
ja se mukana tulevan opasvihkosen 
kanssa kuuluu osana Lions Quest-
ohjelmaan. Leotoiminnan kuulumi-
set toivat presidentti Aino-Maija Lai-
tinen ja sihteeri Oona Ståhle.

Palvelu- ja varainhankintatyö-
ryhmän puheenjohtaja Reijo Ikähei-
monen esitteli uutena yhteistyön 
MTV:n kanssa. – MTV:n uutis- ja 

ajankohtaistoimituksen kanssa on 
etsitty yhteistyömahdollisuuksia ke-
väästä lähtien. MTV:llä ja Tukikum-
misäätiöllä on kolmivuotinen Nuor-
ten hyväksi -hyväntekeväisyyskam-
panja, jonka suojelijana on presi-
dentti Sauli Niinistö. Lions-liitolle on 
tarjottu mahdollisuutta tulla mukaan 
kampanjaan. MTV:n Suomi Areena 
-tapahtumasta kehittyi ajatus muut-
taa Lions-liiton vuosikokouksen yh-
teydessä toteutettava Lasten turva-
päivä -tapahtuma Porissa Nuorten 
Areena -tapahtumaksi ja Porin ke-
säkauden avaukseksi. Tapahtuman 
suunnittelu etenee hyvää vauhtia ja 
MTV on näin mukana mediakump-
panina Nuorten hyväksi -kampan-
jan kautta. Tapahtuma on 7.6.2014 
Porin Eetun aukiolla. Skeba nuorten 
bändiskaban voittaja esiintyy tapah-
tuman alussa ja lopussa. MTV on lu-
pautunut kuvaamaan Skeban karsin-
takilpailuja ajettavaksi netissä. Lop-
pukilpailusta kuvataan parhaat ja esi-
tetään myöhemmin.

Porin vuosikokouksen tapahtu-
mia esitteli päätoimikunnan puheen-
johtaja Pertti Harju.

Sari Pirinen palvelu- ja 
varainhankintasihteeriksi

Kuvernöörineuvosto valitsi runsaasti 
toimialojen ja työryhmien puheen-
johtajia sekä perusti uudelleen nuo-
risotoimialanjohtajan toimen kahden 
toimikauden tauon jälkeen. Hallitus 
on valinnut avoinna olleeseen pal-
velu- ja varainhankintasihteerin vir-
kaan valmistuvan MBA:n Sari Pirisen 
(32). Hän aloittaa työn liittotoimis-

tossa 7.1.2014. Vieno Jantunen on 
puolestaan palkattu kiireapulaiseksi 
vuoden loppuun saakka.

Jäsenyystoimialan puheenjohta-
jaksi valittiin IPDG Jukka Kärkkäinen 
LC Helsinki/Metsälä ja koulutustoi-
mialan puheenjohtajaksi lion Antti 
Forsell LC Helsinki/Finlandia. Pal-
velu- ja varainhankitatoimintaa joh-
taa CT Tauno Laine LC Espoo/Ilari, 
nuoriso- ja nuorisovaihtotyöryhmän 
puheenjohtajakasi tuli PDG Pirkko 
Kokkonen LC Äänekoski/Helmi ja 
järjestön 100-vuotisjuhlatoimikun-
nan puheenjohtajaksi PCC Heimo 
Potinkara LC Lahti/Laune. 

Nuorisotoimialajohtajan toimi 
perustettiin kahden kauden jälkeen 
uudelleen ja hakemus on tässä leh-
dessä. NSR-kokouksen 2016 järjestä-
jän hakuaikaa jatkettiin. Arpajaistyö-
ryhmän puheenjohtajan PCC Chris-
ter Löfströmin menehdyttyä puheen-
johtajana toimii IPDG Jukka Kärkkäi-
nen LC Helsinki/Metsälä. Korttityö-
ryhmän puheenjohtajan Torsti Ruo-
kosken työkiireiden vuoksi hänen ti-
lalleen haetaan uutta puheenjohta-
jaa. Orkester Nordenin vastuuhen-
kilöksi on valittu PDG Ulf Numme-
lin LC Porvoo/Borgoensis. Sotave-
reraanien palveluhankkeen nimeksi 
on muutettu Kiitos veteraanit ja sen 
puheenjohtajana toimii IPCC Seppo 
Söderholm LC Lappeenranta/Raja. 
Lions-ansiomerkin ohjeistamistyö-
ryhmän johtoon tuli PID Tapani 
Rahko ja ennakoivan ajon mopo-
kurssityöryhmän puheenjohtajana 
toimii IPDG Jouko Inkeroinen.

Katastrofikeräys  
LCIF:n kautta

Filippiinien supertaifuunin uhrien  
auttamiseksi päätettiin antaa LCIF:n 
kautta ennakkolahjoituksena ka-
tastrofirahaston keräysvaroista 
60  000 euroa välittömään autta-
miseen ja jälleenrakentamiseen. Li-
pas- ja listakeräys toteutetaan tam-
mikuun puolivälissä 2014. Tarkem-
mat ohjeet keräykseen osallistumi-
sesta löytyvät www.lions.fi. 

Hallituksen päätöksen mukai-
sesti liitto on liittynyt Veronmaksa-
jien Keskusliiton jäseneksi. Nenäpäi-
vän keräystulos ei ole vieläkään lo-
pullisessa muodossaan, mutta 15.11. 
mennessä summa oli 128  559 euroa. 
Osallistuneita klubeja oli 300.

Liiton toimisto on kiinni joulun 
alla eli viikolla 52. Pääsihteeri pitää 
lomia ja viikonlopputöistä kerty-
neitä vapaita 16.12.2013–7.1.2014. 
Seuraava kuvernöörineuvoston ko-
kous pidetään Mikkelissä 15.2.2014 
klo 15.

Raimo Naumanen
Kuvernöörineuvoston kokouksen avajaisjuhlan musiikista vastasi Savonlinnan Taidelukion nuorisoryhmä TaKaMus. 
Kuva: RNen.

Savonlinnan kaupungin tervehdyksen kuvernöörien kokoukselle toi talous- ja 
strategiajohtaja Kari Rannanpiha, Kuva: RNen.
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SLions-järjestön kansainvälinen hal-
litus kokoontui lokakuussa (6.–
10.10.) 2013 Port Douglasissa Aust-
raliassa. Hallitus keskusteli laajasti 
järjestön palveluhaasteista, jäsen-
kehityksen edistämisestä ja koulu-
tuksen kehittämisestä. Toiminnassa 
ja sen tuloksissa on näkyvissä posi-
tiivista kehitystä.

Lähestyvän satavuotisjuhlavuo-
den palveluhaasteet julkistetaan ensi 
kesänä Toronton kansainvälisessä 
vuosikongressissa. Niiden odotetaan 
perustuvan nykyisille neljälle pää-
asial liselle palvelualueelle eli nuo-
risotyöhön, näkökyvystä huolehti-
miseen, nälänhädän lievittämiseen 
ja luonnonsuojeluun. Vuosikongres-
siin osallistuminen on aina vaikut-
tava kokemus. Hampurin vuosikong-
ressissa oli lähes 28  000 osallistujaa 
ja paraatissa marssi yli 18  500 lio-
nia. Torontoon voi jo ilmoittautua,

Jäsenkehitys on tällä hetkellä 
maailmanlaajuisesti viime vuosia 
parempi. Trendin uskotaan jatku-
van klubeissa, jotka tarjoavat jäsenil-
leen positiivisia kokemuksia. Erityi-
sesti Kysy pois! tyytyväisyysopasta, 
klubin laatuprosessiaineistoa ja klu-
bin jäsenpuheenjohtajaopasta lada-
taan jatkuvasti nettisivuilta.

Jäsenkehitystä tuetaan kuhunkin 
tilanteeseen sopivilla haasteilla ja 
ohjelmilla. Afrikkaan annettiin loh-
kohaaste, joka edistäisi uusien klu-
bien perustamista maissa, joissa on 
vähemmän kuin neljä klubia. Japa-
nissa käynnistettiin pilottiohjelma 
perhejäsenyyden kasvun edistä-
miseksi. USA:ssa aloitettiin kak-
sivuotinen US veteraanipilottioh-
jelma, jonka tarkoituksena on kut-
sua viimeaikaisia veteraaneja osal-
listumaan Lions-klubien paikallisiin 
palveluaktiviteetteihin.

Johtaminen

Kansainvälinen hallitus keskusteli 
varapiirikuvernöörien tehtäväken-
tästä. Ensimmäinen varapiikuver-
nööri toimii piirissään GMT-yhteys-
henkilönä edistäen jäsenkasvua ja 
toinen varapiirikuvernööri GLT-yh-
teyshenkilönä painottaen johtami-
sen kehittämistä.

Entisiä piirikuvernöörejä kannus-

tetaan osallistumaan aktiivisesti pii-
riensä toimintaan. LCI:n kotisivuille 
on koottu entisten piirikuvernöö-
rien tueksi informaatiopaketti, josta 
on linkkejä kansainvälisen hallituk-
sen päätöksiin, ajankohtaisiin tapah-
tumiin, klubin terveystarkastukseen, 
puhujatilaisuuksien esityksiin, men-
toriohjelmaan ja koulutuksen kehit-
tämiseen.

Uusien klubivirkailijoiden saa-
minen on edelleen haaste. Klubin 
terveystarkastusraporteista on kui-
tenkin havaittavissa kehitystä. Yhä 
useammassa klubissa varapresiden-
tin tehtävään on nimitetty lion, joka 
ei ole aiemmin toiminut klubin pre-
sidenttinä.

Presidentin unelmansaavutta-
japalkinto piirikuvernööreille on 
otettu hyvin vastaan. Palkinnosta 
on jaettu tietoa sähköisillä uutiskir-
jeillä ja tiedot löytyvät myös LCI:n 
nettisivuilta. Toiminnassaan neljän 
tähden statuksen saavuttavat lohko-
jen ja alueiden puheenjohtajat tule-
vat puolestaan saamaan kansainvä-
lisen johtajuuspalkinnon. Status tar-
koittaa, että he ovat saavuttaneet ta-
voitteensa jokaisella vuosineljännek-

sellä. Näitä tavoitteita ja niiden rekis-
teröimistä koskevat tiedot löytyvät 
LCI:n kansainvälisiltä nettisivuilta.

Hallinto ja viestintä

Hallitus päätti, että jatkossa kaikki 
Lion-tuotemerkkirekisteröinnit ta-
pahtuvat kansainvälisen päämajan 
lakiasiainosastolla. Aiemmin mo-
ninkertaispiirit, piirit, klubit ja jopa 
yksittäiset lionit ovat voineet saada 
päämajasta kirjallisen luvan tuote-
merkin rekisteröintiin. Järjestön ta-
lousluvut osoittavat edelleen ylijää-
mää.

Ensi kaudesta alkaen viestinnän 
apurahojen myöntämisessä anne-
taan etusija moninkertaispiirien ja 
yksittäispiirien verkossa tapahtuvaan 
bannerimainontaan. Suomessa tuota 
apurahaa voidaan siis hakea vain liit-
totasolla. Lion-lehden ylijäämää voi-
daan käyttää aiempaa vapaammin, 
kunhan käyttötarkoitus on kansain-
välisen päämajan johdon etukäteen 
hyväksymä. Järjestön satavuotisjuh-
lavuoden tapahtumien tukemisesta 
tehdään palvelusopimus ulkopuoli-
sen yrityksen kanssa.

LCIF

Järjestön kansainvälinen säätiö 
myönsi 51 standardi-, kansainvälisen 
avun ja core 4 -apurahaa, yhteensä 
yli 2,4 miljoonaa dollaria. Tanskan 
moninkertaispiiri sai yli 22  000 dol-
laria vammaisten täysihoitolan re-
montointiin ja lähes 84  000 dolla-
ria Lions Quest -ohjelman laajen-
tamiseen. Vuoden 2014 budjetista 
hyväksyttiin Lions Special Olympics 
-ohjelmalle yli 1,3 miljoonan dollarin 
apuraha. Standardiapurahojen mini-
misummaksi määritettiin 7  500 dol-
laria. Samalla selvennettiin kehitteillä 
olevien projektien rahoittamista. 
LCIF:n investointiohjeistoa uudis-
tettiin ja piirikuvernöörien varain-
hankintapalkinnolle määritettiin kri-
teerit. Lions Quest -ohjelman uudis-
tamiseksi solmittiin yli 777  000 dol-
larin sopimus ulkopuolisen yrityk-
sen kanssa.

Hallituksen päätökset ja havain-
not osoittavat, että toimintamme on 
vaikuttavaa ja kehittyvää.

Tapani Rahko
PID 2007–2009

Lions-järjestön kansainvälisessä 
toiminnassa positiivista kehitystä

PID Tapani Rahko brändityössä Lions-liiton brändityöryhmän ja muiden järjestöjen edustajien kanssa. Kuva: Esa Ojapalo.
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S
Villiä vilskettä, helinää helskettä siihen 
saakka kunnes mä sydämeeni joulun teen

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Sari Pirinen uusi palvelu- 
ja varainhankintasihteeri

MBD:ksi valmistuva Sari Pirinen (32) 
aloittaa Lions-liiton palvelu- ja va-
rainhankintasihteerinä 7.1.2014. Pi-
rinen työskentelee vuoden loppuun 
saakka Merimieskirkko ry:n varain-
hankintapäällikkönä. Ennen sitä Pi-
rinen on ollut mm. varainhankkijana 
Veteraanivastuu ry:ssä, jossa hän 
on vastannut valtakunnallisesta So-
tiemme Veteraanit -keräyksestä, ja 
Plan Suomi Säätiöllä tiiminvetäjänä.

Pirinen vastaa liiton palvelu- ja 
varainhankinnan toimialaan kuulu-
vien aktiviteettien käytännön toi-
meenpanoon ja yhteistyöhön liitty-
vistä kysymyksistä.

Nenäpäivän keräystulos 
antaa aihetta iloon ja 

mielihyvään

Lions-toimijat keräsivät mahtavan 
tuloksen Nenäpäivä-kampanjassa. 
Suorassa Nenäpäivä-show’n lähe-
tyksessä 8.11.2013 pääsimme luo-
vuttamaan mittavan 110  000 € she-
kin Ylen Hyvä Säätiölle lasten ase-
man parantamiseksi kehitysmaissa. 
Ja illan mittaan summa vielä nousi 
115  000 euroon. Lopullinen keräys-
summa tiedetään marras-joulukuun 
vaihteessa, jolloin kaikki keräykset 
on viimeistään tilitettävä YHS:lle.

Kaiken kaikkiaan liki 300 klubia 
osallistui tänä vuonna Nenäpäivä-
keräykseen. Henkilökohtainen läm-
min kiitokseni jokaiselle keräyksessä 
mukana olleelle. Olkaa saavutukses-
tanne ylpeitä!

Seuraa  
www.lions.fi -sivuja ja 
’Jäsenille’ Extranetia

Kauden alussa avautuneet liiton uu-
det verkkosivut ovat pikku hiljaa val-
mistumassa. Liiton ns. vanhoilla si-
vuilla oli asiaa yhteensä 646 yksittäi-
sen sivun muodossa. Niiden läpikäy-
minen paljasti, että osa asioista esi-
teltiin sivustolla jopa kolme kertaa, 
minkä johdosta entisillä sivuilla oli 
paljon vanhentunutta ja päivittämä-
töntä tietoa. Nyt turhat päällekkäi-
syydet on karsittu, mikä mahdollis-

taa sivujen päivittämisen aikaisem-
paa helpommin.

Kirjaudu henkilökohtaisella käyt-
täjätunnuksella (sähköpostiosoit-
teesi) ja salasanalla Jäsenille-alueelle, 
jossa pääset lukemaan viimeisimmät 
tapahtumat ja uutiset Lions-toimin-
nassa. Jäsenille-alueelta löytyy myös 
liiton johdon blogikirjoituksia. 

Lionsverkkokauppa.fi

Lions-joulukortteja on päässyt lop-
pusyksystä tilaamaan verkkokau-
pan kautta. Toivottavasti kokemuk-
set tilaamisesta ovat olleet positiivi-
sia. Verkkokauppaa tullaan käyttä-
mään jatkossa muidenkin tuottei-
den myyntiin. Verkkokaupan kehit-
täminen on yksi uuden palvelu- ja 
varainhankintasihteerin toimenku-
vaan kuuluvista tehtävistä.

Luottamus henkilö-
paikkoja avoinna

Savonlinnassa kokoontunut kuver-
nöörineuvosto on tehnyt henkilö-
valintoja kausien 2014–2017 jä-
sen-, koulutus- sekä palvelu- ja va-
rainhankintatoimialojen johtajista, 
samoin nuorisovaihtojohtajasta. Li-
säksi on valittu puheenjohtaja vetä-
mään Lions-järjestön 100-vuotisjuh-
latoimikuntaa Suomessa.

Samalla KVN laittoi hakuun 
korttityöryhmän ja Punainen Sulka 
2016–2017 -keräyksen puheenjoh-
tajatehtävät. KVN on myös päättä-
nyt nuorisotoimialajohtajan toimen 
perustamisesta. Valinnat em. tehtä-
viin tehdään kuvernöörineuvoston 
kokouksessa Mikkelissä 15.2.2014. 
Hakuilmoitukset löytyvät tästä leh-
destä ja www.lions.fi – Jäsenille -si-
vuilta. 

Jäsenkysely ja toiminnan 
ja talouden suunnittelu 

2014–2015

Lions-toiminnan ja talouden suun-
nittelu 2014–2015 on käynnisty-
nyt. Siitä vastaa liiton talouden ja 
toiminnan suunnittelutoimikunta 
eli TTST tulevan kauden puheen-
johtajan (VCC:n) johdolla. Marras-
kuun aikana olette päässeet vaikut-

tamaan TTST:n työhön vastaamalla 
jäsenkyselyyn. Sen tuloksista kuul-
laan enemmän seuraavassa lehdessä 
ja sähköisissä Lion-viesteissä.

Vuosikokousaloitteet 
15.1.2014  
mennessä 

Muistathan, että vuosikokoukselle 
esitettävät aloitteet tulee olla lii-
ton toimistossa ke 15.1.2014 klo 
16 mennessä. Liiton hallitus käsit-
telee aloitteita kokouksissaan 23.1. 
ja 14.2.2014. Kuvernöörineuvoston 
aloitteita koskevat esitykset vuosi-
kokoukselle hyväksytään 15.2.2014 
Mikkelissä.

Lion-lehden 
Poisnukkuneita jäseniä 

kunnioittaen  
-palsta uudistuu 

Eri vaihtoehtoja pohtineen pitkän 
keskustelun jälkeen lehden toimi-
tusneuvosto päätti 4.10.2013 pi-
tämässään kokouksessa, että nek-
rologi-palstalla julkaistaan kuolin-
uutiset 1.1.2014 lukien klubin, muun 
leijonatahon tai omaisten toimitta-
mana seuraavin tiedoin: nimi, klubi, 
kuva, syntymäaika, kuolinaika ja tär-
keimmät Lions-ansiot.

Lisäksi päätettiin, että Lion-leh-
den toimituksella on journalistisin 
perustein oikeus julkaista merkittä-
vän lionuran tehneestä henkilöstä 
laajempi muistokirjoitus ohjeistuk-
sesta poikkeavalla tavalla. 

Kuvernöörineuvoston 
kokoukset  

kaudella 2015–2016

Vielä on tilaa ilmoittautua kuvernöö-
rineuvoston kokouksen järjestäjäksi 
kaudella 2015–2016. Elo- ja helmi-
kuun kokouksiin tarvitaan järjestäjä.

Kauden 2014–2015 kuvernööri-
neuvoston kokousajat ja -paikat on 
päätetty. Löydät aikataulun tapahtu-
makalenterista tästä lehdestä.

Joulurauhaa

Liiton toimisto on kiinni torstaina 
12.12.2013 klo 15 lähtien toimiston 

pikkujoulun vieton vuoksi ja koko 
jouluviikon 52.

Pääsihteerin joulutauko ajoittuu 
16.12.2013–7.1.2014 väliselle ajalle.

---

Parhaimmat joulun- ja 
uuden vuodentoivotukset ja 
kiitokset vuoden aikana 
tekemästäsi Lions-työstä!

Nenäpäivä-kakun kimpussa hallituk-
sen ja henkilökunnan yhteisessä Ne-
näpäivä-tuokiossa. Kuva: Susanna 
Gustafsson.
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Lastensairaala 2017 -hanke on läh-
tenyt vauhdilla liikkeelle. Yhteis-
työkumppanina toimivan Lions-lii-
ton klubit ja piirit ovat olleet innolla 
mukana hankkeen eteenpäin viemi-
sessä. 

Pääsihteeri Maarit Kuikka ja Las-
tensairaala 2017 -hankkeen puheen-
johtaja Anne Berner kävivät kirjeen-
vaihtoa Lions-yhteistyön käynnis-
tymisestä hankkeessa. Toistaiseksi 
pääsihteeri Kuikka toimii Anne Ber-
nerin kanssa työparina, jotta tieto 
yhteistyöstä kulkee tehokkaasti 
klubeille ja piireille eri viestimien 
(Lion-lehti, Lion-viesti, www-sivut) 
kautta. Vuoden alusta liiton toimis-
tossa aloittava palvelu- ja varainhan-
kintasihteeri jatkaa hankkeen hoita-
mista, ja piirien palvelu- ja varain-
hankintavastaavat otetaan avuksi 
klubien Lastensairaala 2017 -han-
ketta koskevien avustusten ja tapah-
tumien koordinoimiseksi.

Seuraavassa lyhennelmä ”nokka-

Lastensairaala 2017 sydämen asia

naisten” keskustelusta. Pääsihteeri 
Maarit Kuikan kysymykset mustalla 
tekstillä.

Lastensairaala 2017 -hanke on läh-
tenyt hienosti käyntiin. On ilo olla 
hankkeessa mukana yhteistyökump-
paninanne. Kertoisitko, mitä teille 
tällä hetkellä oikein kuuluu?

– Meille kuuluu hyvää, tekemistä 
on paljon, mutta on ihana nähdä, 
kuinka juna kulkee. Rakennuttami-
nen on alkanut, arkkitehti on aloit-
tanut työnsä ja hankesuunnitel-
maa tehdään kovaa vauhtia. Va-
rainhankinta edistyy, olemme nyt 
noin 8,2  M€ tuloksessa, eli pitkällä 
olemme, mutta vielä tarvitaan iso 
määrä euroja lisää.

 
Meille leijonille uuden lastensairaa-
lan valmistuminen on suorastaan sy-
dämen asia. Kuten tiedät, klubit ovat 
tehneet ja tekevät lahjoituksia ja pii-
rit ovat järjestäneet erilaisia tapah-

Maamme vanhin lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors on tehnyt 10  000 euron 
lahjoituksen Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle. Klubin presidentti Arno 
Mattsson ja rahastonhoitaja Timo Säiläkivi ojensivat lahjakirjan varainhan-
kintapäällikkö Tuula Collianderille 10.10.2013 Lions-liiton toimistolla Mal-
milla. Kuva: Antti Tuomikoski.

tumia ja tempauksia hankkeen tu-
kemiseksi. On ollut myös hienoa, 
että Sinä ja Tuula Colliander olette 
ehtineet osallistua Lions-tapahtu-
miin kertoaksenne hankkeesta. Siitä 
suuri kiitos!

– On ollut mahtavaa kiertää klu-
beissa, tunnelma on aito, lämmin-
henkinen ja kannustava. Leijonat 
ovat vahvasti läsnä asiassa ja aut-
taminen tuntuu hyvältä.

 
Olemme Lions-liitossa organisoi-
massa yhteistyötämme tehokkaam-
min helpottaaksemme hieman tei-
dän urakkaanne erilaisiin yhteistyö-
toiveisiin vastaamisessa. Vuoden 
2014 alussa työnsä aloittava pal-
velu- ja varainhankintasihteeri Sari 
Pirinen ottaa hankkeen haltuunsa ja 
auttaa piirejä organisoimaan avus-
tustoimintaansa niin, että klubien 
avustukset kanavoidaan teille pii-
rien kautta. Miltä tämä Sinusta kuu-
lostaa?

– Hyvältä! Meille on tärkeää, 
että hanke olisi mahdollisemman 
kansallinen. Lions-klubeja on ym-
päri Suomen ja teidän kauttanne 

tavoitamme suomalaisia jokaisesta 
osasta maata.

 
Mutta ennen kuin Sari ehtii aloittaa 
työnsä, piirit ja klubit haluavat var-
masti tehdä lahjoituksia lastensairaa-
lalle. Miten haluat, että tämä hoide-
taan? Antaisitko ihan käytännön oh-
jeita meille leijonille?

– Toivoisin kaikkien leijonien 
vievän uuden lastensairaalan vies-
tiä eteenpäin, kannustavan muita 
lahjoituksiin ja lähettävän tukensa 
meille tukiyhdistykseen. Hienoa 
työtä teette uuden lastensairaalan 
hyväksi.

Kiitos, Anne. Tämä kuulostaa hie-
nolta! Ja me Sinun kanssasi toi-
mimme yhdessä ja pidämme leijonat 
ajan tasalla, missä hankkeessa men-
nään, eikö niin?

– Kyllä, me toimitamme uutisia 
hankkeen ääreltä ja kerromme missä 
kuljemme. On tärkeää, että saamme 
jokaisen lahjoittajan kokemaan han-
ketta omanaan. 
Toivon Sinulle ja hankkeelle onnea ja 
myötätuulta! Tästä on hyvä jatkaa.

Presidenttien unelmien ilta

Presidenttien unelmien iltaa vietettiin N-piirissä 28.10.2013. Kuvernööri 
Heikki Saarinen sai idean tähän iltaan suoraan kansainvälisen presidentin 
Barry Palmerin teemasta  ”Follow Your Dream”. Paikalla oli yli 60 osanot-
tajaa, lähes kaikki presidenttejä tai heidän puolisoitaan.

Illan ainoana alustajana oli Anne Berner, uuden lastensairaalahankkeen 
puheenjohtaja. Hänen tehtävänään oli kertoa unelmistaan, sekä toteutu-
neista ja toteutumattomista että täyttymystään vielä odottavista unel-
mista.

Illan alustajan taustasta johtuen lastensairaalahanke sai varsinkin al-
kuillasta huomattavan osan. Keskustelussa hanke sai myönteistä vasta-
kaikua kuulijoiden ja keskustelijoiden keskuudessa.

Hankkeen puheenjohtaja tunnusti, että Uusi Lastensairaala 2017 on 
vielä unelma. Berner kuitenkin vakuutti, että tämä unelma tulee toteutu-
maan. Se toteutuu aikataulussa ja budjetti (160 miljoonaa euroa) pitää. 
Vuosi 2017 on sekä Suomen itsenäisyyden että maailmanlaajuisen Lions-
liikkeen 100-vuotisjuhlavuosi. Bernerin mielestä juuri sinä vuonna on hyvä 
juhlia myös lastensairaalan valmistumista.

Lastensairaalan saatua yksimielisen kannatuksen alettiin keskustella 
unelmista laajemmin. Unelmistaan kertoivat kaikki puheenvuoroja käyt-
täneet, toiset konkreettisemmin ja toiset haaveilevammin. 

Lastensairaalaa lukuun ottamatta lähes kaikki esiintuodut unelmat kos-
kivat leijonatoimintaa. Ja kuuluuhan lastensairaalahankkeen tukeminen N-
piirin ja monien klubien tavoitteisiin erilaisin varainhankintakampanjoin 
ja rahalahjoituksin suoraan aktiviteettitililtä. 

Antti Tuomikoski

Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen puheen-
johtaja Anne Berner kertoi unelmistaan N-pii-
rin klubien presidenttien unelmien illassa. In-
nostavana puhujana Berner sai kuulijat kes-
kustelemaan ja hän kannusti yleisöä toteut-
tamaan unelmansa.

Pääsihteeri Maarit Kuikka. Lastensairaala 2017 -hankkeen 
puheenjohtaja Anne Berner.
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LC Utajärvi/Isa Aspin chartersihteeri 
ja liiton puheenjohtajan Asko Me-
rilän puoliso Kaisu Merilä Utajär-
veltä on saanut kutsun tasavallan 
presidentin Sauli Niinistön ja puo-
liso Jenni Haukion järjestämään itse-
näisyyspäivän vastaanottoon Tam-
pereelle. Näin CC-pari edustaa leijo-
nia valtakunnan tärkeimpien ihmis-
ten seurassa. 

– Ei kutsu tullut minulle hen-
kilönä, vaan siksi että olen tänä 
vuonna 80 vuotta täyttävän Maa- 

Liiton entinen puheenjohtaja Jukka 
R. Heino lähestyi kesällä 2012 liiton 
johtoa kirjeellä, jossa hän ehdotti 
seuraavan Punainen Sulka -keräyk-
sen kohdistamista sotiemme vete-
raaneille. Keräyksen ajankohdaksi 
hän ehdotti kautta 2014–2015 ja 
työnimeksi viimeistä iltahuutoa. 
Tältä pohjalta asiaa valmisteltiin 

Suomen Lions-liitto on käynnistänyt “Taifuuni” -katastrofikeräyksen super-
taifuuni Haiyanin ai heut tamista tuhoista kärsivien ihmisten auttamiseksi. 
Tämä paikallisten Yolandaksi ristimä taifuuni on aiheuttanut suurta tuhoa 
Filippiineillä. Niillä, jotka ovat selvinneet hengissä, on pulaa kaikesta. Elä-
män jatkamiseen tarvitaan suojaa, ravintoa ja arkielämän tarvikkeita. Lio-
nien maailmanlaajuinen verkosto toimittaa avun perille myös Filippiineille.

Lions-klubit, lionit ja yksityiset tahot voivat lahjoittaa keräyk-
seen Suomen Lions-liiton katastrofi tilille  FI54 8000 1970 8298 84  
(BIC DABAFIHH) merkinnällä ”Taifuuni”.

Lahjoitetut varat toimitetaan lyhentämättöminä katastrofiapuun 
 Lions-klubien kansainvälisen sää tiön, Lions Clubs International  Foundation 
(LCIF) kautta. Klubien lahjoituksiin voidaan käyttää aktiviteettivaroja ja lah-
joitukset ovat MJF-kelpoisia. Lionit voivat halutessaan ohjata omat lahjoi-
tuksensa myös suoraan kansainväliselle säätiölle.

Tammikuussa Lions-viikon aikoihin järjestetään lipaskeräys. Lipaskeräyk-
sen toteuttajiksi voivat ilmoittautua vapaaehtoiset paikalliset lionsklubit ja 

Taifuuni -katastrofikeräys on käynnistynyt
leoklubit. Lippaiden jakamisesta ja keräyksestä annetaan ohjeet piiriorgani-
saation välityksellä.

Avun tarve jatkuu arvioiden mukaan pitkään. Keräyslupa n:o 
2020/2012/2573 on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka koko Suomessa 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Katastrofikeräykseen liittyvää informaatiota pidetään ajan tasalla Lions-
liiton nettisivuilla www.lions.fi kohdassa Toiminta/Anna kansainvälistä ka-
tastrofiapua. Lisätietoja keräyksestä saa myös Lions-liiton ALERT-työryh-
mältä ja LCIF-koordinaattorilta.

Suomen ja maailman lionit ovat käynnistäneet nopeat hätäaputoimet su-
pertaifuunin uhrien auttamiseksi. Nyt on mahdollisuus kerätä ja lahjoittaa 
sinne, missä avun tarve on suuri.

Tapani Rahko
Lions-liiton ALERT-työryhmän puheenjohtaja

Heidi Rantala
Moninkertaispiirin LCIF-koordinaattori

CC-puoliso Kaisu sai kutsun Tampereelle 
itsenäisyyspäivän juhliin

Lion Kaisu Merilä matkaa tasavallan 
presidentin itsenäisyyspäivän vas-
taanotolle puolisonsa, CC Asko Me-
rilän kanssa. Kuva: RNen.

viime kaudella hallituksessa ja ku-
vernöörineuvostossa sekä veteraa-
nijärjestöjen kanssa, kunnes LC Ur-
jalalta tuli vuosikokousaloite Punai-
sen Sulan järjestämisestä kaudella 
2016–2017 kohteena nuoret ja ve-
teraaniaktiviteetin toteuttamisesta 
valtakunnallisena palveluaktiviteet-
tina kaudella 2014–2015. Heinolan 
vuosikokous hyväksyi aloitteen.

Kiitos veteraanit! -aktiviteetille 
on muodostettu työryhmä, ja tä-
män kauden aikana kootaan vielä 
laajapohjainen neuvottelukunta ja 
piiriorganisaatio. Piiriorganisaatiota 
johtaa tehtävään erikseen valittava 
aktiviteettipäällikkö apunaan yksi 
PDG-ryhmän keskuudestaan valit-
sema entinen piirikuvernööri. Akti-
viteetti on pääosin palvelua paikalli-
sella tasolla leijonien toimesta. Tar-
koituksena on kytkeä nuoretkin jol-
lain tavalla mukaan tähän kunnia-
kansalaisillemme suunnattavaan 
aktiviteettiin. 

Kiitos veteraanit!

Tänä vuonna 90-vuotiaana poisnuk-
kuneen, jatkosodassa haavoittuneen 
joukkueenjohtajan juhlapuvun takki.

Sotiemme  veteraanien kunniaksi vuonna 2007 avatun veteraanipuiston muis-
tokivi Lappeenrannassa.

On arvioitu, että vuonna 2015 
sotiemme veteraaneja on elossa 
noin 23  000, joista puolet on nai-
sia. Tällä hetkellä väestöstä on enää 
vain 25  %:lla veteraanisukukytkök-
siä. Meidän leijonien on hyvä muis-
taa, että veteraanit olivat 1950- ja 
1960-luvuilla innokkaasti perusta-
massa maahamme lionsklubeja.

Työryhmä toivoo, että me leijonat 

kokoamme uljaat rivimme osoittaak-
semme kiitollisuutta ja kunniaa itse-
näisyytemme puolustajille. Samalla 
saamme lisää positiivisuutta julki-
suuskuvaamme ja todennäköisesti 
sen avulla myös uusia jäseniä.

Seppo Söderholm 
Kiitos veteraanit! -aktiviteetti-

työryhmän puheenjohtaja

ja kotitalousnaisten keskuksen pu-
heenjohtaja, sanoo Kaisu vaatimat-
tomasti. Olen myös eduskunnan 
ruokaryhmässä, joten vuoden mit-
taan olen tavannut tasavallan pre-
sidentin sekä hänen puolisonsa 
useam man kerran. Kutsu tuli siten 
lähinnä järjestölle, onhan presidentti 
tänä vuonna muistanut kutsuillaan 
pienyrittäjiä ympäri maan. Ja tapa-
han on sellainen, että presidentti 
kutsuu juhliin henkilöitä, joita hän 
on tavannut vuoden mittaan.

– Mielenkiintoistahan juhliin on 
lähteä, emme ole aikaisemmin niissä 
olleetkaan. Tänä vuonna pukukoo-
dikin on vapaampi, eikä pukuongel-
mat siksi tuota päänvaivaa. Juhlat-
han pidetään poikkeuksellisesti Tam-
pereella eikä siellä tällä kertaa tans-
sita. Valitettavasti ajankohta on hie-
kan hankala, sillä päällekkäisiä tilai-
suuksia on useita. Syksy on muu-
tenkin tiukkaa ja jouduin jättämään 
mm. Savonlinnan kuvernöörineuvos-
ton kokouksen väliin.

Suomen Lions-liittoon ei järjes-
tönä tänä syksynä tullut itsenäi-
syyspäivän kutsuja. Sen sijaan yk-
sittäisiä jäseniä on kutsuttu omien 
ansioi densa perusteella.
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”Olemme ylpeitä suomalaisista juu-
ristamme” kertovat kanadansuo-
malaiset leijonat PDG Ilkka Ahola 
(LC Toronto/Suomi) ja 1. VDG Ha-
rold Huhtanen (LC Sudbury). ”Suo-
men maine on täällä maailman yk-
köstasoa. Koulutus on tuonut mai-
netta. Sekä USA että Kanada jäävät 
paljon jälkeen. Tähän maahan ver-
rattuna Suomessa on ympäristöystä-
vällinen metsäteollisuus, luonnonva-
roja ei haaskata. Suomalaiset työnte-
kijät ovat hyviä ja Suomi on puhdas 
maa. Suomesta tulee mieleen ykkös-
luokan laatu.” 

Ilkka Aholan kotikaupungissa, To-
rontossa, on kaksi suomenkielistä 
 Lions-klubia, LC Toronto/Suomi ja 
LC Toronto/Finlandia. Harold Huh-
tanen tulee Suomen Lions-liikkeen 
perustajan Arne Ritarin kotikaupun-
gista, Sudburysta. Hän on Arne Rita-
rin ”oppipoika” ja oli perustamassa 
LC Sudbury/Suomi  Lions-klubia.

”Järjestämme kaikille Toronton 
vuosikokoukseen tuleville suoma-
laisille tutustumisillan, jossa isän-
tinä ovat Kanadan suomalaiset lei-
jonat. Paikkana on todennäköisesti 
Suomi-koti.”

Olen tavannut Ilkan ja Harol-
din muutaman kerran Lions-tapah-
tumissa, viimeksi USA&Kanada 
 Leadership-foorumissa, jolloin utelin 
myös heidän taustojaan siirtolaisina.

Ilkka Ahola

Ilkka Ahola on 1970-luvun alussa 
USAn kautta Kanadaan muutta-
nut elokuvaspesialisti. Hän on ko-
toisin Padasjoelta ja pitää nykyään 
vaimonsa Sisko Aholan kanssa kesä-
paikkaa Pälkäneellä. Tie USAan kulki 
ammatillisen lahjakkuuden pohjalta. 
1960/1970-luvun vaihteessa hän teki 
mainosfilmin Mäntyharjun lasiteh-

taasta (1968–1971). Tuo elokuva 
voitti sarjansa Cannesissa. Samoihin 
aikoihin hän toimi avustajana Edvin 
Laineen ”Täällä pohjan tähden alla” 
-elokuvassa, avustavana äänittäjänä 
(assistant sound recordist) Kassilan 
elokuvassa ”Aatamin puvussa ja vä-
hän Eevankin” sekä äänittäjänä Jörn 
Donnerin elokuvassa ”Hellyys”. 

Menestyksensä vuoksi Ilkka sai 
opiskelustipendin Colubia Filmilta 
elokuvataidetta opiskelemaan Los 
Angelesin UCLA yliopistoon USAan 
v. 1972. Opiskelukaverina oli mm. 
George Lucas, jonka kanssa yhteis-
työ edelleen jatkuu. Ilkka Aholalla oli 
oma osansa ”Tähtien Sota” -sarjan 
viimeisimmän, kolmiulotteisen ver-
sion tuottamisessa.

Columbia-filmi kiinnostui Ilkasta, 
jota elokuvan teon ohella kiinnos-
tivat myös näyttelijän ja laulajan 
ura. Toisin kuitenkin kävi. Ilkalle 
tuli määräys lähteä Vietnamin so-
taan, jolloin hän muutti Kanadaan, 
jossa hän jatkoi opiskelujaan Ryerso-
nin Polyteknisessä yliopistossa To-
rontossa ja teki uran Filmi- ja TV-

ohjelmien teknisenä tuottajana Can 
West  Global-yhtiössä mm. suosi-
tussa Match  Music-ohjelmassa.

Ilkan vaimo, lion Sisko Ahola, on 
kotoisin Jyväskylästä ja kaupallisen 
koulutuksen saaneena hän on toimi-
nut Torontossa taloushallinnon teh-
tävissä. Ilkalla ja Siskolla on 27-vuo-
tias poika.

Ilkka ja Sisko ovat jäseniä LC To-
ronto/Suomiklubissa joka mainostaa 
itseään maailman ensimmäisenä ”et-
nisenä klubina” (1971). Ilkka oli pii-
rikuvernööri kaudella 2011–2012.

Klubin suurin varainkeräysakti-
viteetti on Finnish-Canadian puhe-
linluettelon toimittaminen (80  000 
suomalaista). Aktiviteeteissa ovat 
käyneet niin Lasse Viren kuin Juha 
Mieto. Varainkeräyskonsertteja on 
järjestetty mm. Eino Grön, Jamppa 
Tuominen ja Aikamiehet vetonau-
loina. Avustuskohteina ovat olleet 
mm. Suomi-koti ja stipendit suo-
men kieltä opiskeleville sekä tietysti 
näkövammaiset ja vammaisurhei-
lijat. Nuorisovaihto Suomesta on 
heille tärkeä.

Kovin mielellään he ottavat nyt 
aktiviteetikseen meidän suomalais-
ten isännöinnin kotikaupungissaan.

Harold Huhtanen

Harold on toisen polven kanadan-
suomalainen. Hän puhuu erin-
omaista ja virheetöntä Suomea. Ha-
roldin vanhemmat muuttivat v. 1927 
paremman elämän perässä Kanadan 
Sudburyyn kaivostöihin louhimaan 
rautaa ja kuparia aivan kuin Arne Ri-
tarin vanhemmat. Haroldin isä oli ko-
toisin Kauhavalta ja äiti Vampulasta.

Harold menetti isänsä jo nuo-
rena ja äiti joutui huolehtimaan per-
heestä. Näin hän 12-vuotiaana tu-
tustui Arne Ritariin, joka kävi ko-
dissa vierailemassa. ”Arne myi äi-
dille vakuutuksen”, Harold arvelee.

Työuransa ensimmäiset 25 vuotta 
Harold toimi kirjapainoalalla. Sitten 
hän siirtyi samalle alalle kuin Arne 
Ritari perustaessaan oman mat-
katoimiston ”All Seasons Travel 
 Centren”, jonka toimitusjohtaja hän 
edelleen on.

Kanadan suomalaiset leijonat: 

Sydämellisesti tervetuloa Toronton
vuosikokoukseen sekä Suomi-kotiin

Arne Ritari kävi myymässä äidille vakuutuksen. LC Sudbury/Suomen perustajaleijona 1. VDG Harold Huhtanen kysy-
mystentissä. Haastattelijana Harri Ala-Kulju.
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Haroldin puoliso on nimeltään 
Martha (o.s. Saarela), jonka vanhem-
mat ovat lähtöisin Perhosta. Viime 
vuonna Huhtaset viettivät kolme 
viikkoa Suomessa tavaten 52 suku-
laista. Huhtasilla on kaksi aikuista 
lasta, Carla ja Gary.

Leijona Haroldista tuli 1969, 
kun hän liittyi perustamaansa 
LC  Sudbury/Whitefish klubiin. 
Viisi vuotta myöhemmin hän ko-
kosi ly hyt ikäiseksi jääneen McFar-
lane & District Lions-klubin. 1988 
Arne Ritari pyysi Haroldia kokoa-
maan suomenkielisen Lions-klubin 
 Sudburyyn. Harold keräsi 80 nimeä, 
joista klubi saatiin helposti perus-
tettua. Klubi toimii aktiivisesti edel-
leen. Aikatauluongelmien vuoksi 
Harold on kuitenkin palannut LC 
 Sudbury klubiin. Hänet nimitetään 
piirikuvernööriksi Toronton vuosi-
kokouksessa.

”Tervetuloa Torontoon”. PDG Ilkka Ahola ja puoliso Sisko Ahola PID Harri 
Ala-Kuljun seurassa.

Lähde mukaan 
Torontoon

Ensi kesänä meitä odottaa Kana-
dassa kolme hienoa asiaa. Mieliin-
painuva Lions-järjestön vuosikokous 
(kysy keneltä tahansa kokoukseen 
osallistuneelta), kaunis ja ystävälli-
nen Kanada ja sokerina päällä mei-
dät mielellään vastaanottavat kana-
dansuomalaiset leijonat, kuten Ilkka 
ja Harold.

Matkoja on tarjolla palkintoina 
nuorisotyöarpajaisissa ja Lions-lii-
ton järjestämän matkana. Mahdol-
lisesti leijonamatkan järjestäjiä on 
muitakin. Matkalla on suomalainen 
koordinaattori, PDG Juhani Londen, 
joka on näissä tehtävissä jo kolmatta 
vuotta. Kaikista matkaan lähtijöistä 
pidetään hyvä huoli. 

Harri Ala-Kulju
PID, ehdokas 2. varapresidentiksi

Turistina Torontossa 
ja Niagarassa

Niagaran putous läheltä 
koettuna on unohtumaton 

elämys. Ensi kesänä se 
on mahdollista Toronton 

vuosikokoukseen osallistuville. 
Kuva: Markku Talvio.

set, joissa raketteja ei säästelty. Lä-
hempää tuttavuutta putouksen kuo-
hujen kanssa saattoi tehdä USA:n 
puolella aivan jyrkän putouksen vie-
reen rakennetulla katselutasanteella 
ja putouksen alle rakennetussa tun-
nelissa. ”Maiden of Mist” -aluksilla 
saattoi tehdä lyhyen jokiristeilyn pu-
touksen alapuolella kuohujen kes-

Vuoden 2007–2008 piirikuvernöörit 
koulutettiin Chicagon vuosikokouk-
sessa. Kokouksen jälkeen osa kurs-
silaisista lähti automatkalle Detroi-
tin ja Niagara Falls’n kautta Toron-
toon. Ajoimme vuokratuilla henki-
löautoilla, kaksi pariskuntaa samassa 
autossa. Tapaamiset ja aikataulut so-
vittiin päivittäin kuljettajien ”kippa-

rikokouksissa”, muuten autokunnat 
liikkuivat omaa tahtiaan ja omin reit-
tivalinnoin.

Niagara – maailman 
luokan nähtävyys

Niagaran putoukset ovat vain 1,5 
tunnin ajomatkan päässä Toron-

tosta. Putous sijaitsee Kanadan ja 
USA:n rajalla, joen pohjoispuoli 
on Kanadaa, eteläpuoli Yhdysval-
toja. Vietimme paikkakunnalla kaksi 
yötä, joten kosken katseluun, kuun-
teluun ja paikallisen ilmapiirin aisti-
miseen jäi runsaasti aikaa. Molem-
pina iltoina järjestettiin värivaloin 
valaistun putouksen yllä ilotulituk-
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kellä. Järjestäjien kertakäyttösadeta-
kit kuuluivat pääsylippujen hintaan 
ja olivat välttämättömiä, vaikka kesä 
kuivasikin minkä putous kasteli. Ka-
mera kannattaa suojata hyvin. Oman 
kokemukseni mukaan kastunut tas-
kukamera lopettaa kuvien ottami-
sen. Säilytin sokean kameran muis-
tona putouksesta.

Suosittelen lämpimästi Toron-
toon ensi kesänä lähteville osallis-
tumista Kanadan suomalaisten leijo-

Toronto on viehättävä kaupunki. Shoppailua, ravintoloita. Kesäinen katunä-
kymä Toronton keskustasta. Kuva: Markku Talvio.

nien suunnittelemalle Niagaran ret-
kelle. Elämys on mahtava.

Toronto  
– tunnelmallinen 

kaupunki

Kuvernöörikurssin kanssa tutus-
tuimme kaupunkiin ns. omin päin. 
Keskustan liikekortteleiden pilven-
piirtäjistä huolimatta kaupungissa 
on säilynyt suomalaisturistia vie-
hättävä pikkukaupungin tunnelma. 
 Chicagon ja Detroitin jälkeen olo 
tuntui jotenkin kotoisalta. Jääkie-
kosta kiinnostuneille pakollinen 
vierailukohde on Toronton Hall of 
Fame. Tavalliselle turistille opas-
tettu kaupunkikierros kaksikerrok-
sisen bussin kyydissä antoi hyvän 
yleiskuvan. Naisväelle keskustasta 
löytyi shoppailukohteita, itse in-
nostuin paikallisen retkeilytarvike-
kaupan Mountain Equipment’in va-
likoimista ja hintatasosta. Mainos-
postia tulee edelleen sähköpostina.

Uskon, että paikallisten suoma-
laisten avulla Toronton vuosiko-
kouk sen osanottajat löytävät kau-
pungista vielä uusia asioita, joita 
me tavalliset turistit emme aikoi-
naan keksineet. Miettiessäni mah-
dollista omaa osallistumistani seu-
raavan kesän kansainväliseen vuo-
sikokoukseen yritän aina muistaa, 
että rekisteröityminen ennen vuo-
den vaihdetta säästää rekisteröity-
mismaksussa hyvän illallisen hin-
nan. Illallinen ensi heinäkuussa jos-
sain, josta näkyy maisema Ontario- 
järvelle tai Niagaran putouksille… 

Markku Talvio, PDG

Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen 
ja seminaariin 6/2013–2014
Aika Lauantai 15.2.2014 kello 10.00
Paikka Etelä-Savon ammattiopisto, Auditorio, Otavankatu 4, 50100 Mikkeli

Ohjelma 
Perjantai 14.2.2014 
14.00– Lions-liiton hallituksen kokous, Original Sokos Hotel Vaakuna, Auditorio
20.00– Marski-illallinen Mikkelin Klubin esittelyineen, Mikkelin Klubi, 
 Maaherrankatu 13, 50100 Mikkeli

Lauantai 15.2.2014
08.00–10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi, Etelä-Savon ammattiopisto
10.00–11.00 Avajaisjuhla, Ammattiopiston Auditorio
11.00–12.30  Seminaari (teemana Lions-liiton kv. toiminta ja Porin vuosikokousasiat)
12.30–13.15 Lounas, Ammattiopiston ruokasali
13.15–14.30 Seminaari jatkuu
14.30–15.00 Päiväkahvi, Ammattiopiston ruokasali
15.00–17.00 Kuvernöörineuvoston kokous (avoin kaikille), Ammattiopiston Auditorio
19.30–24.00 Iltajuhla, Mikkelin Varuskuntakerho, Vanha Kasarmialue, 50100 Mikkeli.  
 Varuskuntakerholle kuljetus Vaakunasta.
 Päivätilaisuuksissa Lions-asu ja iltajuhlassa smokki tai tumma puku.
Puolisot
08.00–13.00 Kuten lionit
13.00–13.30 Päiväkahvi, Ammattiopiston ruokasali
14.15– Koruesittely, Kelloliike Pylvänäinen, Porrassalmenkatu 25, 50100 Mikkeli
19.30–24.00 Kuten lionit

Sunnuntai 16.2.2014
09.00–12.00 Koulutuksia ja kokouksia, Original Sokos Hotel Vaakuna
12.00–13.00 Lounas, Original Sokos Hotel Vaakuna

 Tervetuloa helmikuun kuvernöörineuvoston kokoukseen Mikkeliin!

      SUOMEN LIONS-LIITTO RY  
 Asko Merilä  Maarit Kuikka
 puheenjohtaja  pääsihteeri

ILMOITTAUTUMINEN KVN-VIIKONLOPPUUN 14.–16.2.2014
Ilmoittautumiset ja ateriapalvelut sekä puoliso-ohjelma pyydetään varaamaan 
16.1.2014 mennessä Lions-liiton sivuilla www.lions.fi olevan linkin kautta suoraan 
LC Mikkeli/Naisvuorelta. 

Lion/Puoliso Ilmoittautumismaksu (pakollinen) 10 € /5 €

Perjantai Marski-illallinen 47 € 
 (Vorschmack, Kuhaa Walewska ja maitosuklaamousse)
 
Lauantai Tulokahvi 5 €
 Lounas 25 €
 Päiväkahvi 5 €
 Puoliso-ohjelma 5 €
 Iltajuhla 48 € 
 (sis. illallisen, alkumaljan ja 2 annosta talon puna- tai valkoviiniä)

Sunnuntai Lounas Original Sokos Hotel Vaakunassa

Majoitus  Original Sokos Hotel Vaakuna, Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli. 
 Majoitus varataan suoraan hotellista 16.1.2014 mennessä, 
 puh. 015 202 01. Varaustunnus on LLCK140214.

 Huonehinnat
 Standard  1-hengen huone 87 eur/vrk
 Standard  2-hengen huone 99 eur/vrk
 Superior 1-hengen huone 102 eur/vrk
 Superior  2-hengen huone 114 eur/vrk
 Huonehintoihin sisältyy aamiainen.

LC Mikkeli/Naisvuori lähettää sähköpostilla laskun osallistujille ilmoittautumismaksusta 
ja lauantaiksi varatuista ateriapalveluista sekä puoliso-ohjelmasta. 
Majoituskustannukset ja sunnuntain lounas maksetaan kokousviikonlopun aikana 
Original Sokos Hotel Vaakunalle ja Marskin illallinen Mikkelin Klubilla. 

Tiedustelut: Pirkko Vihavainen, gsm: 040 560 1045, s-posti: pirkko.vihavainen@lions.fi

Toronto Suomi Lions ja Toronto Fin-
landia Lions kokoontuvat Suomi-ko-
dissa 795 Eglinton Ave East Toronto.
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Tukikummit -säätiö sai alkunsa 
vuonna 2007 Sauli Niinistön ja Hjal-
lis Harkimon yhteisestä huolesta sel-
laisten nuorten puolesta, jotka uh-
kaavat pudota yhteiskuntamme ul-
kopuolelle. Toimintaan on tullut mu-
kaan kasvava joukko ihmisiä, jotka 
haluavat konkreettisesti auttaa lapsia 
Suomessa ja samalla olla vakuuttu-
neita siitä, että apu menee satapro-
senttisesti perille sinne, missä sitä 
eniten tarvitaan.

Työ on alussa, mutta päämäärä 
on kirkas: poistaa yksinäisyys ja tar-
koituksettomuus lasten ja nuorten 
elämästä.

Lions-liiton painopistealueena 
ovat olleet alusta alkaen lapset ja 
nuoret. SKEBA – Nuorten bändis-
kaba on juuri nuorisotoimintaa par-
haimmillaan. Viides SKEBAn fi-
naali kilpaillaan Porin vuosiko kouk-
sen oheisohjelmana perjantaina 
6.6.2014 klo 18.00.

Suomen Lions-liitto ry:n kaikille 
nuorille avoimeen valtakunnalliseen 
SKEBA – Nuorten bändiskabaan on 
neljän vuoden aikana ilmoittautunut 
jo lähes 200 bändiä. Kilpailun pyrki-
myksenä on tuoda esiin lahjakkaita, 
nuoria soittajia ja edistää nuorten 
harrastusta musiikin parissa. 

Nyt jo käydyt neljät kisat osoitta-
vat bändiharrastuksen olevan ympäri 
valtakuntaa erittäin aktiivista ja osal-
listuvien bändien taso on ollut kor-
kea. Mm. vuoden 2012 finalisti jy-
väskyläläinen Lost Society teki viime 
vuonna Saksassa levytyssopimuksen 
ja bändin toinen levy ilmestyy ensi 
vuoden alussa.

Samoin palaute on ollut erittäin 
positiivista sekä osallistuneiden bän-
dien että järjestäjien osalta. On ol-
lut hienoa nähdä innostuneita nuo-
ria tyttöjä ja poikia heille rakkaan 
harrastuksensa parissa. Varsinkin fi-
naaleissa aistii selvästi soittamisen 
ilon ja tuntuu siltä, että tärkeintä ei 
ehkä olekaan voitto vaan esiintymi-
nen ja soittamisen ilo. 

Bändeille tarjoaa lisää julkisuutta 
se, että kuudelta vielä nimeämättö-
mältä karsintapaikkakunnalta kuva-
taan kolme parasta bändiä. Esitykset 
striimataan MTV:n nettisivuille. Niin 
ikään Porin finaalin kolme parasta 
esitystä voi katsoa MTV:n netistä. 
Suomen paras nuorisobändi esiin-
tyy myös Porissa Nuorten Areena 
-tapahtumassa 7.6.2014.

Skeballa uusia 
yhteistyökumppaneita

SKEBA – Nuorten bändiskaba on aloittanut 
viidennen vuotensa uusien kumppaneiden kanssa. 
Yhteistyökumppanimme on mm. MTV:n ja 
Tukikummit -säätiön Nuorten hyväksi -kampanja.

Piirivastaavia koulutettiin Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. Kuvassa Veijo Toimela G-piiri, Antti Perälä E-piiri, Olli Sa-
lomäenpää A-piiri ja Pekka Särkkä O-piiri.

KAIKILLE ALLE 18-VUOTIAILLE 
AVOIN BÄNDIKILPAILU

KARSINNAT ERI PUOLILLA 
SUOMEA

SEMIFINAALI TOUKOKUUSSA
LOPPUKILPAILU PORISSA

6.6.2014

LISÄTIEDOT WWW.LIONS.FI
SUOMEN LIONS-LIITTO RY

VAPAA PÄÄSY

Nyt kaikki Suomen klubit mukaan 
etsimään sopivia nuorisobändejä. 
Antakaa vinkit piirinne SKEBA -vas-
taaville, tiedot löytyvät www.lions.fi/ 
toiminta tai vuosikirjasta ko. piirin 
kohdalta.

Pertti Harju, 
SKEBA -työryhmän puh.joht.

pertti.harju@lions.fi
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Loppusuora häämöittää

Hämeenlinnan vuosikokous 2010 va-
litsi Porin vuoden 2014 vuosikokous-
paikkakunnaksi. Siitä lähtien kaikki 
Porin 12 lionsklubia ovat olleet mu-
kana suunnittelemassa ja toteutta-
massa kokoustamme. Kaikki perus-
asiat, kokouspaikat, ruokailut, ma-
joittumiset, ohjelmat ym. ovat jo 
valmiina. Oikeastaan voisi sanoa, 
että ainoastaan osanottajat puuttu-
vat vielä. Olemme tällä hetkellä, jos 
haluaa käyttää urheilutermejä, etu-
kaarteessa. Alkava talvi heittää mei-
dät takasuoralle ja tuleva kevät avaa 
sitten loppusuoran. Maalinauha kat-
kaistaan 6.6.2014 klo 19.00 alka-
vassa avajaisjuhlassa.

Kokouspaikkana 
Karhuhalli

Edellisen kerran Porissa järjestet-
tiin vuosikokous vuonna 1997. Sil-
loisesta kokouspaikasta, Porin Kar-
huhallista jäi pelkästään hyviä muis-
toja, joten oli oikeastaan itsestään 
selvää, että Karhuhalli on myös seu-
raavan kokouksemme pääpaikka. 

Karhuhalli on yksi Suomen suu-
rimmista urheiluhalleista ja se tar-
joaa mainiot tilat yleisötilaisuuk-
sien järjestämiseen.

Halliin mahtuu yli 5  000 henkeä, 
siis tilaa on reilusti kaikille 2  000 lei-
jonavieraalle. Lattiamitat ovat 100 
metriä x 64 metriä eli iltajuhlien 
ruokailut sujuvat joustavasti. Myös 
tanssitilaa jää riittävästi. 

Hallin koristeluun ja viihtyvyy-
teen panostamme erityisesti.

Karhuhallin ympäriltä löytyy 
myös runsaasti pysäköintitilaa.

Halli sijaitsee lähellä kaupungin 
keskustaa, runsaan kilometrin etäi-
syydellä kauppatorista, joten kulje-
tukset sinne ja takaisin majoituspaik-
koihinne eivät vie paljon aikaanne. 
Matkan voi jopa kävellä.

Hyväntuulista ohjelmaa

Vuosikokousohjelman olemme ra-
kentaneet niin, että siitä löytyy aiem-
paa enemmän väljyyttä. Se antaa esi-
merkiksi enemmän aikaa siirtyä pai-
kasta toiseen. Samoin olemme siir-
täneet avajaisjuhlan jo perjantai-il-
laksi 6.6.2014 ja sen alkamisaika on 

vasta klo 19.00. Tällöin voit tarvitta-
essa myöhästää kotoa lähtöäsi ja eh-
dit hyvin mukaan sekä avajaisiin että 
heti sen jälkeen alkavaan iloiseen il-
tajuhlaamme.

Perjantai-iltaa vietämme vapaa-
muotoisissa merkeissä vaikkapa 
 twistin tahdeissa.

Varsinaisen vuosikokouksen pi-

dämme kokonaisuudessaan lauan-
taipäivän aikana. Kokous alkaa vä-
littömästi lippujen juhlallisen sisään-
tulon jälkeen klo 10.00. Lippujen tu-
loon valmistautuminen alkaa jo klo 
9.00. 

Vuosikokous päättyy klo 16.00, 
joten iltajuhlaan valmistautumisai-
kaa jää runsaasti. Iltajuhla alkaa klo 

Hyvällä tuulella 
vuosi kokoukseen 
Poriin 2014
Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous pidetään 
Porissa 6.–8.6.2014. Porilaiset lionsklubit 
toivottavat teidät kaikki tervetulleiksi viettämään 
hyväntuulista vuosikokousta Porin Karhuhalliin. 
Teemme parhaamme, jotta viihdytte vierainamme 
koko pitkän viikonlopun ajan.

Hyvällä tuulella! VK2014/Pori päätoimikunta ja kesäinen Pori toivottavat 
sinut tervetulleeksi Poriin!

Kesäinen Pori toivottaa myös kaikki leijonat tervetulleiksi vuosikokoukseen 
12 klubin voimin.
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20.00 ja runsaan illallisen jälkeen 
on aika nauttia Tangon taikaa Eino 
 Grönin ja Pori Big Bandin seurassa.

Puoliso-ohjelma toteutetaan ko-
konaisuudessaan yhdessä paikassa 
aivan Porin keskustassa. Prome-
nadisali tarjoaa tilat n.700 hengelle. 
Ohjelma koostuu parista asiallisesta, 
mutta hyväntuulisesta alustuksesta, 
musiikista sekä huumorista iltapäi-
väkahvia unohtamatta.

Puoliso-ohjelma päättyy samaan 
aikaan kuin vuosikokouskin, joten 
majoituspaikoissa ovat kaikki sa-
moihin aikoihin.

Sunnuntai on sitten kotiinpaluun 
aikaa, kunhan olet nauttinut vielä 
päätösjuhlan jälkeisen lounaan Kar-
huhallissa. Juhla alkaa klo 11.30 ja 
lounas klo 12.30.

Ohjelma on kokonaisuudessaan 

nähtävissä http://www.lions.fi/ 
toiminta/vuosikokoukset/ 

Oheisohjelmat

Liiton vuosikokousten yhteydessä 
on jo usean vuoden ajan järjestetty 
maksuttomia, suurelle yleisölle tar-
koitettuja tapahtumia. Porin vuosi-
kokous ei ole poikkeus.

Aloitamme jo perjantaina iltapäi-
vällä, jolloin järjestämme klo 13.00–
16.00 ajankohtaisen lähinnä maa-
kunnan päättäjille suunnatun Tuu-
livoimaseminaarin Porin Promenadi-
salissa.

Illalla on vuorossa klo 18.00 
SKEBA – Nuorten bändiskaban fi-
naali Anniksella ja lauantaina klo 
10.00–12.00 järjestämme Eetun-
aukiolla Nuorten Areena-tapahtu-
man. SKEBA ja Nuorten Areena to-

teutetaan yhteistyössä MTV3:n ja 
Porin kaupungin kanssa.

Hyväntuuliset  
maksut

Vuosikokouksen talousarvion 
olemme onnistuneet laatimaan lion- 
ystävälliseksi. Eri passien hinnoissa 
on vain muutaman prosentin kas-
vua edellisvuosiin verrattuna. Ma-
talat hinnat onnistuvat koko pori-
laisen leijonaväen talkoohengellä. 
Porilaisissa klubeissa on 300 leijo-
naa ja talkoisiin tarvitaan lähes koko 
joukko.

Tarkoituksena on hoitaa mm. 
kaikkien ruokailujen tarjoilut pää-
osin omin voimin. Samoin kokous-
paikkamme Karhuhallin rakentami-
nen kokouskuntoon vaatii kymme-

nien talkoolaisten työpanosta. Il-
moittautumiset, äänestykset, info-
pisteet ym. vaativat myös suuren 
määrän leijonia ja puolisoita.

Hotellihinnat olemme saaneet py-
symään edellisten vuosien tasolla.

Tervetuloa

Nyt on oikea hetki laittaa kalente-
riisi Porin vuosikokouksen päivämää-
rät 6.–8.6.2014. Päivitämme kotisi-
vujamme sitä mukaa kun uutta tie-
toa syntyy. Sieltä voit pitää itsesi 
ajan tasalla.

Hyvällä tuulella
Pertti Harju, VK2014/Pori, 

päätoimikunnan puheenjohtaja
050 546 5660

pertti.harju@lions.fi
http://www.lions.fi/toiminta/

vuosikokoukset/

Ankkuroi itsesi Porin vuosikokoukseen! Lisätietoja osoitteesta: www.lions.fi/district107-m/vk2014/
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AIKA KURSSI PAIKKAKUNTA
TAMMIKUU 

13.-14.1. Erityisopettajat Helsinki

17.1. Rehtorit Helsinki

HELMIKUU

10.-11.2. Koulunkäyntiavustaja Kuopio

12.-13.2. YK Helsinki

13.-14.2. VK/AK/YK 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

Syksyllä 2013 toteutuneet koulutukset

26.-27.8. YK / EHYT ry Mäntsälä

2.-3.9. YK /EHYT ry Kirkkonummi

17.-18.9. Sidosryhmät / OKM Turku

19.-20.9. Sidosryhmät / OKM Joensuu

23.-24.9. VK/AK/YK Hämeenlinna

2.-3.10 VK/AK/YK /Osaava hanke Kokkola

2.-3.10. VK/AK Turku

3.-4.10. VK/AK Helsinki

7.-8.10. VK/AK Nurmijärvi

28.-29.10. VK/AK Lappeenranta

6.-7.11. VK/AK Espoo

6.-7.11. VK/AK/YK Hyvinkää

11.-12.11. VK/AK Oulu

18.-19.11. VK/AK/YK Pori

21.-22.11. AK/YK Tampere

25.-26.11. VK/AK/YK Kuopio

28.-29.11. AK/YK Jalasjärvi

Syksyn kursseilla koulutettiin yli 300 Quest-kasvattajaa.  

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

LION.Lehti.6.indd   1 13.11.2013   10:47:05

Heinolan vuosikokouksessa julkis-
tettiin uusitun Quest-materiaalin en-
simmäinen vaihe, joka sisälsi uuden 
logon, leijonaemo ja pentu, aikuinen 
ja kasvattaja, Quest-nimen suomen-
kielisen selittävän osan, ”elämisen-
taitoja” ja varsinaista kohderyhmää, 
lapsia ja nuoria esittävän kuvamate-
riaalin. 

Toinen vaihe on jatkoa suomalai-
sen Questin uusiutumiselle. Se koh-
distetaan ulkopuolisten tahojen eli 
Quest-koulutuksen kohderyhmien, 
kouluhallinnon, opettajien ja mui-
den kasvattajaryhmien suuntaan 
käytettävän materiaalin uusimiseen. 
Siihen kuuluu opetuskansioiden si-
sällön ja kuvituksen ajantasaistami-
nen ja sukunäköiseksi tekeminen 

joidemme kouluhallituksen ja OAJ:n 
näkökannat huomioiden.

Kolmas vaihe aloitetaan Quest-
koulutuksen läpikäyneiden kasvat-
tajien käytössä olevan Extranetin eli 
sähköisen koulutusmateriaalin läpi-
käynnillä ja uusimisella. Samalla ke-
hitetään sähköistä oppimispohjaa 
vastaamaan nykyaikaisia opetus-
menetelmiä ja mukaan tulee myös 
kokonaan uusia toimintoja, jotka tu-
kevat Questin käyttöä kasvatuksessa 
pitkällä aikavälillä.

Osmo Harju 
Suomen Lions-liitto ry  

Lions Quest työryhmän 
puheenjohtaja

Lions Questin uusi ilme – toinen vaihe

ensimmäisen vaiheen materiaalin 
kanssa. Kolmas vaihe on jo myös 
suunnitteilla ja se koskee Questin 
sähköistä toteutusta.

Questin ilmeen uusiminen aloi-
tettiin sisäisen markkinoinnin ma-
teriaalin uusimisella. Tässä vai-
heessa otetaan käyttöön Quest-työ-
ryhmälle, Lions-piireille ja -klubeille 
 tarkoitettu kolmella kielellä toteu-
tettu esite, Quest-tilaisuuksiin tar-
koitettu roll-up ja muuta tiedotus-
materiaalia. 

Uusi suomalainen Quest-logo ja 
selitysosa ”elämisentaitoja” koros-
tavat sitä, että kyseessä on nimen-
omaan Suomen olosuhteissa tapah-
tuvaan koulutukseen tarkoitettu 
markkinointimateriaali.

Toisessa vaiheessa on aloitettu 
koulutuksessa käytettävien koulu-
tuskansioiden läpikäynti ja ensim-
mäisenä tulee uusittuna varhaiskas-
vatuksen Vatupassi-ohjelma. Kou-
luttajat ovat käyneet läpi kansion 
sisällön yksityiskohtaisesti ja kuvi-
tus on uusittu. 

Klubien, piirien ja Quest-työryh-
män käyttöön tulee myös erillinen 
esite ja muuta tukimateriaalia. Kou-
lutuskansioiden läpikäynti etenee ra-
hoitusmahdollisuuksien sallimissa 
rajoissa, mutta se on välttämätön 
toimenpide, koska Suomen Questin 
20-vuotisen historian aikana koulu-
tusympäristö on muuttunut ja tu-
lee muuttumaan lähiaikoina. Kehit-
tämistyötä tehdään myös suositteli-
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Voittajakuvat valittu!
Nenäpäivänä leijonat näkyivät ja 
kuuluivat ympäri Suomen

LC Kaarina/
Katariinojen 
tyylikäs keräys-
vastaava oli Eira 
Haahdenniemi. 
Kuva: 
Ritva Minni.

LC Helsinki/Malmittarien Maija Lintumäki ja LC Joensuu/Kalevaiset -klubin Seppo Pieviläinen toi-
mivat yhdessä heti ensimmäisestä kampanjapäivästä lähtien lipaskerääjinä Malmin keskustassa. 
Keräystunteja parivaljakolle kertyi 16 ja rahaa lippaisiin reilut 521 euroa! Kuva: Arja Oksanen

Hauskoja Nenäpäivään liittyviä va-
lokuvia saapui kilpailuun määräai-
kaan mennessä kolmisenkymmentä. 
Kaikki tämän sivun kuvien ottajat tu-
levat saamaan upeat Nenäpäivän T-
paidat!

Kuvasadon lisäksi oli mukava 
kuulla, että esimerkiksi Itä-Savo 
-lehti oli haastatellut H-piirin kam-
panjapäällikkö Tuula Rasimusta, jolla 
oli ollut ilo kertoa leijonien lipaske-
räyksen saaneen todella positiivisen 
vastaanoton esimerkiksi Savonlin-
nassa. H-piiristä oli mukana klubeja 
Sulkavalta aina Nurmekseen asti. 

Iloisia Nenäpäiväleipureita löytyi 
LC Oulunsalo / Salottarista, jotka lei-
poivat talkoilla 400 poro-, kasvis- ja 
banaanimuffinsia illalla pidettyyn 
Nenäklubi Stand Up -tapahtumaan 
Oulunsalossa. 

Iisalmessa oli vietetty Nenäpäivä-
gaalaa Seurahuoneella, jossa muun 
muassa LC Iisalmi/Yläsavottaret oli-
vat mukana. Illan aikana seurattiin 

televisiosta Nenäpäiväshow:ta ja 
iloittiin mainiosta tuloksesta. 

Oulun Rotuaarilla Ylen nenäpäi-
vätapahtumassa haastateltiin LC Ou-
lunsalo/Salottarien Sanna Suomelaa 
suorassa lähetyksessä paikallisra-
dios sa. Samaisen klubin Mari Kor-
pela oli se puuhanainen, joka orga-
nisoi Flashmob -tapahtuman Oulun 
lentokentälle. Tästä nähtiin pätkä 
myös Nenäpäivän show:ssa.

Moni klubi kertoo käyneensä kou-
luissa, päiväkodeissa ja vanhustenta-
loissa lahjoittamassa neniä ja kerto-
massa Nenäpäivästä. Lion Kari Ko-
ponen LC Heinola/Jyränkö klubista 
järjesti lipaskeräyksen työpaikallaan, 
josta syntyikin hauska ja iloinen ta-
pahtuma paitsi lahjoittajille myös ke-
rääjille.

Suuret kiitokset kaikille kuvaki-
saan ja Nenäpäivään osallistuneille!

Teija Loponen
Nenäpäivätiimi

LC Iisalmi/
Yläsavottarien 
työn touhussa 

koko päivän ollut 
Leijona keräsi rahaa 

niille maailman 
ihan köyhimmille 

lapsille. Ja 
päivä jatkui 

Nenäpäivägaalan 
merkeissä Iisalmen 

Seurahuoneella. 
Kuva: Sari Laine.
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LC Eura/MuiNaiset lahjoittivat nenät Ahmasojan koululle Eurassa. Koulun toi-
minta-ajatuksena on antaa lakisääteistä yksilöllistettyä perusopetusta oppi-
laille, joilla on eri syistä johtuvia laaja-alaisia oppimisvaikeuksiaa. Nenäpäi-
vätunti pidettiin opettajan johdolla. Kuva: Pirkko Vähäaho

LC Helsinki/Pihlajamäki suoritti Neste Oil Eläintarhan pihalla lipaskeräystä. 
Kuvassa Rantasen Tapsa asettelee nenää huoltosaseman kassan Meri Vihavai-
selle. Merin isä on Rantasalmen klubin jäsen. Kuva: Jorma Purhonen. 

LC Nurmijärvi kävi lahjoittamassa punaiset nenät eskarilaisille, jotka ilahtui-
vat niistä kovasti. Lasten orkesteri sai heti entistä iloisemman ilmeen. Kuva: 
Ari Helminen.

LC Kauhava lahjoitti neniä lastensuojelun yksikölle – siksi kuvassa vain 
lahjoituksesta ilahtuneita ohjaajia sekä luovuttajat. Kuva: Timo Rintala.

Nenäkuva tilaisuu-
desta, jossa Leijona oli 
oppilaittensa kanssa 
(ammatillisen oppilai-
toksen oppilaat) Ne-
näilemässä. Pukeutu-
miskoodikin oli nenän 
värinen. Kuva: Tuula 
Fingerroos.

LC Turku/Marina oli mukana nenäpäiväkeräyksessä toista kertaa. Tänä vuonna 
HK Areenalla TPS-KalPa Liigamatsissa olivat lahjoituksia keräämässä klubi-
mestari Tarja Levo ja presidentti Erja Westerinen sekä kameran takana vara-
presidentti Marja-Leena Mattila. Kuvan lähetti Tarja Levo.

LC Oulunsalo/Salottaret -klubin sihteeri Tuulia 
Suomela suorittamassa iloista nenätervehdystä 
lahjoittajan kanssa. Kuva: Tuulia Suomela.

vätunti pidettiin opettajan johdolla. Kuva: Pirkko Vähäaho
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Oulussa hiihdettiin
Rotuaarilla Oulussa vietetty Nenäpäivä- tapahtuma keräsi laajan osallistuja-
joukon. Myöskin I- piiri oli päivässä mukana sijoittuen mm. Tandem- hiih-
dossa kolmanneksi. Lionit haastoivat Martat etukäteen kisaan ja Martat ot-
tivat haasteen vastaan peräti kahden joukkueen voimin.

Mukana Rotuaarilla leijonia oli mm. seuraavista klubeista Oulu/Sarat,  
-Sillat, -Oulujoki, Oulunsalo/Salottaret, Kempele/Sampola. Piirin Nenäpääl-
likkö Harri Hirvelä totesi tavoitteen ylittyvän keräyksen suhteen I-piirissä.

Voimakkaan panoksensa toi piirimme tuore naisklubi, LC Oulunsalo/Sa-
lottaret, jotka tempaisivat torstain Stand Up -showllaan yli 1  000 € lahjoituk-
sen. Kokonaisuudessaan Oulun tapahtuma kirjasi yli 5  500 € keräystuloksen.

Nenäpäivästä jai näkyvä ja iloinen mieli osallistujille ja yleisölle. –ot-

Oululaisten Nenäpäivätapahtuma 
huipentui tandem-hiihtokilpailuun. 
Kuva: Väinö Kauppi.

Nenäpäiväkeräyksen huipen-
tuma Tampereen Tohlopin 8.11. 
televisioshow’ssa oli Suomen Lions-
liiton 110  000 € shekin luovutus, 
koko kampanjan suurimman lah-
joituksen julkistaminen. Shekki las-
keutui kuin tekokuutaivaalta esiin-
tymislavan yläpuolelle. Siitä pääsih-
teeri Maarit Kuikka sai hoitaa luo-
vutuksen. Suurlahjoitus saatiin koo-
tuksi 270 klubin jalkautuessa keräys-
lippaineen toreille, kauppakeskuksiin 
ja jäähalleihin joka puolella Suomea.

Ylen Hyvä Säätiön nimissä toteu-
tettu kampanja tuotti yhteensä 3 mil-
joonaa euroa. Noin 90  % tuotosta 
tuli suoran televisiolähetyksen ai-
kana puhelinlahjoituksina yksityi-
siltä henkilöiltä, yrityksiltä ja yhtei-
söiltä.

Suomen Lions-liitto on Ylen 
Hyvä Säätiön pääyhteistyökumppa-
neita, yksi kolmesta. Kaksi muuta 
ovat Kesko-konsernin K-citymarke-
tit, Anttilat ja Kodin ykköset sekä 
Nordea. 

Anna-Liisa Tilus 
haastatteli Maaritia

Televisioidun show’n ensimmäinen 
kohokohta oli – ainakin kaikille lei-
jonille – kun Anna-Liisa Tilus haas-
tatteli pääsihteeriä. Haastattelussa 
Maarit kiitti niitä tuhansia leijonia, 
jotka keräyslippaineen olivat mah-
dollistaneet suurlahjoituksen. Siinä 
vaiheessa iltaa Maarit vain ei voinut 
vielä paljastaa, että hän saisi myö-
hemmin illalla luovuttaa järjestäjille 
koko keräyksen suurimman lahjoi-
tuksen. 

Suora haastattelu näytettiin tele-
visiossa puhelinlahjoitusten yhtey-
dessä. Pääsihteeri oli vastaamassa 
puhelinlahjoituksia tehneiden soit-
toihin. Maarit vastaili puhelimeen 
samalla tiskillä Ruben Stillerin ja 
maisteri Frangénina tunnetun Simo 
Frangénin kanssa.

Ennakkoon filmattuna televi-
siossa näytettiin punanenäisten LC 
Oulunsalo/Salottarien ”Flash Mob” 
-esitys Oulun lentokentältä. N-piirin 
2. varapiirikuvernöörin Veikko Tee-
riojan johdolla LC Helsinki/Kruu-
nuhaan lipaskerääjät vilahtivat ruu-
dussa ollessaan kampanjoimassa Se-
naatintorilla samaan aikaan kuin ke-
hitysyhteistyöministeri Pekka Haa-
vistokin.

Illan mittaan televisiosta näki vä-
lähdyksiä kehitysmaista, keräyksen 
kohdemaitten olosuhteista. Puhelin-
keräyksen tuottokehityksestä näki, 
milloin oli näytetty tunteisiin kaik-
kein syvimmälle vaikuttaneita koh-
teita.

Leijonien jokainen euro tähän ke-
räykseen tuli klubien päätöksillä ja 

Nenäpäivän huipentuma televisioshow’ssa

Keräyksen suurin lahjoitus oli 
leijonien 110  000 € shekki

Pääsihteeri Maarit Kuikka keskitty-
neenä puhelinlahjoitusten vastaan-
ottoon.

Kaikkien tuntema Anna-Liisa Tilus haastatteli television suorassa lähetyk-
sessä pääsihteeri Maarit Kuikkaa. Maarit oli asetettu eturiviin vastaanotta-
maan puhelinlahjoituksia.

Suomen Lions-liiton shekki laskeutui kuin tekokuutaivaalta luovutettavaksi ke-
räyksen järjestäjille. Summa oli kirjoitettu televisioshow’n lähetysiltaan 8.11. 
mennessä toteutuneen keräystilanteen mukaisesti. Klubien keräämä lahjoi-
tussumma tulee vielä huomattavasti suurenemaan, päättyyhän keräys- ja ti-
litysaika vasta vuodenvaihteessa. 

jalkautumisella. Valtaosa tuotosta 
saatiin markettien ja kauppakeskus-
ten asiakkailta pieninä kolikkolah-
joituksina. Jääkiekkoväki osallistui 
Nenäpäivään päästämällä leijonien 
lipaskerääjät etukäteen sovittujen 
matsien tauoille.

Tohlopin studioilla oli kotimaisen 
viihdetaiteen huippuja Paula Koivu-
niemestä ja Lauri Tähkästä nuorison 
suosikkiin Robiniin. Lähetystä juonsi 
joukko tunnetuimpia juontajia kuten 
esim. riihimäkeläinen lion Janne Ka-
taja. Leijonaorganisaatioon oli tullut 

kymmenkunta kutsua Tohloppiin, 
mm. Liiton puheenjohtajalle Asko 
Merilälle, PCC Heidi Rantalalle ja E-
piirin 2. varapiirikuvernöörille Erkki 
Voutilaiselle. 

Leijonien lahjoitussumma on jo 
noussut 120  000 euroon. Tarkat lo-
pulliset tiedot saadaan vuoden lop-
puun mennessä Liiton kampanja-
vastaavalta Jorma Laurilalta ja Ne-
näpäivän tilastovastaavalta Raimo 
Paapalta.

Teksti ja kuvat: Antti TuomikoskI
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Kuten useaan otteeseen on todettu, nuorisovaihto on yksi Lions-liiton 
aktiviteettihelmistä. Nuoren perhe on usein ensimmäistä kertaa teke-
misissä leijonien kanssa, kun vaihtoon hakeudutaan. Positiiviset koke-
mukset vaihdosta antavat luonnollisesti myönteisen kuvan koko toimin-
nastamme ja näin niin isistä kuin äideistäkin voimme saada uusia kai-
vattuja jäseniä. Samoin tietysti itse nuoret voivat liittyä leoihin ja myö-
hemmin jatkaa leijonina. 

Aina silloin tällöin saan mielenkiintoisa viestejä vaihdon vaikutuk-
sesta. Noin kuukausi sitten sain viestin Italiasta. Siinä eräs, nyt 25-vuo-
tias nuori nainen kirjoitti seuraavasti:

”Olin nuorisovaihdossa Uuteen Seelannissa vuonna 2006. Se oli aivan 
mahtava elämys. Se auttoi minua kasvamaan ja ymmärtämään, että 
maailma on niin iso ja että haluan elää ulkomailla kun olen nuori.  Nyt 
olen 25-vuotias ja olen opiskellut tekstiilialaa ja tehnyt töitä Milanossa, 
Italiassa viimeiset 5 vuotta. Puhun ruotsia, suomea, englantia ja italiaa. 
Haluaisin kysyä teiltä, jos teillä on mahdollisuus aikuisille tehdä vaih-
toja tai työkokemuksia? Haluaisin mennä Afrikkaan. Olen pienestä pi-
täen halunnut tehdä vapaaehtoistyötä kuten rakentaa tai kerätä rahaa 
uusiin kouluihin ja niin edelleen. Haluaisin mennä Lionsin kautta, jos 
mahdollista, koska tiedän että teillä on monia Lions-klubeja Afrikassa 
ja autatte heitä paljon.  Tiedän että mailini varmasti vaikuttaa oudolta 
mutta haluaisin niin paljon tehdä työtä, missä voin auttaa.”

Viime kesänä vaihdossa olleen pojan kommentti: ”Hieman naiivi nuo-
rukainen lähti matkaan. Palasi vastuuntuntoisena nuorena miehenä!”

Vielä ehtii ensi kesän vaihtoon

Hakuaika ensi kesän vaihtoon päätyy 23.12. Vielä siis hyvin ehtii kun 
panee reippaasti toimeksi. Erityisesti kannattaa huomioida eri maiden 
ikärajat. Valitettavasti yhä useammat maat ovat nostaneet alaikärajan 18 
vuoteen. Ks. Euroopan kohteet, http://www.yce-europe.eu/destinations_
europe_new.html. Me alamme olla niitä harvoja, jotka ottavat vastaan 
myös 16-vuotiaita. Asiasta oli vilkasta keskustelua nuorisovaihtojoh-
tajien kokouksessa Europa Forumissa Istanbulissa. Tarjotkaa ihmeessä 
nuorisovaihtoon osallistumista ja rahallista tukea varsinkin niille nuo-
rille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta matkustaa. Näitä nuoria takuu-
varmasti tämän hetken Suomessa riittää. Useamman klubin paikkakun-
nat voisivat hyvin yhteistuumin avustaa lähtevää nuorta, jos lähettä-
vän klubin omat resurssit eivät riitä.

Talvivaihdokit

Suomeen saapuu joulukuussa kolme australialaista ja kuusi malesialaista 
nuorta. Toivottavasti jo silloin meillä on talvisemmat olosuhteet! Lumi 
ja pakkanen, siinä olisi heille eksotiikkaa kerrakseen.

Joka käänteessä on hyvä muistuttaa isäntäperheasiasta. Ensi kesänä 
on meillä jälleen viisi leiriä (C-, D-, F-, I- ja L-piireissä), joten varsinkin 
Pohjois-Suomessa on isäntäperheitä etsittävä jo nyt täydellä höyryllä.

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

YCED Tuula Rantaeskola

Noin vuosi sitten näihin aikoi-
hin olin aivan puhki kaikista pape-
ritöistä ja liitteistä. Nuorisovaih-
toon hakeminen tuntui loputto-
malta odottelulta ja säätämiseltä, 
mutta kun helmikuussa sähköpos-
tiini ilmestyi viesti, jossa kerrot-
tiin, että minut on hyväksytty kesä-
vaihtoon ja kohdemaani on ensim-
mäinen vaihtoehtoni, Iso-Britannia, 
palkittiin kaikki vaiva yhdellä kertaa.  
Heinäkuun loppuun oli pitkä aika, 
mutta aika meni kuin siivillä. Kun 
päivää ennen lähtöä sain tietää isän-
täperheeni, jännitys kohosi pilvien 
yläpuolelle. Sinne kohosi myös len-
tokone, ja kolmen viikon matka Eng-
lantiin sai alkaa.

Ensimmäisen puolikkaan vie-
tin idyllisessä Millbrookin kylässä 
Etelä-Englannin rannikolla. Pää-
sin mm. purjehtimaan, keräämään 
simpukoita ja syömään paikallista  
fish ”n” chips -herkkua. Näin (ja 
haistoin) ensimmäistä kertaa vuoro-
veden ja nautin täysin rinnoin hen-
keäsalpaavasta maisemasta, jossa 
vuoret, pellot ja merenranta vuorot-
telivat.

Muiden lähtiessä leirille, minä 

Ajankohtaista

Euroopan nuorisovaihtajat Istanbulissa.

Unelmien kesä Englannissa
hyppäsin junaan kohti Keski-Eng-
lantia. Yli 12 tunnin matkustuksen 
jälkeen pääsin kuin pääsinkin perille, 
ja en ehtinyt edes kunnolla asettua, 
kun perheeni vei minut viiden päivän 
kiertomatkalle. Näin monta suurta 
kaupunkia, kuten Birminghamin ja 
Liverpoolin ja pääsin viettämään 
kolme unohtumatonta päivää Lon-
toossa, jossa käyminen on aina ollut 
yksi suurimmista haaveistani.

Matkan aikana tutustuin muihin 
kesävaihtareihin, ja vaikka en osal-
listunutkaan leirille, sain silti pal-
jon uusia ystäviä ympäri maailmaa, 
ja olemme edelleen tiiviisti yhtey-
dessä. Host-siskostani tuli varmasti 
yksi parhaimmista ystävistäni. Sain 
kosketuksen englantilaiseen kult-
tuuriin maistelemalla iltapäiväteetä, 
ajellen kaksikerroksisilla busseilla ja 
kuningasperheen elämää juoruleh-
distä seuraillen. En voi olla suosit-
telematta Lions-kesävaihtoa, sillä 
sen parempaa tapaa tutustua mui-
hin nuoriin ja viettää unelmien ke-
sää parhaassa seurassa ulkomailla 
ei voi olla!  Anni Hirvonen 

Savonlinna/Linnatar-klubin 
kesävaihtari 2013

Minä (toinen oikeal ta) ja muita kesävaihtareita ostosmatkalla Plymouthissa.

Postikorttimaisemaa 
Etelä-Englannissa.



28  LION  6/13

Vuosikokouksen kohokohdat

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

Kansainvälisessä vuosikokouksessa eritaustaiset lionit yli 
sadasta maasta ja erikielisiltä maantieteellisiltä alueilta marssivat rinnatusten 
isäntäkaupungin kaduilla kansakuntien paraatissa, osallistuvat seminaarei-
hin ja äänestävät järjestön tulevaisuudesta  sekä nauttivat tapahtuman ko-
hokohdista, kuten kolmesta toiminnantäyteisestä yleisistunnosta, jännittä-
västä näyttelysalista ja muunlaisesta sisällöstä:

Vuosikokouksen tapahtumapaikat 

Air Canada Centre (ACC)
Air Canada Centre on Kanadan johtava urheilu- ja viihdetapahtumien pito-
paikka ja Toronto Maple Leafs -jääkiekkoseuran, Toronto Raptors -koripallo-
seuran ja Toronto Rock -haavipallojoukkueen kotikenttä. Air Canada Centre 
(ACC) on kansainvälisen show’n ja kolmen yleisistunnon tapahtumapaikka. 
Paikkoja hallissa on lähes 20  000! 

Vuosikokouksen bussikuljetuksilla pääsee virallisesta LCI-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 maan-
alaisesta vuosikokouksesta MTCC:n etelärakennuksen ai-
nutlaatuisessa ja nykyaikaisessa maanalaisessa näyttely-
salissa!  

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 REGISTRATION 
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

LÄHDE KANSAINVÄLISEEN VUOSIKOKOUKSEEN TORONTOON!

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

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.

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 
runsaasti yöelämää, upeaa arkkitehtuuria, hienoja museoita, jännittäviä vin-
tage-kauppoja, luksusliikkeitä ja kaikkea mahdollista siltä väliltä. Tule löy-
tämään ja kokemaan taiteiden ja kulttuurin energinen maailma tästä ys-
tävällisestä  kaupungista, joka toivottaa kaikki vierailijat tervetulleiksi. To-
ronto odottaa sinua!

Vuosikokouksen vieraat voivat odottaa mielenkiintoista viikkoa, joka on 

täynnä työtä ja huvitusta, kun kokoonnumme yhteen päättämään upean jär-
jestömme tulevaisuudesta. Juhlallisuuksiin sisältyvät oma kulttuurisesti vä-
rikäs kansainvälinen paraatimme Toronton keskustan läpi. Lisäksi voit osal-
listua mielenkiintoisiin seminaareihin, täysistuntoihin, kansainväliseen esi-
tykseen ja vuoden 2014–2015 kansainvälisen presidentin vaaliin.

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 lioneille.

Näillä sivuilla on lyhyt yhteenveto kansainvälisen vuosikokouksen puit-
teista sekä päämajan ilmoittautumis- ja hotellivarauskäytännöistä sekä mat-
kan lentojen varausmenettelyistä
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• Kirjoita kaikki tiedot isoilla kirjaimilla. 
• Saat sähköpostitse vahvistuksen rekisteröitymisestäsi ja maksuista. 
• LCI lähettää rintamerkit toukokuusa 2014. Sinun täytyy tuoda nämä 

Torontoon. 
• Kaikki osallistumismaksut ja varausmaksu on ilmoitettu Yhdysvaltain 

dollareina. 
• Hotellien hinnat noteerataan Kanadan (CAD) dollaria.

Rekisteröintimaksut: aikuinen lapsi (17 ja alle)
• ennen 10.1.2014 110 US$ 10 US$
• 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 ostosaluetta Bloor-Yorkville, 
Toronto Eaton Centre -viihde-
keskustasta, 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 (tällä hetkellä 40 paik-
kaa – ennakkovaraus on voimassa maaliskuun 2014 loppuun) matkatoi-
miston kautta.

Matkalle osallistuvat arpajaisvoittajat, mutta myös muut kansainväli-
sestä vuosikokousmatkasta matkasta 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 85325

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 il-
moittautumismaksun) Helsingistä alkaen. Muiden matkustajien matkan lop-
pusuoritus 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

Matkatoimisto pidättää oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka joh-
tuvat siitä riippumattomista syistä. Hintoihin ei sisälly matka- tai peruu-
tusvakuutuksia ja siksi suositellaan, että matkustajalla on oma mat-
kavakuutus.

Matkaan osallistuville hintaan sisältyy bussikuljetus kentältä ho-
telliin ja takaisin kentälle paluupäivänä

Yhteiset tilaisuudet

Kansainvälisen vuosikokouksen täysistuntojen lisäksi Pohjoismaiden edus-
tajat ovat pukeutuneet paraatiin lauantai 5.7. yhtenäisessä asussa sekä osal-
listuneet kaikkien pohjoismaisten edustajien yhteiseen Get-together -iltaan 
torstai-iltana 3.7. ja pohjoismaiden yhdessä kutsuvierailleen järjestämään 
Scandinavian Hospitality Room -iltaohjelmaan maanantaina 7.7.

Osallistumismaksu ja muut tiedot näihin tilaisuuksiin tarkentuvat tammi-
kuussa 2014 pidettävän Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston (NSR) kokouk-
sen jälkeen. Tästä informoidaan matkalle lähtijöitä myöhemmin.

Toronton suomalaisklubien yhteisistä tilaisuuksista keskustellaan, myös 
näistä informoidaan myöhemmin.

Kaikki omatoimiset matkaajat ovat luonnollisesti tervetulleita mukaan 
kaikkiin näihin tapahtumiin. Hampurin vuosikokouksen tapaan toivon kaik-
kien suomalaisten yhteisesiintymistä kaikissa tilaisuuksissa SUOMI NÄKY-
VIIN -teemalla!

Yhteystiedot kaikilta osallistujilta ovat jatkoinformoinnin kannalta tär-
keitä!

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

Piakkoin www.lions.fi sivuilla 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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Martti Kajavan päivillä
muisteltiin klubin historiaa 
LC Kuusamo/Rukan aktiivisiin perustajajäseniin kuuluva Martti Kajava täytti 
80 vuotta 30.9.2013. Yli neljäkymmentä vuotta Lions-toimintaa, on pitkä 
aika. ”Pitäkää toiminta mielenkiintoisena, keksikää aina uutta, viihdyttävää-
kin tekemistä, hyviä aktiviteetteja,  jäsenistä huolehtiaksenne”, sanoo Martti. 

Klubin perustoiminnoissa ei Martin mukaan ole tapahtunut oleellista muu-
tosta, vaan klubi tekee edelleenkin palvelutehtäviä kuten aiemmin.  Aiem-
mista aktiviteeteista Martti muisteli tunteikkaaseen sävyyn, tapausta jossa 
eräs paikkakuntalainen maatilan isäntä oli loukannut jalkansa traktorin lu-
milinkoon. Klubin jäsenet olivat auttaneet kesken jääneen navetan pohjan 
teossa, laudoittaneet ja valaneet perustukset. Isäntä oli ollut kovin otettu 
ja kiitollinen, saamastaan avusta. ”Tehkää edelleenkin palveluksia niitä tar-
vitseville”, totesi Martti Kajava. ”Sitä varten klubi on aikanaan perustettu.” 

Klubi muisti Martti Kajavaa klubikokouksessaan antamalla hänelle lasi-
maljakon, johon on upotettu perustajajäsen pinssi, kukat ja kopio klubin 
perustamisasiakirjasta. ”Olen aivan otettu”, totesi Martti Kajava. Mieleen-
painuvan klubikokouksen päätteeksi juotiin kakkukahvit ja kerrattiin Mar-
tin johdolla klubin perustamiseen liittyvää ajanjaksoa. 

Kuva ja teksti Kaino Törmälä

Liiton puheenjohtaja Seppo Söder-
holm kutsui viime kaudella halli-
tuksen valtuuttamana koolle työ-
ryhmän, jonka tehtävä oli uudistaa 
ja järkiperäistää vuosikokousraken-
netta, alentaa kustannustasoa sekä 
selkeyttää ja tiivistää ohjesäännös-
töä. Toivomus tuli lähivuosien vuo-
sikokousjärjestäjiltä Jyväskylästä, 
Heinolasta, Porista ja Vuokatista. 

”Kokosin työryhmän aiempien 
vuosikokouksien järjestelytehtä-
vissä toimineista henkilöistä ja uu-
sia ajatuksia tuovista nuoremmista 
jäsenistä”, kertoo Seppo Söderholm. 
”Kuusihenkinen rakennemuutostyö-
ryhmä kokoontui ensi kerran syk-
syllä 2012 selventäen tarpeet ja so-
pien aikataulusta”, jatkaa Seppo ja li-
sää että, ”aikaa varattiin vain vuosi, 
jotta saisimme muutokset käytän-
töön jo osittain Porin vuosikokouk-
sessa kesällä 2014 ja täysimääräisinä 
viimeistään seuraavana vuonna Vuo-
katissa”.

Työryhmä Sinikka Uola Hämeen-
linnasta, Raimo Naumanen Kuo-
piosta, Matti-Pekka Mäkelä Seinä-
joelta, Jouko Inkeroinen Klaukka-
lasta, Maarit Kuikka Helsingistä ja 
Seppo Söderholm Lappeenrannasta 

kokoontui tiiviiseen tahtiin. Työryh-
män sihteeri Jouko Inkeroinen sel-
ventää alkutaipaleen mietteitä seu-
raavasti: ”Ryhmällä oli selkeänä ta-
voitteena saada järjestelyjen kustan-
nustasoa alas ja vuosikokousraken-
netta nykyaikaisemmaksi”.

”Varsinainen vuosikokous yksi-
päiväiseksi (lauantai) ja vaihtoeh-
toja marssin järjestämiseen” tiivistää 
Raimo Naumanen jatkaen, että ”jo 
näillä toimenpiteillä helpotetaan jär-
jestäjien työtaakkaa huomattavasti ja 
kokousviikonlopusta tulee viihtyisä 
sekä kompakti kokonaisuus”. Matti-
Pekka Mäkelän mielestä Vierumäellä 
nähty lippujen juhlallinen sisääntulo 
oli jo hieno uudistus ja sai monen lei-
jonan silmät kyynelehtimään vaikutta-
vuudessaan. ”Erilaisille Lions-työryh-
mille ja koulutuksille varataan sunnun-
taipäivä”, lisää Sinikka Uola. 

”Vuosikokouksen ohjesääntö liit-
teineen oli tarpeen uudistaa samassa 
yhteydessä. Lisäksi Vuokatin vuosiko-
kousjärjestäjiltä tuli toive laatia sopi-
mus vuosikokouksen järjestäjän ja lii-
ton kanssa, mikä varmistaa sen, että 
kumpikin osapuoli pitää kiinni sovi-
tuista asioista ohjesäännön mukai-
sesti”, toteaa pääsihteeri Maarit Kuikka.

Vuosikokousrakenteeseen muutoksia

Vuosikokousrakenteen muutoksia pohtineen työryhmän puheenjohtajana toi-
mii IPCC Seppo Söderholm (oikealla), ja jäseninä IPDG Jouko Inkeroinen, pää-
sihteeri Maarit Kuikka, PDG Raimo Naumanen ja alueenpuheenjohtaja Sinikka 
Uola. Kuvasta puuttuu PDG Matti-Pekka Mäkelä. Kuva: Antti Tuomikoski.

Talviloma Vuokatissa 
Vapaana tasokas täydellisesti varusteltu 

lomakiinteistö Niittyleinikki lähellä 
Vuokattia.

Vapaita viikkoja ja viikonloppuja uudenkarheassa, 
täydellisesti varustellussa ja viihtyisässä kohteessa  
(n. 75 m2:n +parvi) lähellä Vuokatin hiihtokeskusta ja 
Katinkultaa. Sijainti 5 – 10 min. automatkan päässä 
rinteistä ja latuverkosta (n. 5 km). 

 

Pääasiassa vuokraamme viikoksi, mutta myös 
viikonlopuista ja muista yhdistelmistä voidaan 
keskustella. 

 

Tarjoamme kohdetta Leijonille 
edullisesti. Suoralla kaupalla 
säästetään välityskustannukset. 

Soita Lion Ari Häkkinen, 0400 909054 
e-mail: ari.hakkinen@mc-info.com Yli 40 vuotta lionstoiminnassa mukana ollut Martti Kajava muisteli ilolla 

klubinsa toimintaa.
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Byrokratiaa vai luovuutta?
Lions –liiton tämän kauden muutosvalmentajien syys- ja palautepäivät pi-
dettiin 26.–27.10.2013 Seinäjoella. Tapahtumassa keskusteltiin mm. klubien 
strategiasta ja toiminnansuunnittelusta teemalla Byrokratiaa vai luovuutta? 

Muutosvalmennus -aineiston modernisoinnista annettiin evästystä liiton 
brändityöhön ja keskusteltiin klubin laatuprosessista ja sen pilotoinnista. 
Loppukeskustelussa todettiin, että tämäntapaista koulutusta tarvitaan. Ni-
mikkeet ja sisältö voivat muuttua, mutta se tärkein; se mitä opitaan pitää 
viedä ymmärtävällä tavalla klubeihin, lohkoihin ja virkailijatasolle.

Vuosien 2008–2012 aikana Suomen lions-liitto on kouluttanut 
52 muutosvalmentajaa. Muutos  valmentajien tehtävänä on 
omissa piireissään toteuttaa klubien johtajille… ensi sijai sesti  
1. vara presidenteille – sekä lohkojen ja alueiden puheenjohtajille 
suunnattua valmen nusta, jolla tähdätään siihen, että

a. jokainen klubi tekee annetun mallin mukaisen oman strategian
b. klubijohtajat saavat paremmat valmiudet johtaa toimintaa niin, 

että jäsenet ovat sitoutuneita, motivoituneita ja innokkaita 
osallistumaan lionstyöhön

c. lohkojen ja alueiden puheenjohtajille annetaan paremmat 
valmiudet hoitaa tehtävänsä

Nyt järjestetään viides muutosvalmentajakurssi piirien 
kouluttajaresurssien vahvistamiseksi. 

Kurssin sisältö:
– klubistrategian työstäminen
– ihmisten johtaminen
– aikuisten ihmisten kouluttaminen

Aika: I Moduli 25.–26. tammikuuta 2014, 
  II Moduli 15.–16. maaliskuuta 2014 

Paikka:  Ahlmanin Kartano, Tampere

Koulutuksen tavoite:

Antaa osallistujille valmiudet valmentaa piiriensä klubeille, 
lohkoille ja alueille vetäjät strategioiden luomiseksi ja 
jatkuvan määrätietoisen kehityksen käynnistämiseksi.

Koulutettavaksi voidaan hyväksyä sitoutunut lion, jolla 
koulutuksensa sekä lionstoiminnassa ja/tai työelämässä 
hankkimansa kokemuksen perusteella voidaan olettaa omaavan 
sellaiset tiedot ja taidot, jotka tarvitaan yllä kuvatun tehtävän 
hoitamisessa. Muutosvalmentaja koulutuksen saanut oletetaan 
olevan valmis sitoutumaan toimimaan piirinsä johtajuus-
valmentajana vähintään kolmen vuoden ajan.

Hakeminen: Erillisellä lomakkeella, jonka saat ottamalla 
yhteyttä koulutusjohtaja Rafael Fransiin sähköpostiosoitteella 
rafael.frans@lions.fi tai oman piirin koulutusjohtajaan. 
Hakemus, joka hakijan piiri kuvernöörin ja piirin koulutusjohtajan 
on hyväksyttävä, lähetetään Rafael Fransille viimeistään 
3. tammikuuta 2014.

Osallistujilta ei peritä kurssimaksua. Suomen Lions-liitto korvaa 
osallistujille kodin ja kurssipaikan välisistä matkoista aiheutuneet 
kulut matkustussäännön mukaan. Päivärahaa ei makseta.

Lisätietoja antaa 
Rafael Frans, puhelin 06 317 4712 tai 0400 66 31 36.

MUUTOSVALMENNUS
Suomen Lions-liitto on rakentanut 
muutosvalmennusjärjestelmää vuodesta 2008 lähtien. Liitto 
kouluttaa muutosvalmentajia, jotka omissa piireissään 
valmentavat klubien tulevia johtajia, ensisijaisesti 1. 
varapresidenttejä, sekä alueiden- ja lohkojen puheenjohtajia.

Liiton järjestämien muutosvalmentajakurssien ohjelma 
sisältää kolme pääkohtaa
1. Lionsklubin strategian luominen
2. Ihmisten johtaminen eli innostaminen, motivoiminen ja 

sitouttaminen
3. Kouluttajana esiintyminen, aikuisten ihmisten 

valmentaminen

Muutosvalmentajien järjestämät valmennuksen kulkevat eri 
piireissä eri nimikkeillä, esimerkiksi MOVE, JOVA, JOVE. 

Tähän asti Päämajan edistämää Klubin Laatuprosessia 
(KLP, englanniksi CEP) on suomalaisella lions-kentällä 
korvattu muutosvalmentajien vetämillä valmennuksilla.

Muutosvalmentajakoulutuksen käyneitä lioneita on 52.

Viides muutosvalmentajakurssi 
järjestetään 25.–26. tammikuuta ja 
15.–16. maaliskuuta 2014 (2 + 2 päivää).

KUTSU
VIIDENNELLE MUUTOS-
VALMENTAJA KURSSILLE

Kuva osoittaa että hauskaakin on. Keskellä kouluttajien kouluttajat PDG Ossi 
Eloholma ja liiton koulutusjohtaja Rafael Frans. Kuva: BVL.
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Jäsentoiminnan AKTIIVIKLUBIT
vähintään 4 uutta jäsentä kaudella 2013–2014

LC Lahti/Vesijärvi C-piiri
LC Mikkeli/Naisvuori D-piiri
LC Kivijärvi G-piiri
LC Varkaus/Justiina K-piiri
LC Rauma/Ankkuri M-piiri

Leo Europa Forumissa leijonat järjestivät jotain uutta, mieleenpainuvaa ja 
suuresti kiiteltyä. Tämän kuvasarjan myötä Leo Europa Forum 2013 osallis-
tujat ja orgateam haluaa vielä erikseen kiittää kaikkia leijonia ja leijonaklu-
beja, jotka kokkasivat 150 osallistujanuorelle illallisen 11.8.2013 Himoksella.

Illallinen oli todellinen menestys, joka nostettiin yhdeksi tapahtumavii-
kon kohokohdista! Kiitos LC Espoo/Keskus, LC Helsinki/Finlandia, LC Hel-

Mikä on 
Nuorkauppakamari?

Nuorkauppakamari on kansainväli-
nen jäsentensä kehittymis- ja joh-
tamiskouluttautumisjärjestö sekä 
kontaktiverkosto, joka vaikuttaa ak-
tiivisesti yhteiskunnassa. Se vaikut-
taa yhteiskuntaan positiivisesti ke-
hittämällä nuorten aikuisten joh-
tamistaitoa, sosiaalista vastuuta, 
yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.  
Nuorkauppakamari on tarkoitettu 
kaikille alle 40-vuotiaille itsensä ke-
hittämisestä ja kouluttamisesta kiin-
nostuneille ihmisille. 

40 vuotta täyttävä on Nuor-
kauppakamarissa erovuoroinen, 
erinomainen ikä liittyä Lions-klubiin.

Lions Club Vihti/Nummelassa 
on peräti 7 jäsentä, joilla on taustana 
Nuorkauppakamari.

Kysyessäni miten he kokevat 
siirtymisen Nuorkauppakamarista 
lioniksi sain vastauksiksi:

– Nuorkauppakamarissa olin tot-
tunut järjestötoimintaan. Tullessani 
erovuoroiseksi tuli tyhjä olo, jäin kai-
paamaan toimintaa. Sille nuorkaup-

Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset  III 

perinteinen seminaariristeily 
Helsinki–Tallinna–Helsinki lauantaina  29.3.2014.

 Ohjelma ja ilmoittautumistiedot seuraavassa lehdessä.

Nuorkauppakamari kasvattaa hyviä jäsenehdokkaita  
– osaammeko kutsua heitä mukaan?

pakamarin jättämälle tyhjyydelle oli 
kiva saada jotain vastaavanlaista te-
kemistä. Lionsklubi on tarjonnut sii-
hen hyviä mahdollisuuksia ja on ol-
lut taas mukava kuulua tiiviiseen 
yhteisöön, jolla on hyvä tekemisen 
meininki.

– Järjestöissä erona on se, että 
NK panostaa enemmän itsensä ke-

hittämiseen, sieltä oli mielekästä siir-
tyä tekemään palvelutyötä. Nuor-
kauppakarissa saatu kokemus on 
ollut hyödyksi lionsklubissa. Siellä 
saadun opin jälkeen on helppo ottaa 
klubissa vastaan mikä tahansa teh-
tävä, vaikka sihteerin virka tai vas-
tuu jonkun aktiviteetin hoitamisesta.

– Nuorkauppakamarista siirtymi-

nen Lions-klubiin ei kuitenkaan ole 
yksinkertaista. Meillä ei ollut tietoa 
lions-toiminnasta eikä tietoa paikal-
lisista klubeista. Siinä tilanteessa on 
vaikea itse ottaa yhteyttä klubiin, 
varsinkin kun jotenkin tiesimme, että 
lionsklubiin tullaan kutsusta.

– LC Vihti/Nummelan kohdalla 
yhteys toimii kun NK- taustaiset 
lionit tuntevat erovuoroiset ja otta-
vat heihin yhteyttä kutsuen mukaan 
lionstoimintaan.

Tästä on pääteltävissä:
Nuorkauppakamari kasvattaa erin-
omaisen hyviä, aktiivisia, osaavia jär-
jestöihmisiä ja luopuu heistä juuri 
sopivassa iässä.

Mitä meidän pitäisi tehdä?
Klubin kannattaa ottaa yhteyttä pai-
kalliseen Nuorkauppakamariin. Tar-
joutua heidän kokoukseensa kerto-
maan toiminnastamme ja antaa yh-
teystiedot, joilla halukas jäsenehdo-
kas tavoittaa lionit. Käytetään tämä 
erinomainen mahdollisuus hyväk-
semme.

Lionsterveisin
Maija-Liisa Heikkilä, Jäsenjohtaja

Lions Club Vihti/Nummelan lionit Laura Sareva, Ilona Maksniemi, Mia Uusi-
mäki, Sanna Kuula ja Hanna Vires ovat sitä mieltä, että Nuorkauppakama-
rista erottuaan lionsklubi on antanut hyvän mahdollisuuden jatkaa aktiivista 
järjestötoimintaa.

Leijonien kokkausiloa Leo Europa Forumissa
sinki/Pohjois-Haaga, LC Helsinki/Worldwide, LC Jyväskylä/Aino, LC Jämsä, 
LC Palokka/Wilma, LC Vaajakoski/Ewe, PCC Lauri Vainio ja VDG Kaisa Vai-
nio, DG Esa Ojapalo ja lion Minna Räisänen-Ojapalo, sekä DG Jari Rytkö-
nen ja lion Taru Rytkönen!

Kuvat: PCC Heikki Pamilo

ONNITTELUT!
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A-piiri
LC Somero: Tuomo Kurkikangas
LC Oripää: Jukka-Pekka Koivisto, Markus Ylijoki
LC Naantali: Harri Ranta
LC Raisio: Arto Aalto, Lassi Montin
LC Kuusjoki: Mika Sipilä
LC Kaarina: Osmo Teininen
LC Paattinen: Janne Virta
LC Turku/Linna: Asko Juopperi
LC Kiikala: Henri Partanen
LC Nousiainen: Jari Viitasalo
LC Kisko: Jyrki Hakkarainen, Tuomas Peltola
LC Dragsfjärd: Oscar Nylund
LC Kaarina/City: Tuomas Tiilikainen
LC Rusko: Janne Jaakkola
LC Salo/Birgitat: Pia Viljamaa
LC Turku/Archipelago: Kimmo Arjasmaa, Petri Salonen
LC Loimaa/Sinikellot: Eija Jussilainen
LC Uusikaupunki/Merettäret: Johanna Kostiainen

B-piiri
LC Tapiola: Janne Aho
LC Helsinki/Sata: Peter Kreisler
LC Grankulla-Kauniainen: Ari-Pekka Virkkula
LC Virkkala-Virkby: Sami Sassi
LC Espoo/Pohjoinen-Esbo/Nord: Taru Lehti, Maarit Turunen
LC Helsinki/Rööperi: Juhani Mäntyniemi
LC Kirkkonummi/Veikkola: Ville Kaisti, Keijo Ruhanen
LC Espoo/City: Taina Viiala
LC Lohja/Omenaiset: Merja Koskinen
LC Espoo/Alberga: Pekka Soramo
LC Espoo/Laaksonliljat: Tuija Rantanen

C-piiri
LC Lahti: Mika Okkola
LC Riihimäki: Paavo Vuori
LC Lahti/Vesijärvi: Jari Roininen
LC Hauho: Jaakko Pouttu, Tommi Salminen, Asko Ylöstalo
LC Nastola: Hannu Rahkonen
LC Hämeenlinna/Renko: Ville Pietilä
LC Forssa/Kuha: Matti Alanko, Sami Latva
LC Lahti/Laune: Jani Klinga, Arto Viljanen
LC Tuusulanjärvi: Pauli Saikkonen
LC Hämeenlinna/Aulanko: Anna-Maija Mikkotervo
LC Vihti/Nummela: Kati Helanto-Väätänen, Terhi Matikainen,  
Päivi Turtiainen
LC Asikkala/Kanava: Marjo Vihersaari
LC Hyvinkää/Höffinga: Vuokko Kallionsivu
LC Nurmijärvi/Kanerva: Kirsi Paakkala
LC Järvenpää/Jannet: Petteri Lötjönen
LC Janakkala/Idat: Marjo Harainen, Pirjo Paloneva, Taru Vierimaa
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Pirjo Matikainen
LC Loppi/Maijastiinat: Minna Oksanen

D-piiri
LC Imatra/Vuoksi: Tero Lehtonen
LC Kuusankoski/Voikkaa: Jarmo Aalto
LC Kausala: Pauli Similä
LC Heinola/Jyränkö: Tuomas Pärssinen
LC Savitaipale: Petri Siivo
LC Mikkeli/Savon-Jousi: Jouko Hurskainen
LC Pertunmaa: Teppo Hurme, Simo Pöyry

Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
17.9.–12.11.2013

LC Kouvola/Lukko: Sami Suppala
LC Pyhtää-Pyttis: Sami Sainio, Petri Vastamäki
LC Heinola/Sillat: Timo Rajajärvi, Jyrki Saarinen
LC Nuijamaa: Hannu Talonpoika
LC Kouvola/Hansa: Timo Tuuri, Jarno Viljakainen
LC Mikkeli/Naisvuori: Päivi Haapalehto, Anna-Liisa Hahl,  
Marja Hokkanen, Taija Suhonen
LC Kouvola/Ritarit: Samu Korjala

E-piiri
LC Hämeenkyrö: Jin Haitao, Jorma Kivimäki, Seppo Rajala
LC Ikaalinen: Janne Asell, Esa Hopsu
LC Ruovesi: Pauli Pollari
LC Teisko: Juha Nätkin
LC Valkeakoski/Sääksmäki: Juha Lehtonen
LC Tampere/Harju: Daniel Cosby
LC Kuhmalahti: Pertti Alanko, Pasi Brusila
LC Ylöjärvi/Teivo: Matti Himanen, Olli Osara
LC Tampere/Siilinkari: Tiina Rantala
LC Tampere/Naistenlahti: Sirpa Arola
LC Tampere/Wivi Lönn: Leena Schavikin
LC Virrat/Tarjanne: Tytti Majanen
LC Tampere/Hämeensilta: Anne Auren-Elonen
LC Lempäälä/Sääksjärvi: Kirsi-Maria Schaumann
LC Ylöjärvi/Helmi: Marjaana Petra-Rasku
LC Hämeenkyrö/Kyröttäret: Anneli Järvinen-Paananen

F-piiri
LC Seinäjoki: Jyri Sarvikas
LC Jurva: Janne Peltoniemi
LC Kuortane: Anssi Kontteli, Kari Maunuksela, Ari Vesteri
LC Övermark-Yttermark: Karl-Erik Haga
LC Ilmajoki/Ilkka: Juhani Kivimäki, Seppo Kivimäki
LC Ilmajoki/Viljat: Elisa Kylmäkorpi
LC Toijala/Arvo Ylppö: Minna Immonen, Maaret Nieminen
LC Nurmo/Valakiat: Anneli Lambacka

G-piiri
LC Uurainen: Jukka Haaparanta, Taru Rytkönen
LC Petäjävesi: Markku Jaatinen, Tarmo Ketola
LC Kinnula: Jussi Toikkanen
LC Kivijärvi: Sirkka Kauppinen, Anja Kinnunen, Tuula Lahtinen,  
Marita Pasanen
LC Lievestuore: Reijo Pynnönen, Arttu Suuronen
LC Jyväskylä/Cygnaeus: Veli-Juhani Aho
LC Joutsa/Jousa: Heikki Utula
LC Mänttä/Esteri: Mervi Niemi
LC Vaajakoskis/Ewe: Marja-Leena Kotila

H-piiri
LC Savonlinna: Jarmo Hirvonen
LC Lieksa: Kyllikki Vänskä
LC Ilomantsi: Hannu Hoskonen
LC Joensuu/Pielisjoki: Jani Kemppainen, Juho Malinen, Sami Takkunen
LC Kontiolahti: Pentti Martikainen
LC Kiihtelysvaara: Jonne Ihalainen
LC Savonlinna/Linnatar: Irene Behm, Sunneva Kantola
LC Joensuu/Kanteletar: Ritva Mertanen
LC Joensuu/Justiina: Jaana Oravainen

I-piiri
LC Oulu/Pokkitörmä: Heidi Enwald
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LC Ii: Vesa Hanhisalo
LC Oulu/Raatti: Pirjo Bastman, Rainer Bastman, Kaarina Kalliojärvi
LC Ruukki: Jukka Kodis
LC Kiiminki: Jani Isomaa
LC Paltamo: Jyri Saastamoinen, Virva Saastamoinen
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto: Raila Koiranen
LC Siikajoki: Jarmo Eskola, Päivi Eskola
LC Oulu/Pateniemi: Timo Multasniemi
LC Raahe/Fantti: Raili Heinula
LC Hailuoto: Ari Kärki
LC Oulu/Hannat: Sari Leppäkynnäs
LC Liminka/Kultasirkut: Elina Salo
LC Oulunsalo/Salottaret: Elke Kleutghen, Airi Kärkkäinen,  
Vuokko Palokangas

K-piiri
LC Varkaus: Antti Jukarainen, Pauli Lappi
LC Kuopio/Kallavesi: Kai Oinonen
LC Rautalampi: Juho Pahajoki
LC Siilinjärvi: Marko Immonen
LC Kaavi: Jouko Mustonen
LC Vehmersalmi: Markku Duus, Hannu Rouvinen
LC Iisalmi/Porovesi: Risto Nousiainen
LC Siilinjärvi/Kassarat: Tero Savolainen
LC Kuopio/Kalakukko: Timo Toivanen
LC Kuopio/Snellman: Marko Nyyssönen
LC Varkaus/Justiina: Mervi Ahonen, Aune Toivanen,  
Pirkko Valkeapää-Hätinen. Irmeli Tsupari
LC Pieksämäki/Pieksättäret: Tuula Ahtiainen, Sirpa Savolainen

L-piiri
LC Kuusamo: Ilkka Kettunen
LC Kittilä: Mikko Saarela
LC Rovaniemi/Alakemijoki: Markus Aarto, Jyrki Ronkainen
LC Rovaniemi/Lainas: Toni Haavisto
LC Enontekiö: Ari Timberg
LC Rovaniemi/Napapiiri: Teuvo Strand
LC Rovaniemi/Pöyliö: Pekka Jäntti
LC Rovaniemi/Ounasjoki: Mika Ollila
LC Kuusamo/Pohjanakat: Milja Hokkanen
LC Pudasjärvi/Hilimat: Seija Tihinen

M-piiri
LC Kauvatsa: Jussi-Pekka Juvela
LC Rauma/Ankkuri: Kari Ekqvist, Arto Liiten, Hannu Tohola,  
Kai Vanamo
LC Laitila: Mauno Penttilä, Marko Ylenius
LC Jämijärvi: Petri Ihanamäki, Jari Miettinen
LC Eura/Pyhäjärvi: Mika Äärilä
LC Pori/Karhu: Kari-Matti Haapala
LC Laitila/Untamoinen: Olli Kilpi, Ari Venho
LC Ulvila/Olavi: Jussi Heinonen
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde: Kalle Komppa
LC Pori/Koivisto: Markus Viskari
LC Pori/Katariina: Marja Huhtanen, Päivi Schönroos
LC Kokemäki/Jokilaakso: Kirsti Kylä-Setälä
LC Huittinen/Gerda: Merja Turto
LC Kankaanpää/Helmi: Sirpa Väisänen
LC Pori/Charlotta: Tarja Karjalainen
LC Eura/Muinaiset: Kaisa Repo
LC Nakkila/Emma: Maija Airio, Katariina Kivioja, Annika Tulonen
LC Ulvila/Aurora: Soile Kulmala

N-piiri
LC Lovisa-Loviisa: Jari Excell
LC Porvoo-Borgå: Stafan Rehnström
LC Helsinki/Vartiokylä: Lasse Bergman, Kimmo Hyry
LC Vantaankoski-Vandaforsen: Matti Kotisaari, Petri Velling
LC Helsinki/Myllypuro: Petteri Saarva

LC Hiekkaharju-Sandkulla: Peter Etholen
LC Sipoo/Pornainen: Markku Rintala
LC Helsinki/Vallila: Tommi Mäkilä
LC Helsinki/Mellunmäki: Raimo Peuralahti
LC Vantaa/Hämeenkylä: Timo Järvenpää
LC Helsinki/Marjaniemi: Hannu Huhtalo
LC Helsinki/Metsälä: Timo Palen
LC Helsinki/Pakinkylä: Janne Ovaskainen
LC Helsinki/Suurmetsä: Jouni Teini
LC Vantaa/Pähkinärinne: Ari-Pekka Launne
LC Helsinki/Pro Humano: Eeva Liesilinna
LC Vantaa/Helsinge: Sirpa Ahonen, Sirkka Keiski
LC Helsinki/Pro Cultura: Tuula Raulo
LC Helsinki/Itä: Kari Uuksulainen
LC Helsinki/Aurora: Riitta Sippola
LC Vantaa/Avia: Sanna Törmi
LC Pornainen: Sirja Suonpää-Väänänen
LC Helsinki/Soihdut: Leila Kantanen, Helena Pulkkanen
LC Mäntsälä/Mamsellit: Seija Nurisalo, Reija Puro

O-piiri
LC Jakobstad:  Christer Sjöblom
LC Jakobstad/Malm: Niclas Gustafsson
LC Kannus: Joni Mäki-Petäjä
LC Oulainen: Rauno Ojantakanen
LC Nykarleby: Torolf Bonäs, Rickard Törnqvist
LC Oravais: Gun-Britt Bergman, Siv Holmström
LC Nivala: Heli Helander
LC Himanka: Tapio Hillilä
LC Ylivieska/Huhmari: Reino Junttila
LC Kalajoki/Kallattaret: Pia Brusin, Liisa Joensuu

Tapahtumakalenteri 2013–2014
Hallituksen kokoukset: 23.1./14.2./20.3. (optio: huom. 
muuttunut päivä)/23.4./6.6.
17.–19.1.  Pohjoismaiden yhteistyöneuvosto, 
 NSR-kokous, Honefoss, Norja
15.2.  Kuvernöörineuvoston kokous, Mikkeli
29.3.  Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset III -risteily
6.6.  Kuvernöörineuvoston kokous, Pori
6.–8.6.  Vuosikokousviikonloppu, Pori
8.6.  Kuvernöörineuvoston 2014–2015 
 järjestäytymiskokous, Pori
4.–8.7.  Kansainvälinen vuosikokous, Toronto, Kanada 
Kaudella 2013–2014 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja
2.–3.11.  Sulkapallomestaruuskilpailut, 
 järjestäjänä LC Vantaa/Rajakylä
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!
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.
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Kaudella 2011–2012 käytiin klu-
beissa ohjattua arvokeskustelua ja 
302 klubia syötti arvonsa liiton ar-
votietokantaan. Klubeja on yhteensä 
941 joten vastausprosentti oli 32. 
Naisklubit olivat reippaampia arvo-
jensa tiedottamisen suhteen; heistä 
vastasi 39 % ja miesklubeista 26 %. 
Yhteisklubeista vastauksia tuli vain 
17 eli 24 %, mutta lukumäärä on niin 
pieni, ettei niitä ole käsitelty graa-
fisesti. Kolme piiriä A, F ja H pää-
sivät vastauksissa yli 50 prosentin, 
heikoimmasta piiristä vastasi vain 13 
prosenttia klubeista.

Klubeille oli annettu ohjeeksi, 
että jokainen klubi käsittelisi arvoja 
”puhtaalta pöydältä” ts. klubi sai va-
lita omaa toimintaansa kuvaavia ar-
voja enintään 5 kpl. Arvojen nimistö 
oli sen tähden laaja, niitä löytyi alku-
peräisestä tietokannasta 292 kpl. Yh-
distelemällä saman tyyppisiä arvoja 
(esimerkiksi talkoarbete, talkoanda, 
talkooapu, talkoohenki ja talkoo-
työ) saatiin varsinaiseen käsittelyyn 
31 erilaista arvoa. Ryhmittelemällä 
yhteen samaa arvosuuntaa tarkoit-
tavat arvot syntyi viisi eniten ääniä 
saanutta arvoa: Palveluhalu, Talkoo-
henki, Paikallisuus, Luotettavuus ja 
Ihmisläheisyys. Vaikka klubien ar-
voissa kansainvälisyys esiintyi vain 
muutaman kerran, päätti liiton vuo-
sikokous 2012 lisätä vielä kuuden-
nen arvon: Kansainvälisyys. Koska 
kansainvälisyys nousi kyselyssä 
huonosti esille, todettiin se tavoi-
tearvoksi; olemmehan kansainväli-
nen järjestö.

Arvojen määrittelyssä jäi yhteisöl-
lisyys pois, koska oli sovittu enin-
tään viidestä arvosta. Olen seuraa-
vassa kuitenkin käsitellyt sitä kuu-
dentena arvona, koska sillä on suuri 
merkitys ja se nousi joissakin katego-
rioissa vahvasti esille. Arvoja käsitel-
täessä pitää aina muistaa, ettei käsit-
teitä ole missään tarkasti määritelty, 
mitä osoitti jo klubien 292 erilaista 
arvoa. Mukana on tietysti voimak-
kaasti semantiikkaa, mitä osoittaa 
nimikkeiden supistuminen 31:een, 
varsinaiseen arvojaotteluun men-
täessä. Näistä muodostetut viisi tai 
kuusi perusarvoa vaatii jonkin ver-
ran subjektiivista näkemystä mihin 
perusluokkaan arvojoukko jaetaan. 

Seuraavassa on esitetty neljän eri 
perusteen mukaan tehty klubien ja-
ottelu ja verrattu graafisesti eri klu-

biryhmien suhtautumista edellä mai-
nittuihin kuuteen arvoon.

Sukupuolen mukaan 
jaottelu

Jaottelu ei ole aivan tarkka, koska 
yhteisklubit puuttuvat lähtöaineis-

tosta. Grafiikasta selviää, että palve-
luhalu ja talkoohenki ovat samanar-
voisia sekä naisilla että miehillä.

Sen sijaan paikallisuudella ei nais-
klubeille ole yhtä voimakasta mer-
kitystä kuin miesklubeille, kun taas 
ihmisläheisyys tuntuu olevan nais-
klubeilla voimakas arvo. Kuuden-

tena arvona käsitelty yhteisölisyys 
on molemmilla sukupuolilla lähes 
saman-vahvuinen.

Perustamisvuoden 
mukainen jaottelu

Tässä grafiikassa kannattaa muis-
taa, että 90-luvun loppupuolella ja 
2000-luvulla on perustettu enim-
mäkseen naisklubeja, jolloin grafii-
kassakin ovat naisklubien arvot vah-
vasti esillä. Palveluhalu ja talkoo-
henki ovat edelleenkin voimakkaim-
mat, mutta eroa tulee varsinkin pai-
kallisuudessa; tämä arvo vahvenee 
vanhempiin klubeihin mentäessä. Ih-
misläheisyys on voimakkaasti esillä 
nuoremmilla klubeilla, kun taas yh-
teisöllisyys on vahva arvo kaikkein 
vanhimmilla klubeilla.

Klubin keski-iän 
mukainen jaottelu

”Nuorisoklubeilla” (alle 50 vuotta) 
on selvästi palveluhalu voimakkain 
arvo. Paikallisuus, luottamus ja yh-
teisöllisyys kasvavat keski-iän mu-
kana. Merkillepantavaa on ihmislä-
heisyyden vahvuus ylimmässä ikä-
ryhmässä. 

Klubin koon mukainen 
ryhmittely

Palveluhalu on riippumaton klubin 
koosta, mutta talkoohenki ja luotet-
tavuus ovat huomiota herättävän 
korkeita suurimmilla klubeilla. Suu-
rilla klubeilla ovat myös paikallisuus 
ja yhteisöllisyys vahvoja arvoja.

Edellä kuvattu analyysi ei toteuta 
kaikin kohdin tieteellisiä kriteerejä, 
mutta tuo esille muutamia trendejä; 
palveluhalu ja talkoohenki ovat voi-
makkaimmat arvot sekä naisklubien 
vahva ihmisläheisyys ja miesklubien 
paikallisuus ja yhteisöllisyys. Ana-
lyysiä voisi jatkaa selvittämällä esim. 
kaupunki- ja maaseutuklubien välisiä 
eroja tai eri maakuntien eroja. Vali-
tettavasti saatu materiaali ei aina ole 
riittävä johtopäätösten tekoon. Ar-
vojen seuraavassa päivityksessä tu-
lisi saada myös ”nukkuvat” klubit 
mukaan.

Ossi Eloholma PDG

PS! Kiitos Antti Forsellille tietotek-
niikan soveltamisessa!

Palveluhalu ja talkootyö kaikkien 
klubiryhmien perusarvoja!

1. Arvojakauma
Nais- ja miesklubit

Nais Mies

1. Arvojakauma
Nais- ja miesklubit

Nais Mies2. Arvojakauma
perustamisvuoden mukaan. 

1950-luku 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

3. Arvojakauma
klubin keski-iän mukaan.

18 -50 50 - 55 55 -60 60 - 65 65+

4. Arvojakauma
klubin koon mukaan

Talkoohenki Luotetttavuus Ihmisläheisyys Paikallisuus Yhteisöllisyys Rivi 59
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Kurkistuksia

Joulua odotellessa...
Oikeastaan olen hyvin vaatimaton 
mies. En leveile elintasollani tai 

saavutuksillani, en kuvittele 
olevani korvaamattoman 

tärkeä missään mielessä. 
Riittää kun voin olla so-
pusoinnussa oman itseni 
kanssa. Vaimo tosin väit-
tää, että egoni on kasva-
nut niin suureksi, että se 
peittää jo varjonikin. No 

mitä näistä naisten pu-
heista.
Vietän hyvin vaatima-

tonta elämää, en pröystäile 
vaatteilla, autolla tai millään 

muullakaan elintason tunnusmer-
killä. En syö, enkä juo kohtuuttomasti, 

vain tarpeen verran. Nautintoni ovat yksinkertaisia ja niiden tyydyttämi-
nen onnistuu ihan kotipiirissä. Näin vaatimattoman miehen ilot ovat hyvin 
pieniä, kellariin säilötty puutarhan sato, kompostiin haravoidut lehdet, kat-
sastuksessa läpi mennyt auto.

Nyt joulun lähestyessä olen tehnyt jämäkän lupauksen; en sorru kaupal-
liseen jouluun. En osta mitään turhaa, ei liikaa ruokaa, juomasta puhumat-
takaan. En anna ylen määrin lahjoja, en matkusta etelään lomalle, enkä tee 
muutakaan tarpeetonta ja turhaa. Joulunviettooni ei tule kuulumaan mitään 
prameilua, se on hiljainen ja vaatimaton tapahtuma perhepiirissä. Ehkä sy-
tytän ikkunalle pari kynttilää.

Joulun ruokapöydän pidän ainakin hyvin vaatimattomana. Ihan perin-
teiset kaupan laatikot ja pieni pala lipeäkalaa lisänä. Mutta tarkemmin 
ajatellen täytynee hankkia kunnon kotimainen kinkku, ainakin 15 kiloi-
nen sen täytyy olla. Mihinkään ylensyöntiin en aio ryhtyä. Maistan vain 
kohtuudella joka lajia ja huuhdon ne alas vuosikertapunaviinillä. Sitten 
voinkin siirtyä jälkiruokiin, puuroon ja sekahedelmäsoppaan. Päälle täytyy 
saada kunnon kahvit ja sen kanssa laadukasta konjakkia. Kakkujakin pi-
tää maistella, ja niiden kanssa tilkkanen sherryä. Loppuillasta kuuma glögi 
virkistää kummasti.

Lahjoihin en ainakaan törsää tarpeettomasti, ainoastaan vaimolle han-
kin ihan pienet paketit. Onhan hän ansainnut silkkisen yöpaidan, aidot hel-
met, hyvää hajuvettä, niin ja joku koru pitää hankkia, ihan timantteja siinä 
pitää olla. Ehkäpä tilaan lemmenloman Karibialle.

Itselleni en osta mitään turhaa, ihan jotain pientä vain, ottaisinkohan 
sen 50 tuumaisen telkkarin, ja voisinpa varata kahden viikon kevätloman 
Leviltä. Uutta katumaasturiakin voisi katsella. Koristeluun en kyllä tuhlaa 
liikaa. Ihan pieni kuusi omasta metsästä ja siihen pari kynttilää. Ehkä lai-
tan kuitenkin kaikkiin pihapuihin led-jouluvalot, niin näkee naapurikin, että  
H-piirin PDG:llä on varaa kunnon sähkölaskuun.

Näiden valmistelujen jälkeen pääsen viettämään rauhaisaa jouluani. Luo-
vun kaikesta turhasta tohinasta. Siivoan vain kotimme lattiasta kattoon, saa-
tanpa maalata ja tapetoida pari huonetta, saunaan teen uudet lauteet. Lei-
von viisikymmentä piparia ja 12 munan täytekakun. Vaihdan autoon uudet 
tulpat ja öljyt, käyn pilkillä ja jänisjahdissa, teen kymmenen mottia sauna-
puita ja poikkean Tallinnan risteilyllä. Niin sujuu rauhallinen jouluni. Kai-
kesta ohjelmastani päätän melkein itse, mitä nyt vähän vaimo ohjeistaa.

Parahin lukija, näin sujuu joulunviettoni, se on yksinkertaista ja vaati-
matonta.

 Mene Sinäkin kauppaan ja osta vaimollesi jotakin turhaa ja kallista ja 
mikäli tunnet jotain samankaltaisuutta, olet Sinäkin vaatimaton mies. Se ei 
ole vamma, se on mahdollisuus tehdä onnellinen elämä!

Hyvää Joulua!
Olavi Laukkanen

H-piirin PDG

LC Helsinki/Malmittarien viime kauden presidentti Ulla Welin jakoi kautensa 
päätteeksi klubinsa jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen huomionosoituk-
sen, runomittaisen kiitoksen siis ”runoprenikan”. Tuskin kukaan muu presi-
dentti on koskaan yltänyt samalle palkitsemistasolle, ei ainakaan suomeksi.

Ohessa on malliksi yksi Ullan viime keväänä kirjoittama runo. Esimerkki-
runo on kirjoitettu klubin nuorimmalle jäsenelle, juuri ennen palkitsemista 
vauvan saaneelle Annelle.

Kirjoittaminen on Ullalle vakava harrastus. Häntä voi nimittää proosaru-
noilijaksi ja harrastelijakirjailijaksi. Julkaistua tuotantoa on kaikkiaan 15 kir-
jaa, joten kyse ei ole pöytälaatikkokirjailijasta.

Ullan tuotannossa on runokirjoja, romaaneja, antologioita ja historiikki. 
Runokirjoista läheisin on omakohtainen mutta fiktiivinen Kuningatar Ulla  I. 
Uutta proosatuotantoa on Hääyö Dubaissa. Tähänastisesta tuotannosta ehkä 
vaativin kirjoittaa oli oman suvun historiaan pohjautuva Isoisäni tarina, yli 
240-sivuinen romaani. Kaupunginosahistoriikin Pihlajamäki Näköalalähiö 
hän kirjoitti toisen kirjoittajan kanssa.

Antti Tuomikoski

Viime kauden presidentti Ulla Welin jakoi kauden päätteeksi klubilaisille 
”runoprenikan”. Kuva: Antti Tuomikoski.

Runoprenikoita
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Suomen Lions-liiton

PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

SARJAT
Sarjat ovat Lions-liiton sääntöjen mukaiset. 

OSANOTTOMAKSUT
Miehet ja naiset 28 € / henkilö. Joukkuemaksu 30 € / joukkue. 
Leot ja pennut 15 € / henkilö. Osanottomaksut sisältävät keiton. 
Jos kilpailija osallistuu myös 107H-piirin kisoihin, niin lisämaksu on 10 € / henkilö.
Osanottomaksut on maksettava tilille LC -Rantasalmi FI40 5383 0420 0901 65 
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 07.00–09.00 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.

TIEDUSTELUT
Mikko Temisevä puh. 0400 333 468

TERVETULOA PILKKIMÄÄN!
LC-RANTASALMI

Rantasalmen Kolkonjärven vesistössä 
22.3.2014 klo 9.30–14.30

LC Siikainen otti työvoiton yli neljän 
vuoden projektista. Vuonna 2008 
päätimme ottaa melkoisen riskin ja 
lähteä kustantamaan Siikaisten rinta-
mamiesmatrikkelia, josta lopulta tuli 
huomattavasti kattavampi teos kuin 
alun perin ajattelimme. Saimme sekä 
siikaislaisilta että täällä sukujuurensa 
omaavilta runsaasti materiaalia; ku-
via, kirjeitä, päiväkirjoja ja muistel-
mia. Nämä kertovat eriomaisella ta-
valla ei ainoastaan rintamalla olosta 
vaan myös haavoittumisista ja sota-
vankeudesta Neuvostoliitossa sekä 
sotakarkuruudestakin, kotirintamaa 
unohtamatta.

Kirja kertoo myös vuoden 1918 
tapahtumista niin yleisellä tasolla 
kuin siikaislaisesta näkökulmasta ja 
taisteluista Pohjois-Satakunnassa. 
Mielenkiintoisena lisänä tässä lu-
vussa on tuolloin kauppakoulussa 
olleen pojan kertomus matkasta pu-
naisten hallussa olleesta Porista lin-
jojen läpi kotiin Siikaisiin.

Suojeluskunnat liittyivät oleel-
lisena osana Suomen puolustus-
voimiin, joten emme unohtaneet 
niitä ja niiden merkityksellistä toi-

mintaa niin sotilaiden kouluttajina 
kuin yhdessä Kotijoukkojen esikun-
nan kanssa siviilielämän ja sotateol-
lisuuden organisoijana, jotta armeija 
saattoi keskittyä omaan tehtäväänsä 
– sotimiseen. 

Kirjantekovaiheessa vielä elossa 
olleet sotaveteraanit kirjoittivat 
teokseemme omia muisteluksiaan 
rintamakokemuksistaan, haavoittu-
misistaan ja tuntemuksistaan, mitä 
oli olla silmätysten silloisen viholli-
sen kanssa. 

Jatko- ja Lapinsodan päätyttyä tuli 
ilmi, että välirauhansopimuksen mu-
kaisen aseistariisunnan yhteydessä 
kaikkia aseita, kuivamuonaa ja polt-
toaineita ei palautettu armeijan va-
rastoihin, vaan niitä kätkettiin eri 
puolille maata. Yksi syy tähän oli, 
että ei luotettu välirauhansopimuk-
sen pitämiseen, vaan pelättiin Roma-
nian kohtaloa – Neuvostoliiton mie-
hitystä. Kirjaan on otettu mukaan 
runsaasti otteita asekätkentään liit-
tyvistä lähinnä Porin suojeluskunta-
piirin aluetta koskevista kuulustelu-
pöytäkirjoista.

Kustantamamme kirja ”Siikais-
ten miehet vapauttamme puolusta-
massa” on siis hyvin kattava. Mat-
rikkeli on vain osa sitä. Kirjan toi-
mitti siikaislaissyntyinen Maria Ne-
vala. Hän mm. istui Sota-arkistossa 
ja Kansallisarkistossa useita kuu-
kausia keräämässä tietoja niin soti-
laskantakorteilta, sotapäiväkirjoista, 
päiväkäskyistä kuin vanhoista asia-
kirjoista ja kartoista. 

Otimme suuren riskin, mutta nyt 
vuosi kirjan ilmestymisen jälkeen 

Me teimme sen
Jalkaväkirykmentti 15:n kolmannen 

pataljoonan miehiä telttansa edustalla 
tarkkailemassa ylilentäviä viholliskoneita.

Tykistö valmistautumassa antamaan 
tulitukea jalkaväen yksiköille.

olemme erittäin tyytyväisiä, sillä se 
oli myyntimenestys. Se on tuottanut 
sievoisesti lahjoitusvaroja Siikaisten 
leijonille. Kirja on 300-sivuinen ja ko-
vakantinen. Siitä otettiin 700 kappa-

leen painos, josta vielä muutamia on 
jäljellä. Jos olet kiinnostunut, kan-
nattaa ottaa yhteyttä LC Siikaisiin.

LC Siikainen
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LIONS SM KEILAILU 2014

Kilpailukutsu

Kilpailutapa: 6 sarjaa am (ei uusintoja)

Keskiarvotasoitukset: 205–155/70 % (rekisteröimättömät 35 p/s, tasoitus 
kilpailu-hetken mukaisen kilpailijan keskiarvon mukaan) ja veteraani-ikähyvitykset 60 v +

Kilpailusarjat: • 1x6s lions-mestaruus ilman tasoituksia
 • 1x6s lions/ladyt/lions-veteraanit
 • 2x6s lions/lions-veteraanit
 • 4x6s lions

Kilpailumaksu:  39 €

Ilmoittautuminen: Täytetty ilmoittautumislomake on palautettava 7.2.2014 
mennessä osoitteella: Markku Tilli, Kuukiventie 3 I, 00840 HELSINKI. Voit myös lähettää 
täytetyn lomakkeen sähköpostin liitetiedostona osoitteella markku.tilli@poyry.com .
Jälki-ilmoittautumiset 17.2.2014 jälkeen suoraan keilahallille puh. 010 841 8860.
Ilmoittautuminen samaan aikaan keilattavaan Tornados Individual 2014 -turnaukseen 
(lisämaksu 16€) tapahtuu paikan päällä niin halutessasi. Kilpailuilmoitus löytyy 
kotisivuiltamme.

Ilmoittautumisohje: ilmoittautumislomakkeet ja kilpailun säännöt löytyvät 
kotisivuiltamme osoitteesta www.verkkoviestin.fi/lionshkilaajasalo.

Palkinnot: Kolme (3) parasta/kilpailusarja (yhteensä 36)

Kilpailuerät: ti–ke–to klo 19 (pe klo 11, ma tarvittaessa sopimuksen mukaan), 
la klo 10 ja 12.30, su klo 10, 12.30, 15.15 ja 17.30. Viimeinen kilpailuerä 23.3.14 klo 17.30.

Kilpailun johtaja: Olli Hossi, puh. +358 405 063 651, olli.hossi@nsn.com

Majoitus: Break Sokos Hotel Flamingo: puh. 020 1234 600 tai sokos.hotels@sok.fi
Kukin varaa majoituksen suoraan hotellista. Tunnus: Lions Keilailu 2014. Viihdekeskus 
Flamingossa toimii myös BowlCircus -keilaviihdehalli www.bowlcircus.com.

Lisätiedot: Markku Tilli, +358 400 452 596 tai markku.tilli@poyry.com ja
LC/Hki-Laajasalon kotisivut: www.verkkoviestin.fi/lionshkilaajasalo

TERVETULOA LC/HKI-LAAJASALO

Lions SM Keilailu 24.2.–23.3.2014 
Helsingin Ruusulankadun keilahallissa

NSR-kokous Suomessa 2016
Suomen vuoro on isännöidä vuonna 2016 Pohjoismaisen 
Yhteistyöneuvoston (NSR) kokousta, jonka järjestäminen 
julistetaan nyt Suomen lionsklubien haettavaksi. Nykyisiä 
NSR-sääntöjä ollaan uusimassa, ja niiden mukaan 
kokouspaikkakunnan tulee sijaita enintään tunnin matkan 
päästä lähimmästä kansainvälisestä lentokentästä. 

NSR-kokous järjestetään tammikuussa 2016, jolloin perjantai on 
tulopäivä avajaisjuhlineen, seminaareineen ja työpäivällisineen, 
lauantai on kokouspäivä iltajuhlineen ja sunnuntai lähtöpäivä. 
Osanottajia tässä kokouksessa on ollut n. 220 ± 50. Tietoja 
Suomessa viimeksi järjestetystä NSR-kokouksesta  
(Hyvinkää 2011) saa liittotoimistosta.

Hakemusten tulee olla hintatietoineen liittotoimistossa
viimeistään torstaina 6.2.2014. Kokouspaikkakunnan 
valinta tapahtuu kuvernöörineuvoston kokouksessa 
Mikkelissä 15.2.2014.

Lisätietoja antaa tarvittaessa pääsihteeri Maarit Kuikka, 
puh 09 565 59510 tai 040 580 2494.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Asko Merilä  Maarit Kuikka
puheenjohtaja  pääsihteeri

Suomen Lions-liitto ry julistaa seuraavat puheenjohtajuudet haettaviksi:

1. Nuorisotoimialajohtaja (MD-YC) 2014–2017
Liiton nuoria koskevien aktiviteettien ja työryhmien määrä on kasvanut. 
Tarvitaan toimintojen koordinointia sekä niiden kesken että liiton hallinnon 
suuntaan. Lisäksi suunnitteilla on nuoria koskevia yhteistyöhankkeita 
ulkopuolisten kumppanien kanssa. Punainen Sulka -keräyksen 2016–2017 
kohteena ovat nuoret. Myös käynnissä oleva brändityö luo odotuksia liiton 
nuorisotoimintaan ja sen kehittämiseen.

Toimialaohjeessa ja toimiala- ja työryhmien toimenkuvassa määriteltyjen 
tehtävien lisäksi nuorisotoimialajohtajan tehtäviin kuuluvat mm:
– Kehittää Suomen lionien nuorisotoimintaa vastaamaan paremmin 

yhteiskunnan tarpeita.
– Saada suomalaiset nuoret osallistumaan lionien nuorisotoimintaan ja 

yhteisiin toimintoihin.
– Yhdistää nuorisotyön eri osa-alueita ja niiden toimintatapoja, saada Leot ja 

Lions-klubit toimimaan yhdessä.
– Lisätä Suomen lionien nuorisotyön näkyvyyttä ja tunnettuutta.
– Antaa klubeille tietoa, miten klubi voisi aktiivisesti toimia nuorten hyväksi.

2. Korttityöryhmän puheenjohtaja 2014–2017 
(korttipj.)
Korttityöryhmä kuuluu palvelu- ja varainhankintatoimialaan. Työryhmän 
puheenjohtajan yleisten tehtävien lisäksi korttityöryhmän puheenjohtajan 
tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat erityistehtävät:
– Kokoaa työryhmän (3–4 jäsentä ja sihteeri).
– Nimeää piirien korttivastaavat yhdessä 1. varapiirikuvernöörien kanssa.
– Laatii toimintasuunnitelman yhteistyössä työryhmän kanssa.
– Laatii budjetin ja seuraa budjetin toteutumista.
– Kilpailuttaa kirjapainot ja valmistelee sopimuksen pääsihteerin 

hyväksyttäväksi.
– Hoitaa yhteydet kirjapainoon.
– Etsii korttitaiteilijat ja pyytää tarjoukset.
– Valmistelee korttien kuva-aiheiden ja tekstien valinnan sekä korttien 

hintaehdotukset työryhmän päätettäväksi.
– Laatii markkinointisuunnitelman aikatauluineen.
– Tiedottaa klubeille korteista ja informoi piirien korttivastaavat.
– Seuraa myynnin toteutumista, raportoi pääsihteerille ja tekee tarvittavat 

toimenpiteet yhdessä työryhmän kanssa.
– Tekee arvion kauden toteutumisesta ja kirjaa tarvittavat kehittämiskohteet.
Tehtävien siirron varmistamiseksi nykyiseltä puheenjohtajalta tehtävä tulisi 
ottaa heti vastaan. 

3. Punainen Sulka 2016–2017 työryhmän 
puheenjohtaja (PS-pj.)
Punainen Sulka -keräys on  valtakunnallinen suurkeräys, joka toteutetaan noin 
joka kymmenes vuosi vuosikokouksen päätöksellä. Seuraava Punainen Sulka 
-keräys toteutetaan kaudella 2016–2017 ja sen keräyskohteena ovat nuoret. 

Keräystä hallinnoivan työryhmän työskentely tulee käynnistää alkuvuodesta 
2014 ja sille haetaan puheenjohtajaa, jolla toivotaan olevan
• kokemusta kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja lapsi- tai nuorisoasioista
• johtamiskokemusta
• kokemusta valtakunnallisista suurkeräyksistä 
• Lions-organisaation tuntemusta
• viestintätaitoja

Keräyksen suunnittelun ja toteutuksen aikana keskeistä on myös yhteiskunta-
suhteiden luominen ja ylläpito mm. valtakunnallisten nuorisojärjestöjen kanssa.

Punainen Sulka -työryhmä kuuluu palvelu- ja varainhankintatoimialaan.

Lisätietoja kaikista tehtävistä saa tarvittaessa pääsihteeri Maarit Kuikalta, 
matkapuh. 040 580 2494.

Hakemus tulee lähettää keskiviikkoon 15.1.2014 kello 15.45 mennessä 
liittotoimistoon joko postitse tai sähköpostitse (maarit.kuikka@lions.fi). 
Kuoreen tai sähköpostiviestin aihekenttään merkintä haettava virka 
("Korttipj.", "PS-pj." tai "MD-YC"). Valinnat tapahtuvat hallituksen esityksestä 
kuvernöörineuvoston kokouksessa 15.2.2014 Mikkelissä.

         SUOMEN LIONS-LIITTO RY

     Asko Merilä   Maarit Kuikka
      puheenjohtaja    pääsihteeri
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”Komeetta-enkeleiltä”  
453 kaulaliinaa 

LC Kempele/Sampola 30 vuotta

Lastenkammarin siivouspäivä
LC Nousiainen järjesti 13.10.2013 Nousiaisten Nummen koululla las-
tenkonsertti -tapahtuman Lastenkammarin siivouspäivä. Täysin lähivoi-
min toteutettu näytelty musiikkikonsertti oli täynnä pikkulasten tuttuja 
hahmoja ja puhallinorkesterin eri soittimien esittelyä lapsille. Lapset sai-
vat temmeltää mukana halutessaan – ja halusivat.

Idea oli muhinut Mirja Hannulan päässä oman yrityksen juhlavuonna 
hänen lapsiasiakkaitaan varten ja nyt klubi järjesti ladyjensa kanssa las-
ten konserttitapahtuman. Näytelmää ja Kunto-pojan lastenkamarin sii-
vousta seuratessa yleisö sai elää iloisissa ja jännittävissä tunnelmissa. 
Ihmisen kokoiset legopalikat taiottiin soittimineen paikoilleen ja kapel-
limestari lumottiin ylös jopa pallomerestä.

Teddy-karhut retkeilivät, leikkikalulaulu kertoi tarinan iloisin taus-
takuvin, iso elefanttikin marssi omassa tahdissaan, Jörö-Jukka rokkasi 
lasten kanssa ja nähtiin Hottentotti-kuninkaan uljas pikkusoturi pelas-
tamassa heimonsa rosvojen hyökkäykseltä. Lumiukko-elokuvasta tuttu 
teema, Avaruus, tunnelmoi taivaalle. Turvallista kotimatkaa toivotettiin 
Lasten liikennelaulun tahdein ja sanoin.

LC Kempele/Sampolan 30-vuotisjuhlaa vietettiin 31.5.2013 Pohjankievarissa, 
missä klubin taival aloitettiin. Juhlapäivänä Suomi oli lämpimin paikka Eu-
roopassa. Mukana oli piirikuvernööripari Toivo ja Leea Sistonen sekä loh-
kon puheenjohtaja Ari Brunni. Juhlapuheen piti piirikuvernööri. Kantele-
taiteilija Risto Pitkälä esitti kanteleella tuttuja säveliä. 

Yllätysnumerona APPA toi laulutervehdyksen kolmikymppiselle klubille. 
Juhlaa varten oli koottu kuvia ja video 30 vuoden varrelta. Mukana vielä 
oleville kahdeksalle perustajajäsenelle ja heidän puolisoilleen luovutettiin 
ansiomerkki. Melvin Jones -jäsenyys luovutettiin Matille ja Aarnelle. Juhla-
toimikunnan juhlaa voi luonnehtia arvokkaaksi, mutta kuitenkin rennoksi. 
Virallisen ohjelman päätyttyä ilta jatkui karaoken ja tanssin merkeissä. Kie-
varin isäntä esitti pianolla tunnelmallisia säveliä. 

Juhlavuoden kunniaksi lahjoitettiin yhdessä puolisoiden kanssa 10 000 
euroa eri yhteisöille ja toimijoille.

Aarne Karvonen
30-vuotisjuhlassa palkittiin vielä mukana olevat perustajajäsenet sekä luo-
vutettiin kaksi Melvin Jones -jäsenyyttä.

Hoitajat iloitsivat kaulaliinoista.

Hottentotti-kuningas, lion Jaakko Kallio, kokki lion Ilpo Kivelä, prinsessa 
Laura Andersson ja orkesterin johtaja Ilkka Auranen sekä solistit lady Mirja 
Hannula ja Hannu Verta kertovat hurjan klassikkotarinan Afrikasta.

Vapaa pääsy toi paikalle satakunta kiinnostunutta ja innostunutta 
pikkulasta vanhempineen ja tieten mummot ja vaarit olivat mukana. 
Ladyt tarjosivat lapsille virvokkeita ja arpajaisissa löytyi pehmo-leijo-
nan uusi omistaja.

Pentti Hannula

Kun LC Vantaa/Komeetat olivat rahdanneet Meilahden sairaalaan 25.10. 
lion Pasi Alaspään kanssa kaikki suuret pahvilaatikot neljänteen kerrok-
seen, oli vastassa kaksi iloista sairaanhoitajaa. He sanoivat: ”Kiva, saa-
daan lisää kaulaliinoja. Ihanaa, kun on olemassa teitä enkeleitä, jotka ha-
luavat ilostuttaa potilaita”. 

Komeetat veivät Meilahden sairaalaan tällä kertaa Komeettojen kaik-
kein isoimman lahjoituserän, 453 kaulaliinaa. Ensimmäisenä vuonna 2009 
olimme vieneet 110 ja tänä vuonna veimme yhteensä 772 kaulaliinaa, eli 
seitsenkertaisen määrän aloitusvuoteen verrattuna. Yhteensä kaulaliinoja 
on lahjoitettu jo 1629 kpl ja niiden neulominen jatkuu edelleen... kaunis 
kiitos myös kaikille ystäville, että autatte meitä auttamaan.

Potilaan palaute: KIITOS Komeetat. Olin hoidossa Meilahden syöpäkli-
nikalla ja sain aivan mahtavan kaulaliinan. Tuntui kuin ystävän lämpöi-
set kädet olisivat kietoutuneet kaulani ympärille. Teitte päivästäni ihanan 
hoidosta huolimatta. Kiitos arvokkaasta ja lämpöisestä työstä mitä teette.

Lämmittävän kaulaliinan ohje: 
Langaksi sopii hyvin jokin pehmeä lanka esim. Novita Teddy, joka ei kutita 
kaulaa ja on riittoisa. Liinaan riittää 150 g lankaa (1½ kerää). 

Luo 24 silmukkaa nro 8–10 puikoille. Neulo joustinneuletta neulomalla 
oikealla puolella 3 o, 2 n, 2 o jne… ja lopussa taas 3 o. 

Nurjalla puolella nosta ensimmäinen silmukka neulomatta työn takana 
ja jatka sitten 2 n, 2 o jne… ja taas lopussa 3 n. 

Nosta taas etupuolella ensimmäinen oikea neulomatta ja jatka näitä 
kahta kerrosta kunnes huivi on valmis, jätä neulomatta n. 70 cm lankaa ja 
päättele huivi neuloen ylivetämällä. Teksti ja kuva: Eija Päivinen
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LC Vaasa/Hovi mukana auttamassa 

 Pälkäneen kunnalle laavu

Naisleijonat maalasivat

LC Vaasa/Hovi, Vaasan Sport ja Rauman Lukko keräsivät varoja Vaasan keskussairaalan lastenosastolle keskosten hengitystä tukevan laitteen hankintaan. 
Hyväntekeväisyysjääkiekko-ottelu pelattiin Vaasa Areenalla elokuun alussa. Arne Ritari-säätiö avusti LC Vaasa/Hovia.

LC Nokia Lotus aloitti syyskauden 2013 iloisesti taiteillen. Ensimmäi-
nen syyskokous pidettiin Nokian Vihnuskodin päivätoimintakeskuksessa 
12.9.2013. Kokouksen jälkeen taiteilija Rea Nurmi opasti Lotuksen leijona-
naisia taiteilussa – tuloksena syntyi kaksi kookasta, värikästä taulua.

Taulujen syntyä oli ihailemassa myös toimittaja Jaana Hyyryläinen/No-
kian Uutiset, joka uutisoi tapahtumasta seuraavasti:

– Taivas on vaaleansininen tyhjyys. Jokaisella siveltimen vedolla se al-
kaa täyttyä. Vehreitä puunlehviä niityssä pilkottavia vihreän eri sävyjä. Si-
veltimet tanssivat, liikkeistä ilmestyy kukkia täydessä loistossaan.

Kukkataulut lahjoitettiin 4.10. Nokian Vihnuskodin uuden tehostetun 
palveluasumisen osaston, Marian pirtin seinille ilahduttamaan sekä van-
huksia että heidän omaisiaan ja henkilökuntaa. Lahjoitustilaisuudessa oli-
vat mukana Nokian kaupungin perusturvajohtaja Eeva Halme, osastonhoi-
taja Leila Heinonen henkilökuntineen sekä klubilaisia.

Pälkäneen edustalla sijaitsevasta Ratasaaresta muodostui suosittu retki-
kohde sen jälkeen kun kunta rakensi sinne vuonna 2006 laavun. Pälkäne-
veden saaren kaakkoiskärjessä sijaitseva laavu oli ahkerassa käytössä kesät, 
talvet. Rantautumis- ja makkaranpaistopaikkaa oli kaivattu, sillä Pälkäne-
veden rannat on rakennettu tiiviisti ja vapaita rantoja on vähän. Ratasaa-
reen retkeiltiin kesäisin veneellä, talvella sinne sivakoitiin jäälatua pitkin.

Laavu paloi tuntemattomasta syystä kesäkuussa 2011. Retkikohteen me-
netys oli suuri harmi laajalle käyttäjäkunnalle. Pälkäneen leijonat keksivät, 
että uuden laavun rakentaminen olisi leijonaveljille hieno hyväntekeväisyys-
kohde. Sen rakentamiseen oli tarjolla huippuosaamista ja -tilat, sillä silloinen 
leijonapresidentti Risto Lindholm johti puusuurelementtitehdas Eridomicia.

Laavu rakennettiin CLT-puuelementtilevystä. Kokopuista levyä käytetään 
muun muassa puukerrostalojen välipohjissa ja seinäelementeissä. Uutta ma-
teriaalia on hyödynnetty myös Suomen luontokeskus Haltiassa. Ratasaaren 
laavu on uniikkikappale lajissaan. Sen on suunnitellut diplomi-insinööri-
opiskelija Eemeli Kuusinen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Pari tonnia painavan laavun kuljetus paikalleen oli oma projektinsa. Kun 
jäät olivat kyllin vahvat, rakennus nostettiin suksille ja hinattiin mönkijöillä 
paikalleen. Tänä kesänä leijonaveljet viimeistelivät urakan maalaustalkoissa. 
Pitkä projekti huipentui, kun laavu luovutettiin kunnalle. Uusi laavu on ai-
nakin yhtä kovalla käytöllä kuin edeltäjänsä. Erityisen iloisia leijonat ovat 
siitä, etteivät käyttäjät ole roskanneet eivätkä tuhrineet paikkoja.

Kuva ja teksti: Ilpo Virkki

Lahjoituksen luovutustilaisuudessa vasemmalta konttoripäällikkö Lea Pietarinen ja toiminnanjohtaja Jyrki Niemi Vaasan Sportista, presidentti Antti Ahola ja 
past presidentti Erkki Mäntyharju LC Vaasa/Hovi, ylilääkäri Tarja Holm ja erikoissairaanhoitaja Jaana Ahola Vaasan keskussairaalan lastenosastolta.

Pälkäneen Lions Clubin jäsenten yhteisvoimin rakentamaa 
komeaa laavua kunnalle olivat luovuttamassa mm. vasem-
malta Rauno Koskinen, Maria Arvin vaimo Tunkelo, Olli 
Pöllänen, Teemu Ahola, Risto Lindholm, Pasi Mattila ja 
Ville Suutari.

Maalarit vasemmalta Lea Aartelo, Katriina Ehrola, Eija-Riitta Välimäki, 
Rea Nurmi, Pirjo Mäkinen, Tarja Vasara ja Kirsti Salonen.

Luovutusseremonia päätti Pälkäneen lionsklubin lähes 
vuoden mittaisen laavuprojektin. Ratasaaren tilaisuudessa 
22.9. leijonien edustajat luovuttivat kunnalle kesän aikana 
maalatun ja viimeistellyn Leijonalaavun.
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LC Helsinki/Revonsalmi sai kaksi uutta Melvin Jones -jäsentä. Tunnustuk-
sena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta klubin ja lionstyön puolesta 
Melvin Jones -jäsenyys myönnettiin lion Eero Vapaavuorelle ja lion Eero Uk-
silalle. Melvin Jones -tunnukset luovutti N-piirin piirikuvernööri Heikki Saa-
rinen, joka vieraili LC Helsinki/Revonsalmen lokakuisessa klubikokouksessa.

LC Padasjoki on myynyt erityisesti mökkiläisten pihoille tarkoitettua iso-
kokoista lintulautaa. Säiliöön mahtuu siemeniä viiden kilon verran ja siitä 
riittää syötävää kahdeksi viikoksi, ainakin vähintään seuraavaan viikonlop-
puun saakka. Suuren kokonsa vuoksi tämän syksyn varainhankintatuotetta 
myydäänkin nimellä ”ruokinta-automaatti”.

Klubin verraten uusi jäsen Antti Alhola oli löytänyt vanhasta albumista 
kuvan isänsä aikoinaan tekemästä lintujen ruokinta-automaatista. Metsäta-
lousinsinöörinä hän oli saanut kuvasta idean automaatin sarjatuotantoon 
ja siitä tuli klubille kuluvan syksyn varainhankintatuote. 

Kaikki on kotoista: puutavara kotikunnasta, puuosat työstettiin paikal-
lisen Työpolun pajalla, samoin kokoaminen ja pintakäsittely. Klubi hoiti 
markkinoinnin ja myynnin. Tuoton leijonat käyttävät Padasjoen nuorten 
ja vanhusten tukemiseen.

Antti Tuomikoski

Maailma kylässä -tapahtuma järjestettiin jälleen Helsingin Kaisaniemessä 
sekä rautatientorilla 25.–26.5.2013. Kävijöitä arviolta 85  000. Yli 300 jär-
jestöä oli esittelemässä toimintaansa, kuin myös LC Helsinki/Worldwide te-
kemässä tunnetuksi kansainvälisen Lions-liikkeen toimintaa. 

Tapahtuman järjestää Kehitysyhteistyönpalvelukseskus ry. joka koordi-
noi myös ympäri Suomea järjestettäviä ”Mahdollisuuksien toreja”. Kiin-
nostus Lions-liikkeestä oli huomattavan positiivinen.

Klubin jäsenet olivat aktiivisesti mukana, kuin myös LC Espoo/Lounais-
rannikko sekä LC Helsinki/Malminkartano.

Ylihärmän leijonaveljillä on vuosikymmenten perinteet osallistumisesta LC-
palvelupäivänä talkoisiin. Tänä vuonna lähdettiin klubin presidentin Markku 
Mäkelän komennossa salaojittamaan Ylihärmän Nuorisoseuran toimitalon 
perustuksia. Nuorisoseura on toteuttanut 1970-luvulla rakennettuun ta-
loonsa perusteellisen remontin, jonka toteuttamiseen LC Ylihärmän veljet 
ovat osallistuneet useasti jo aiemminkin.

Monivuotinen palvelukohde oli myös Ylihärmän Pöyhösenkangas, missä 
raivattiin ja siistittiin ulkoilualueita yhteistyössä kaupungin tekniikkakeskuk-
sen ja Ylihärmän palokunnan kanssa. Puisto- ja tiealueiden siivoustalkoi-
siin on myös osallistuttu keväisin.

Simo Perämäki

Uusia Melvin Jones -jäseniä

Lintulaudat valmiiksi

Ylihärmän veljet talkoissa

Maailma kylässä

Kuvassa vasemmalta Eero Vapaavuori, Eero Uksila ja piirikuvernööri Heikki 
Saarinen. Jäsenyystunnukset kädessa klubin presidentti Kalevi Enberg ja sih-
teeri Hannu T. Koskinen. Kuva: Raino Heinonen. 

Maailma kylässä -tapahtumassa LC Helsinki/Worldwiden presidentti Cecil 
 Issakainen sekä IPDG Matti Tenkanen.

LC Padasjoen presidentti Kari Miettinen ja parin vuoden takainen presidentti 
Eero Karevaara esittelivät klubinsa tämän syksyn varainhankintatuotetta, 
myyntisuosion saanutta pikkulintujen isokokoista ruokinta-automaattia. 

Maittavan lihakeiton jälkeen koottiin veljesjoukko ja salaojituksen ammatti-
laiset yhteiseen kuvaan. Kuva: Markku Mäkelä.
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Talvirenkaat autoihin

Venny-Startti 2013 -tapahtuman tuotto käytettiin syrjäytymisvaarassa ole-
vien nuorten tilanteen auttamiseksi. LC Järvenpää/Jean Sibelius lahjoitti 
kaksi puusorvia tarvikkeineen ja LC Järvenpää/Vennyt lahjoitti teollisuusom-
pelukoneen Järvenpään Nuorisokeskuksen Työpajaan Loimulle. Sibelius klu-
bista lahjoitustilaisuudessa olivat paikalla Venny-Startti aktiviteetin vetäjä 
Hannu Sahanen ja Startin ruutulipun heiluttaja Reijo Stevander sekä presi-
dentti Heikki Hurme. Vennyistä paikalla oli kymmenen vuotta Venny-Star-
tin johdossa ollut ja nyt aktiviteettityöryhmän kakkosvastuuvetäjänä toi-
miva Terttu Sihvola-Rauttu ja presidentti Leena Peltosaari. 

Työpajan päällikkö Juha Saurama, puutyöpajan ohjaaja Jussi Laine ja kä-
sityöpajan ohjaaja Heidi Rajala iloitsivat laitteista, joihin kaupungin talous-
tilanteessa ei olisi ollut varaa. Laitteet ovat laadukkaita ja monipuolistavat 
nuorille tarjottavia mahdollisuuksia kädentaitojen harjoittamiseen. Kolman-
nentoista kerran järjestetyn Venny-Startin tuotto oli hyvä, kiitos erityisesti 
tapahtumaesitteen mainostajien. Myös osallistumismaksut ja tapahtuma-
torin eri tuotot kasvattivat lahjoituspottia. 

Juha Saurama kertoi, että pahimmassa syrjäytymisvaarassa ovat koulut-
tautumattomat nuoret. Järvenpäässä 14,3 % nuorista 16–29-vuotiaista on 
sellaisia, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Nuoria jotka eivät ole töissä, 
opiskelemassa tai minkään aktivointipalvelujen piirissä on arviolta noin 
100–150 Järvenpäässä. Loimun työpajalla on nuoria auttamassa yhdeksän 
henkilöä. Kaikkiaan Nuorisokeskuksen asiakkuudessa oli viime vuonna 270 
nuorta ja näistä 80 nuorta oli integroituneena työpajoille. Jokaisella työ-
pajalla on kerrallaan enintään 8 nuorta, jolloin ohjaus on hyvin henkilö-
kohtaista.

LC Laitila/ Untamoisten AR-ritari Kalevi Hietanen järjesti yhteistyössä klu-
binsa kanssa syystempauksen kummikaupunki Vöruun Viroon. Hän oli 
saanut lahjoituksina eri yrittäjiltä hyväntekeväisyysmatkaansa mitä erilai-
simpia tuotteita. 

 Lahjoituspakettiin kuului mm. 200 paria uusia kumisaappaita, noin 450 
kappaletta pipoja eri kokoja, 300 kpl sormikkaita, sukkia 250 paria, limsaa 
250 purkkia, kaulureita 150, collegeja 100, huiveja 50, heijastimia 500 sekä 
makeisia 500:lle lapselle. Lisäksi Somerpalun vanhainkotiin vietiin neljä kap-
paletta sänkyjä, kenkiä sekä vaatteita.

 Kahdessa tunnissa apua tarvitsevat perheet tyhjensivät kuorman. Kah-
della hanurilla ja viululla luotiin torille tunnelmaa tapahtumaan.

Tarpeeseen meni, toteaa lion Kalevi Hietanen. Kävijöitä oli 450–500 hen-
keä ja mukana oli paljon lapsiperheitä.

LC Alajärven leijonat vaihtoivat aktiviteetissaan 112 pyörää autoihin. Työ 
onnistui hienosti ja asiakkaat olivat tyytyväisiä. Vaihtoja oli 28 eli 112 pyö-
rää ja noin 504 pulttia meni ”käsien läpi”. Renkaanpesupaikalla sateli kii-
toksia että piti aivan väistellä. 

Turvatiimitoimikunnan puheenjohtaja kiitteli klubilaisia, kaikilla oli hom-
mia ja asiakkaita solui tasaisesti. Rahaa kertyi myös mukavasti ja potti 
jaetaan omaishoitajille syksyn aikana. Klubin aktiviteettia oli tukemassa 
Halpa-Halli.

Heikki Lehtinen

Lionit Heikki Lehtinen ja Osmo Myllykoski työn tuoksinassa.

Lahjoituksia syrjäytymisvaaran 
ehkäisemiseen

LC Laitila/Untamoisten
tempaus Vöruun

Lahjoitettujen puusorvien ympärillä vasemmalta Reijo Stevander, Heikki 
Hurme, Jussi Laine, Terttu Sihvola-Rauttu, Juha Saurama, Leena Peltosaari 
ja Hannu Sahanen.

Vörun 
kaupungin 
edustaja 
Tarmo Piiman 
ottaa vastaan 
lahjoitukset 
lion Kalevi 
Hietaselta.

Työpajassa on huomattu, kuinka merkittävä vaikutus sen toiminnalla 
on monien elämänhallinnan ja työmarkkinakelpoisuuden parantamiseen. 
Toisaalta jotkut nuoret ovat niin huonokuntoisia, että työpaja ei ole heille 
oikea paikka. Nuori saa myös pientä palkkaa. Palkka on 9 € päivää kohti 
enemmän työpajalla kuin kotona oleilemalla. Tärkeintä työpajatoiminnan 
onnistumiseen on, että nuorelle löytyy oma kiinnostuksen kohde. Tulevai-
suuden tavoitteena Jussi Laine kertoo olevan, että työpajan työsuorituksista 
nuoret saisivat osasuorituksia ammattitutkintoja varten.

Kari J. Hietala

 Avustusmatkoja on Hietaselle tullut Viroon 19 vuodessa 76. Suurin osa 
matkoista on tehty vammaisten lastenkoteihin. Klubi lahjoitti vielä erikseen 
Vörun lapsille ison määrän heidän toivomiaan värityskirjoja, muovailuva-
haa, liitutauluja, värikyniä ja muita piirustustarpeita.
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Leijonaveljet silakkamarkkinoilla

SOS-lapsikylään grillikota

Lapinjärvi-Lappträsk
sai uuden Lions-ritarin

Lions Club Lapinjärvi-Lappträsk huomioi aktiivista perustajajäsentään Mauri 
Hokkasta Arne Ritari -killan jäsenyydellä 18.10.2013. Ritariksi lyönnin suo-
ritti Arne Ritari-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Sinikka Uola.

Helsingin satamassa on järjestetty syksyisin silakkamarkkinat vuodesta 
1743. LC Helsinki/Vallila on ollut mukana markkinoilla vuodesta 2001. Klu-
billa on oma myyntipiste, jossa alkuaikoina myytiin lähinnä hunajaa, Les-
kisen mehiläistarhasta, Sonkajärveltä. Myöhemmin valikoima on laajentu-
nut. Nykyään myynnissä on hunajan lisäksi mm. ladyjen tuottamia neu-
leita, stadin stydiä sinappia, sieniä, omenoita ja paljon muuta. Eniten myyn-
titulokseen vaikuttaa sää ja tänä vuonna se oli erityisen suotuisa, aurinko 
paistoi koko päivän.

Antero Hovila

Kaudella 2012–2013 LC Savonlinna/Sääminki teki mittavan työurakan yh-
teistyössä paikallisten yrittäjien ja SOS-lapsikylän kanssa. Klubeilla kesä 
on usein luppoaikaa ja aktiviteetit rauhoitetaan pariksi kuukaudeksi kesä-
lomalle. LC Savonlinna/Sääminki -klubi teki kesällä todellista leijonatyötä. 

Punkaharjun SOS-lapsikylän ensimmäiset kodit on perustettu vuonna 
1972. 

LC Savonlinna/Säämingillä kylässä on nimikkokoti, joten Punkaharjun 
SOS-lapsikylä on ollut jo useita vuosia klubin yhteistyökumppani ja avus-
tuskohde. Niinpä klubi järjestää vuosittain lapsille talvitapahtuman. 

SOS-lapsikylän leijonakodin grillikodan suunnittelu alkoi elokuussa 2012, 
jolloin lion presidentti Seppo Laakko käynnisti projektin. Projektiin etsittiin 
rahoitusta Arne Ritari-säätiön lisäksi talousalueen yhteistyökumppaneilta. 
Yhteistyökumppaneita löytyikin melkoinen määrä, joten klubin projektiksi 
jäi lähinnä luvat, tarvikkeiden hankkiminen ja rakentaminen. Kodan seinä-
elementit valmistettiin klubin talkootyönä jo talvella 2013. 

Kesällä oli edessä pystytys ja katonteko. Kodan yhteyteen tehtiin leijo-
nakodista kulkutie ja reilun kokoinen patio ruokailua ja oleskelua varten. 
Projektin kustannusarvio oli lähes 10  000 euroa, joka koostui lähinnä han-
kituista tarvikkeista ja tavaroista. Savonlinna/Sääminki klubin jäsenet to-
teuttivat kodan valmistamisen, pystyttämisen ja viimeistelyn. 

Ari Lybeck

Ritarointitilaisuudessa vasemmalta klubin presidentti Kari Myyrä, lion Sinikka  
Uola, lion Mauri Hokkanen, lady Sirkka-Liisa Hokkanen ja N-piirin 1.VDG 
Sini Eloholma.

Uutta leijonakodin grillikotaa on ihailtu jo useaan otteeseen. Elokuussa vuosi 
sitten alkanut suuri aktiviteetti on saatu päätökseen.

Myymälä on avattu ja veljet valmistautuvat myyntityöhön. Edessä vasem-
malta Matti Peltola, Martti af Heurlin, Peter Wahl ja Matti Jokinen. Sisällä 
teltassa Antero Hovila, Pentti Järvikare ja Markku Kokkonen.

Kesäkeittiö Kirsikodille
Kun lieksalainen LC Korpi-Jaakko teki vierailukäynnin Kirsikodille helmi-
kuussa, emme arvanneet millaisen aktiviteetin vierailumme sai kevääksi 
aikaan. Kirsikoti on asumis-, harrastus- ja työyhteisö Lieksassa, jossa kehi-
tysvammaisilla on mahdollisuus kulttuurin eri keinoin kehittää itseään ta-
savertaisina yhteiskunnan jäseninä. Illan aikana tuli puheeksi heidän pit-
käaikainen haaveensa omasta kesäkeittiö/grillikatoksesta, johon heillä oli 
piirustukset ja rakennuslupa jo valmiina. 

Klubissa pohdimme voisimmeko ottaa Kirsikodin avustuskohteeksemme 
ja rakentamisen aktiiviteetiksemme. Jo maaliskuun kokouksessa hyväk-
syimme rahoitusosuudeksi 5  500 euroa, johon sitten myöhemmin saatiin 
Arne Ritari-säätiöltä 1  350 euron avustus. Toukokuun lopulla oli pohjan 
valu ja kesäkuussa pääsivät klubin talkoolaiset varsinaiseen. 

Välillä vesisadekin hidasti rakentamista, mutta kun oli ahkeroitu 13 päi-
vää työtunteja oli kertynyt 416. Klubin jäsenien sitoutuminen toteutuk-
seen oli vahvaa ja päivittäin paikalla oli 3–5 lionia. Korpi-Jaakolla on ollut 
yhteistyötä aikaisemminkin, koska koti on toiminut jo 20 vuotta. Myös yh-
teisistä grilli-illoista on sovittu.  

Ahti Kiiskinen

Kesäkeittiö/grillikatoksen valmistuttua rakennustyön lopputulokseen kaikki 
ovat erittäin tyytyväisiä. Kuva: Raimo Lääperi.
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Lion Eila Hämäläinen ohjaa poloneesia. Keskellä presidentti Maarit Laitinen 
puolisonsa kanssa. Kuva: Eija Laine.

Miksi toivon tätä todella?

LC Hollola/Kapatuosio 20 vuotta

LC Loimaa/Joet ritaroi
oman ”leijonaemonsa”

Olkoon kirjoitus pieni kannustin lion Reino Rauhalalle, joka on suoritta-
massa valtavaa urakkaa. Hänen ideoimanaan ja organisoimanaan etenee 
hanke luoda Vimpelin Lakeaharjulle kansainväliset mitat täyttävä ampuma-
hiihto-, maastohiihto sekä maastopyöräilykeskus. Tavoitteena on luoda lii-
kuntakeskus, jolla on käyttöä ympäri vuoden. Marraskuun alussa avattiin 
vaativa ensilumen latu, jolloin myös  ampumapaikat olivat siinä kunnossa, 
että harrastus voi alkaa. Ensi kesänä reitistö päällystetään, jolloin ampuma-
hiihtoa voi harrastaa rullasuksilla hiihtäen.

 Lion Reino Rauhala tekee ympäripyöreitä päiviä hankkeen etenemiseksi. 
Tuntuu, että veli Reinolla on jokainen naru hyvin tukevasti käsissään ja sel-
keä ote jokaiseen yksityiskohtaankin hankkeessa. Moista organisointikykyä 
en ole ennen tavannut. ”Jätä maailma parempana tuleville sukupolville”. 
Tätä veli Reino on todella toteuttamassa.

Mauno Laakso

Nousu Lakeaharjun huipulle tarjosi LC Alajärvi/Järviseudun lioneille ruskan 
väriloistoa. Taustalla sumun verhoama Lappajärvi. Kuva: Mauno Laakso.

Hollolaan perustettiin naisklubi 20 vuotta sitten ja 5.10. oli klubin juhla-
päivä. Silloin juhlittiin 20-vuotista taivalta kutsuvieraiden ja palvelukump-
panien seurassa. 

Illan ohjelmassa nautittiin puolisoiden herkästä kumppaniserenadista 
ja musiikinopiskelija Petra Pullin kauniista esityksestä Hallelujah. Lisäksi 
oman klubin esityksenä oli nostalgisen puku- ja tarinakavalkadin menneiltä 
vuosikymmeniltä aina 1920-luvun charlestonista nykyajan Kauniit ja roh-
keat -visioon. 

Klubipresidentti Maarit Laitinen toivotti vieraat tervetulleiksi. Suomen 
Lions-liiton ja C-piirin tervehdykset juhlivalle klubille toi VDG Kaisa Vai-
nio. Lisäksi perustamisvaiheessa aktiivisesti mukana ollut silloinen piiriku-
vernööri, PDG Aimo Niemi Lahdesta muisteli klubin perustamista. Klubin 
neljännen Melvin Jones -jäsenyyden sai Maija Silventoinen. 

Juhlan kunniaksi julkaistiin myös klubin 20-vuotishistoriikki. Edelleen on 
mukana kolme perustajajäsentä. Klubille on tyypillistä aktiivinen ja iloinen 
yhdessä tekeminen. Se kattaa suurten kotimaisten ja kansainvälisten aktivi-
teettien lisäksi myös paljon pieniä palvelu- ja avustuskohteita. Niiden an-
siosta klubi sai 2011–12 kaudella DG Torsti Ruokosken myöntämän C-pii-
rin Vuoden klubi -tunnustuksen.

Lions Club Loimaa/Joet vietti 10-vuotisjuhlaansa 25.10.2013. Tilaisuuden 
juhlallisin kohta oli lion Leena Sepän ritariksi lyöminen. Sen suoritti klubin 
kummi, laajalti ansioitunut lion Hannu Knuutila. Leppoisan tunnelman sai-
vat aikaan klubilaiset perheenjäsenineen. Ohjelmassa oli näytelmää, soit-
toa, laulua, muistelua yms.

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

Uusi ritari Leena on klubin perustajajäseniä. Hän on ollut presidenttinä, 
sihteerinä ja piirin tasolla lohkon ja alueen puheenjohtajana. Viime vuo-
sina hän on toiminut pitkään idearikkaana sihteerinä, jonka vuoksi häntä 
kutsutaan myös leijonaemoksi.

Heli Sultsi

Fiinu Seppä (vasemmalla) avusti seremoniassa, seuraavana kuvassa perusta-
jajäsen Pekka Ahokas, tuore ritari Leena Seppä, PDG Hannu Knuutila ja pe-
rustajajäsen Ilkka Toivonen. Takana klubin varapresidentti Eliisa Jaatinen. 
Kuva: Veijo Kytösaho.
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Pentti Hietanen orkestereineen.

Korson Lumon liikuntasali täyttyi ääriään myöten Lumoon järjestetyssä 
Pentti Hietasen konsertissa 3.11.2013. Koska lippuja oli myyty ennätys-
määrä, LC Vantaa/Komeetat tukijoukkoineen saivat pistää parastaan, jotta 
kaikki sujuisi hienosti. 

Vielä konserttiaamuna oli monenlaista touhua ennen yleisön saapu-
mista. Aamu alkoi esityslavan rakentamisella, penkkien sijoittelulla, kahvi-
tuspaikkojen sekä lisänaulakoiden järjestämisellä. Kaikki oli kuitenkin hy-
vissä avoin valmiina ennen konserttivieraiden saapumista. Valmiina palve-
lemaan olivat niin liikenteenohjaajat, lippujen tarkastajat, narikat, paikan-
näyttäjät, hissipoika, kahvittajat kuin arpojen myyjät. 

Pentti Hietanen on yksi Suomen valovoimaisimpia laulajia ja loistava tun-
teiden tulkitsija, jonka suosio ulottuu koko kansan keskuudessa etelästä 
pohjoiseen. Konsertissa kuulimme, että Pentti Hietasella on ollut lapsesta 
saakka voimakas tarve esiintymiseen. Hän esittikin dueton itsensä kanssa. 
Tämä oli mahdollista, koska hänen äitinsä oli äänittänyt c-kasetille 11-vuo-
tiaan Pentin laulun. 

Lumon konsertissa hän esitti mm. kappaleet Ensi Kerran, Poika varjoi-
selta kujalta, Olet kaikki, Yö väistyy, Särkyneen toiveen katu, Ei koskaan 
rakastaa voi liikaa, Valot ja useita italian kielellä tulkittuja lauluja. Loppu-
lauluna saimme kuulla Minun tieni, joka kuvasi osuvasti Pentin tapaa kul-
kea omaa taiteellista tietään. 

Yleisön taputusten jatkuessa Hietanen aloitti Toivotaan, toivotaan -kap-
paleen, johon hän hienosti sai yleisön kannustettua mukaan. Korsossa voi-
tettiin tässä kisassa turkulaiset.

Laulu sopi hienosti konsertin lopetuksesi, sillä tämä laulu valoi uskoa 
meille leijonille, että ”me leijonat” tekemällämme hyväntekeväisyystyöllä 
olemme aidosti mukana luomassa toisenlaista maata ja auttamassa ystä-
vää…

Eija Päivinen

LC Kouvola/Ritarit järjesti Kouvolan keskustassa vappupäivänä 1.5.2013 
Lasten ja Nuorten vapputapahtuman. Idea tapahtumalle lähti siitä, että 
Kouvolassa ei perinteisesti vapunpäivänä järjestetä mitään koko perheelle 
suunnattua tapahtumaa.

Tapahtuma oli lajissaan klubin ensimmäinen ja vaatikin melkoisia pon-
nistuksia. Mukaan löytyi joukko yhteistyökumppaneita ja osallistujia, mikä 
varmisti mielenkiintoisen sisällön koko perheen vapputapahtumalle. Mu-
kana oli pelastuslaitos, poliisi, cartingautoja, vanhoja autoja, keilausta, las-
ten karaoke ja tietysti myynnissä ilmapalloja sekä vappuherkkuja. Ilma oli 
mitä parhain ja leijonaveljet hikoilivatkin toppaliiveissä koko pitkän päivän.

Viranomaisten mukaan tapahtumassa kävi noin 3  000 henkeä. Ainoa 
kritiikin aihe tuli tytöille suunnatun ohjelman vähäisyydestä. Miehillä kun 
oli mielessä vanhat autot ja poliisit. 8.5.2013 klubi luovutti Irti Huumeista 
ry:n Kouvolan osastolle 1  018,60 euron arvoisen lahjoituksen. Avustus-
kohde päätettiin ennen tapahtumaa.

Vapputapahtuma Kouvolassa

Pentti Hietanen hurmasi
Lahjoitustilaisuudessa vasemmalla LC Kouvola/Ritarien presidentti Jouni Här-
känen ja oikealla tiedotussihteeri Matti Vesala, keskellä lahjoitusta vastaan-
ottaa Irti Huumeista ry:n Ulla Lipsanen.

M-piiri järjesti lionsklubien kotisivujen ylläpitäjille ja tiedottajille koulutusta 
Harjavallassa Hotelli Hiittenharjun auditoriossa 12.10.2013.

Kouluttajana toimi liiton viestintäjohtaja MD-PRC Thorleif Johansson 
N-piiristä. Piirikuvernööri Matti Reijonen toivotti opiskelijat ja koulutta-
jan tervetulleiksi. Koulutukseen osallistui 35 lionia 26 klubista. Päivän ai-
kana kuulimme mm. yleisiä asioita lionstoiminnasta. Opimme, miten kir-
joitamme uutisia ja miten rakennamme kotisivut. Kuulimme myös kriisi-
viestinnästä ja tekijäinoikeuksista. Koulutuspäivän ohjelma oli monipuo-
linen ja mielenkiintoinen.

Rauni-Eliisa Wasell

Kotisivut kuntoon

Kotisivukoulutukseen osallistui 35 lionia 26 klubista.

Lastenpsykiatri, tietokirjailija ja kouluttaja Raisa Cacciatore oli LC Lahti/
Ahtialan kutsumana syyskuussa luennoimassa Lahdessa Ristinkirkossa ai-
heesta Mielen hyvinvoinnin lautasmalli eli mitä  lapsi ja nuori tarvitsee.

Luennoilla annettiin käytännön keinoja kasvatuksen kiperiin hetkiin. Päi-
vällä kirkko täyttyi alan ammattilaisista ja illalla huoltajista.

Klubin saama palaute oli eritäin myönteistä ja kovasti kiitettiin tilaisuu-
den järjestämisestä. Aihetta sekä luennoitsijaa kehuttiin.

Luennoille osallistuneet saivat muistoksi loistavan lahjan eli klubin hei-
jastimen syksyn pimeneviin iltoihin.

 Juha Hilpinen

LC Lahti/Lahtiala järjesti
lastenpsykiatrian luennot
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Liisoilta ulkoilupuku

Nenäjää -tempaus

Toisen polven ritari syntyi
LC Kuopio/Canthin juhlassaPari vuotta sitten heräsi LC Jalasjärvi/Liisat -klubin piirissä ajatus pyörätuo-

lissa istuvien ulkoiluvaatteesta. Ulos lähdettäessä takkien ja huopien pu-
keminen pyörätuolissa istuvalle on vaikeaa ja monet vaatteet ovat myös 
epäkäytännöllisiä.

Yhdessä paikkakunnalla sijaitsevan Lennol Oy:n ja sen toimitusjohtaja, 
lion Pirjo Pystykoski-Sopasen kanssa on kehitelty hupullinen viitta ja jalka-
huppu. Ne löytyvät myös Liisojen kotisivuilta. Vaatteita koekäytettiin paik-
kakunnan pienkodeissa ja saadun palautteen pohjalta on nyt saatavilla kaksi 
kokoa Lämmöllä-ulkoilupukua. Kotimainen Finlaysonin ulkoilukangas on 
tuulenpitävä ja vettä hylkivä ja vuori ohut, pehmeä turkisjäljitelmä; asu pi-
tää käyttäjänsä lämpimänä huonollakin säällä. Erityiskiitosta hoitajilta asu 
sai lämpimyyden lisäksi helppoudesta: sekä viitta että jalkahuppu ovat hel-
pot pukea, ja asukasta vietäessä kodin ulkopuolelle perillä viitta vain pois, 
jalkahupun vetoketju auki ja hän saa rauhassa jatkaa istumistaan.

Tämä aktiviteetti nivoutuu hyvin kauden kansalliseen teemaan Palvelulla 
hyvinvointia, ja myös kaikki saadut tulot käytetään ikäihmisten hyväksi.

LC Paimio/Aallotar järjesti 8.11. kol-
mannen kerran tempauksen Paimion 
Jäähallilla Nenäpäivän innoittamana. 
Tällä kertaa tapahtuman nimi oli Ne-
näjää-tempaus, sillä tänä vuonna ei 
ainoastaan tarjottu perheille ilmaista 
luisteluaikaa, vaan tapahtumassa oli 
myös mahdollista osallistua mak-
sutta Paimion Hakan Leijona-Kiekko-
kouluun, sekä lopuksi seurata jännit-
tävää ottelua kun paikalliset seurat 
PaiHa A sekä Jääpulut ottivat toisis-
taan vertaa. Aallottarien pullantuok-
suinen puffet oli auki koko tapahtu-
man ajan.

Aallottaret saivat tapahtumaan 
mukaan myös uuden maskottinsa, 
jolle järjestettiin tempauksessa ni-
mikilpailu. LC Paimio auttoi myy-
mällä herkullista makkaraa sekä toi-
mimalla lipaskerääjinä.

K-piirin vanhimman naisklubin LC Kuopio/Canthin viettäessä 20-vuotisjuh-
laansa 9.11.2013 saatiin Arne Ritari -jäsenkuntaan toisen polven ritari. PCC 
Harri Forss ritaroi klubin perustajapresidentin Sirkku Saarelaisen Lions-rita-
riksi. Aikaisemmin ritarin arvon on saanut hänen isänsä Kyösti Tolvanen.

Vuosijuhlan tervetulosanat lausui klubin presidentti Kristiina Lybeck. Hän 
totesi 11.5.1993 perustetun klubin periaatteena olleen alusta lähtien, että 
yhdessä olemme enemmän. Erittäin suosituksi on tullut klubin jokakeväinen 
muotinäytös kaupungintalolla ja valtakunnallistakin kuuluisuutta saanut 
tyylikäs tyttökalenteri, jota kysytään vieläkin, vuosien päästä. Klubilaiset 
lakittavat keväällä Minna Canthin patsaan ja myyvät Minnan kakkuja. Ma-
ria Jotunin koulu on läheinen avustuskohde ja klubi osallistuu perinteisesti 
lasten joulukeräykseen. Vuosien mittaan koululaisille on myönnetty stipen-
dejä ja klubin kummityttö on Hondurasista. Viimeksi LC Canth oli mukana 
Kuopion toisen naisklubin Siskotytön perustamisessa ja on sen kummiklubi.

Liiton varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen ihasteli Canthin toimin-
taa ja totesi sillä olevan omaleimainen toimintatapansa ja kulttuuri. Nais-
ten mukaantulon Holopainen nimesikin Lions-järjestön toiseksi kehitysas-
teeksi. Kolmanneksi aalloksi hän on nostamassa yhteiskuntarakenteen muu-
toksen ja julkisen sektorin vaikeudet. Nyt tarvitaan todella lionien apua.

Juhlaan toi Kuopion kaupungin tervehdyksen palvelualuejohtaja Pekka 
Vähäkangas ja piirin terveiset esitti piikuvernööri Onni Piippo. Klubissa on 
tällä hetkellä 28 jäsentä ja paikalla oli viisi perustajajäsentä.

Ulkoilu virkistää ja tuo hyvää mieltä kaikkina vuodenaikoina – myös saat-
tajalle!

Aallottarien uusi maskotti saa nimen 
seuraavassa klubikokouksessa

Liiton varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen esitti Lions-liiton onnittelut ja 
luovutti presidentti Kristiina Lybeckille muistoksi liiton juhlamitalin. 
Kuva: RNen.

Perustajapresidentti Sirkku Saarelaisen ritaroi PCC Harri Forss. Vasemmalla 
tilannetta seuraa puoliso, teollisuusneuvos Seppo Saarelainen sekä todista-
jina klubin presidentti Kristiina Lybeck ja uuden ritarin ritari-isä Kyösti Tol-
vanen. Kuva: RNen.
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LC Rauma/Ankkuri juhli 50-vuo-
tista taivaltaan 9.11.2013. Lämmin-
henkisen ja juhlavan tilaisuuden 
tervehdyssanat lausui presidentti 
Jukka Virtanen ja juhlapuheen piti 
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 
Asko Merilä. CC Merilä korosti pu-
heessaan suomalaisen Lions-toimin-
nan uudistumisen tärkeyttä. Hän to-
tesi leijonilla olevan kova tarve saada 
toimintaansa lisää yhtä lailla nuoria 
kuin naisiakin. Yleensäkin lisää jäse-
niä, Tavoitteemme on ylittää 25  000 
jäsenen raja, joka turvaa Suomen kie-
len säilymisen yhtenä kansainvälisen 
päämajan virallisena hallintokielenä.

Viidestätoista Ankkuri-klubin pe-
rustajajäsenestä ovat toiminnassa 
aktiivisesti vielä mukana kaksi. 
Huomionosoitusten kohteeksi tu-
livat myös lion Teuvo Salminen, 
jolle luovutettiin Melwin Jones-jä-
senyyden kunniataulu sekä ritarini-
mityksen kunniatauluineen sai lion 
Jarmo Salo. Muut palkitut olivat lion 

Harri Peltonen, Suomen Lions-liiton 
1. ruusukkeen ansiomerkillä ja lion 
Pekka Nolppari, piirikuvernöörin an-
siotähdellä.

Ankkuri-leijonat muistetaan ehkä 
parhaiten Poroholmam Byhälyst -ta-
pahtuman järjestämisestä. Tapah-
tuma keräsi vuosittain Äitienpäi-
vänä monituhatpäisen yleisön me-
relliseen Poroholmaan raumalaisen 
kesän avaukseen.

Muista useana vuonna toteute- 
tuista palveluaktiviteeteista mainit-
takoon:
• osallistuminen Äänilehti Satakun-

nan tuottamiseen,
• vanhainkotien asukkaiden kyydit-

semiset teatteriin ja kaupunkikier-
toajeluille,

• kiertoajeluja toteutettiin myös las-
tenkotien lapsille,

• lukuisat talkootunnit Rauman Par-
tiotalon ja Kulhasten partiomajan 
kiinteistöissä,

LC Rauma/Ankkuri 
50-vuotias

Lion Jarmo Salo sai LC Rauma/Ankkurin 50-vuotisjuhlassa Lion-ritarin nimen 
ja arvon. Ritariksi lyönnin suoritti 107 M-piirin 1. varapiirikuvernööri, VDG 
Kalevi Sillanpää. Kuva: Esa Urhonen.

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja, CC Asko Merilälle ojennettiin kiitokseksi 
vierailustaan Raumalla Suomen eturivin karikatyyritaiteilijan, lion Teuvo Sal-
misen tekemä taideteos. Kuva: Esa Urhonen. 

LC Turku/Ancora kokoontui vuosijuhlaansa 21.9., miltei päivälleen 15 vuotta 
sitten 19.9.1998 pidetystä Charter Night-illastaan. Juhlakuvan eturivissä sei-
sova klubin perustajajäsen Aiju von Schöneman ilmestyi paikalle 1700-lu-
vun lopulla Turussa eläneen Eleonora Agata Finckenbergin hahmossa. Ka-
nelikeppinsä kanssa kulkeva madame Finckenberg paheksui syvästi juhla-
väen joukossa havaitsemaansa säädytöntä pukeutumista, käsivarret paljas-
tavia asuja. Naisten lyhyeksi leikatut hiukset olivat hänestä tyrmistyttävä 
näky ja häntä kummastutti, miksi jotkut naiset olivat tulleet juhlaan kauniit 
silmänsä kiiltävien lasien taakse kätkeneinä. 

Nykypäivään juhlaväen toi sihteeri Marianne Klemelän kokoama kuva-
kavalkadi, joka seinällä pyöriessään palautti mieliin 15 toimintavuoden mo-
ninaiset tapahtumat. ”Valtavan paljon on tehty ja aikaan saatu, tätä työtä 
on hyvä jatkaa”, oli klubilaisten yhteinen, iloinen huomio näkemästään.

LC Turku/Ancora juhli

Juhlaväen eturivissä seisova perustajajäsen Aiju von Schöneman Turussa elä-
neen Eleonora Agata Finckenbergin hahmossa.

• sotaveteraanit ovat olleet pitkään 
Ankkuri-leijonien palveluaktivi-
teettien kohteena, on sitten ol-
lut kyse vapaaehtoisena Suomen 
talvi- ja jatkosotiin osallistuneesta 
Suomi-pojasta tai Rauman Sotain-
validien kesäpaikan kunnostuk-
sesta keväisin sekä valtakunnal-
lisiin suurkeräyksiin osallistumi-
sesta kuljetuspalveluin.

Vuonna 2003 toteutettiin ensim-
mäisen kerran ”Kotikaupunkini 

Rauma”-värityskirja-aktiviteetti. Lu-
kuisat ovat myös ne Ankkuri-klubin 
järjestelyvastuulla toteutetut kon-
sertit Raumalla. LC Rauma/Ankku-
rin 50-vuotisen toiminnan aikana 
on avustuksia ja lahjoituksia koske-
via päätöksiä tehty runsaat 300. Va-
rainkeruuaktiviteettien ja sitä kautta 
hyväntekeväisyyteen ja nuorisotoi-
mintaan tehtyjen lahjoitusten yh-
teinen määrä nousee noin 200  000 
euroon.
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LC Liminka/Liminganlahti ja LC Li-
minka/Lakeus juhlivat 20.4.2013 Li-
mingassa täysiä kymmenvuosia. Li-
minganlahti täytti 30 ja Lakeus 50 
vuotta.

Presidenttien Jari Toikkasen ja 
Risto Viippolan tervehdyssanojen 
jälkeen DG Toivo Sistonen toi D 
107 I-piirin ja PCC Matti Tuura Suo-
men Lions-liiton tervehdyksen. Li-
mingan kunnan onnittelut toi kun-
nanjohtaja, lion Pekka Rajala. Hän 
totesi mm, että juhlivat lionsklu-
bit ovat tuoneet toiminta-aluettaan 
hyvin merkittävästi esille ja olleet 
omalta osaltaan ratkaisevassa mer-
kityksessä pitäjien omaleimaisten 
perinteiden vaalijoina. Viikateniiton 
MM-kisat ja musiikkileirit ovat tuo-

19.9.2013 tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Kuusamon partiolaiset saivat 
vastaanottaa Kuusamon lionsklubin toteuttaman partiomajan Kuusamo-
järven rannalle. Kuusamon seurakunta luovutti majalle maapohjan. Maja 
tuli tarpeeseen, se on ollut ahkerassa käytössä, 4–5 iltana viikoittain. Ma-
jalla käy usein vieraita, tänä kesänä esimerkiksi parinkymmenen hengen 
ryhmä Saksasta.

Partiomajaa on maalattu ja muutenkin kunnostettu talkoilla. Nyt kuiten-
kin tarvitaan remonttiakin, jonka organisointia ja toteutusta LC Kuusamo 
suunnittelee. Kuusamossa partiohenki on voimistumassa. ”Tänä syksynä 
sudenpennuiksi halusi enemmän lapsia kuin aikoihin ja saimme uusia var-
tiojohtajia”, iloitsee Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot -lippukunnan joh-
taja Jaana Korpela.

LC Kuusamon presidentti Marko Pudaksen mukaan lapset, nuoret ja hei-
dän harrasteensa ovat tärkeitä, siksi klubi tukee näitä. Partiolaisten Partio-
majan ja Eräkämpän talkoiden lisäksi kuusamolaiset klubit rahoittivat yh-
dessä puolijoukkueteltan hankintaa viime vuonna. LC Kuusamo tuki tänä 
kesänä merkittävällä summalla Lasten ja nuorten musiikkileirin järjestämistä. 
Pari vuotta sitten klubi tuki lahjakasta junioripujottelijaa Santeri Paloniemeä. 
Päihteiden vastaista työtä jatketaan yhdessä kumppaneiden kanssa tuke-
malla ”Päihdelabyrintin” toimintaa. 

LC Pelkosenniemi kävi kylässä Antero ja Leena Välitalon luona Luiron Kar-
kolla. Ilta oli lämminhenkinen ja ikimuistoinen sekä myös opettavainen. An-
tero, jonka esivanhemmat ovat asuttaneet paikkaa jo 1600-luvun lopulta läh-
tien, kertoi mielenkiintoisella tavalla talon menneisyydestä ja suuresta, vuo-
sia kestäneestä talon korjausurakasta. Omaa mittavaa työpanostaan koros-
tamatta erityisen tyytyväinen pariskunta oli ammattimiesten työn jälkeen. 
Ja sitä sopi myös meidänkin ihailla.

Karkko on toistasataa vuotta vanha jykevä hirsitalo Luirojoen törmällä. 
Talossa ovat aina olleet kauniit räystäskoristeet ja katon päätyharjalla edel-
leenkin hyvin toimiva ja kauas kuuluva vellikello. Karkko olikin aikanaan 
yksi seutukunnan ökytaloista. Sieltä saivat mm. Ruijaan matkaajat yösijan 
ja evästä reppuunsa. Vieraanvaraisuus on aina kuulunut Karkon talon py-
hään ja arkeen. 

Antero ja Leena ovat jo vuosia olleet eläkkeellä opettajan virasta. Heidän 
vakituinen asuntonsa on edelleenkin Rovaniemellä. Molemmat ovat siellä 
myös mukana aktiivisesti Lions-toiminnassa. Suuren osan vapaa-ajastaan he 
kuitenkin touhuavat upeassa kartanopiirissään, Luiron Karkolla.

Muistoksi käynnistäja kiitokseksi talon runsaista antimista jätettiin valkoi-
sen leivinuunin ranssille leijonaveljen Matti Hulkon veistelemät Tuomaan-
ristin ja kynttiläkuusen. 

Kari Tallavaara

neet pitäjään runsaasti myös kan-
sainvälisyyttä. Ilman leijonia olisi 
myös paikallislehti saattanut jäädä 
syntymättä. 

Juhlaväki sai nauttia lionien isä/
tytär duon Ahti Alatalon ja Mirva 
Jakkulan musiikkitulkinnasta, kuten 
esimerkiksi Oskar Merikannon On-
nelliset ja Jean Sibeliuksen Illalle. 
Huomionosoitusten jaossa Seppo 
Pietilä löi ritareita oikein olan ta-
kaa. Ritareiksi lyötiin: Risto Prok-
kola, Jari Toikkanen, Risto Viippola 
ja Antti Junttola. Melvin Jones -jäse-
nyydet saivat ladyt Armi Tasanto ja 
Irja Arvio sekä lionit Jussi Mäkinen 
ja Risto Lehtonen. Myös perustajajä-
senet Eino Jakkula, Veikko Heiskari, 
Seppo Pietilä, Timo Pietilä, Seppo 

Kaksi klubia 
juhli Limingalla

Uudet ritaripariskunnat vasemmalta Risto ja Paula Prokkola, Jari Toikkanen 
ja Paula Ilola LC Liminka/Liminganlahti, LC Liminka/Lakeudelta Kaija ja Risto 
Viippola, sekä Antti ja Ulla Junttola. Kuva: Timo Pietilä.

Päätalo, Antti Lithovius, Paavo Keisu 
ja Terho Lipsonen huomioitiin juh-
lassa. Jukka Hakkola ja Ilkka Torn-
bergille luovutettiin 1-ruusukkeen 
ansiomerkki. Lady ansiomerkit jaet-
tiin Saila Hakkolalle ja Tuula Tasan-
nolle ja Medal Of Merit luovutettiin 
Liminka-Liminganlahden 1. presiden-
tille, PDG Terho Lipsoselle.

Klubien historiikeista vastasivat 
Arto Lehto ja Heikki Marttila. La keus-
klubin historiasta kertoivat matkan 
varrella kertyneet esineet kuten esi-
merkiksi lukuisat viirit, istumapaik-

koja osoittavat nimilaput, astiastot, 
lautaset, mukit jne.

Arto Lehto muisteli Limingan-
lahden ”savotoita”: joulukuusien 
myyntiä, Viikateniiton MM-kisoja, 
nuorten kanssa touhuamisia, uusien 
klubien perustamisia ja niin edelleen. 
Hän muisti tuoda esille myös lady-
jen osuuden klubin vireydestä, akti-
viteettien onnistumisista ja heidän 
omista varojen hankinnoista. 

Teksti: 
Tapani Tasanto, Timo Pietilä

LC Kuusamon PDG Timo Allenius lahjoitti partiomajan juhlaillassa Kuusamon 
Tunturisiskojen ja -veikkojen lippikunnanjohtajalle, Jaana Korpelalle, palan 
kuusamolaista teollisuushistoriaa, liippakiven, jota tarvitaan, jotta partiolais-
ten työkalut säilyvät teräkunnossa.

Ylväänä katselee Wanha Karkko Luiron törmältä ja sisällä vallitsi lämmin ja 
leppoisa tunnelma. Vasemmalta Aarne Pesonen, Anneli Jaakkola, Lauri ja Kaisa 
Akola, Heikki Honkanen, Maila Pyhäjärvi, Leena ja Antero Välitalo, Kari Tal-
lavaara, Arto Tallavaara ja Juhani Jaakkola. Kuva: Matti Hulkko.

Kuusamon partiomaja 50-vuotias

Wanha Karkko – Luiron helmi
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Nunnakatu 3
21100 Naantali

Puh. 02 4352 477

Hotelli Merihovi
Keskuspuistokatu 6–8

94100 Kemi
puh. 040 6853 500
hotel@merihovi.�
www.merihovi.�

Hotelli Pyhäsalmi
Ollintie 19

86800 Pyhäsalmi
puh. 08 4788 200, fax 08 4788 299

www.hotellipyhasalmi.com

Hotelli-Ravintola Otsolan Hovi
Otsolantie 20

31640 Humppila
puh. 03 4240 800, 0400 485 174 (Asko Liuhala)

www.otsolanhovi.com

Kuopion Klubi
Kuninkaankatu 10

70100 Kuopio
puh. 017 2612 170

Ravintola Käenpesä
Haarlantie 1

25500 Perniö
puh. 044 5331 685

www.kp-ravintolat.�

Ravintola Nyyrikki toivottaa

kaikille rauhallista joulua

ja vahdikasta uutta vuotta

www.nyyrikki.fi | (09) 757 2299 | Pohjolankatu 2, Käpylä
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Loimaa

Kuorma-autoilija             
Jukka Kaarilahti 

Sauvo

A-Tiilikate Oy 
Aura

Kuvakeskus Jinka 
Mynämäki

Masera Oy 
Nousiainen

Bistro-Tuote Oy 
Rymättylä, puh. 02 2778 555 

www.bistro-tuote.fi

Megatro Talotekniikka Oy 
Uusikaupunki

Enertest Ky 
Mynämäki

Loimaan Kaukolämpö Oy 
Loimaa

Ovitehdas Vihanto Oy 
Kuusisto

Haapasaari Works Oy 
Salo

LSAB Suomi Oy 
Raisio

                    Paperinkeräys 
                     Helsinki          
www.paperinkerays.fi

PAPERINKERÄYS OY 
www.paperinkerays.fi
info@paperinkerays.fi, 
etunimi.sukunimi@paperinkerays.fi

ASIAKASPALVELU
Puh. (09) 8562 7750

PÄÄKONTTORI
Puh. (09) 228 191
Porkkalankatu 20 a A, 
PL 143, 00181 Helsinki
Faksi (09) 177 109

MUUT TOIMISTOT
Puh. (09) 228 191
 • Taivaltie 4, 01610 Vantaa
 • Rautatienkatu 21 A, 
  33100 Tampere

TUOTANTOYKSIKÖT
Puh. (09) 228 191
 • Hakuninmaantie 3, 
  00430 Helsinki
 
 • Lylykoskentie 28, 
  80130 Joensuu
 
 • Ahertajantie 1, 
  67800 Kokkola
 
 • Kumpusalmentie 1, 
  70620 Kuopio
 
 • Hennalankatu 270, 
  15700 Lahti
 
 • Metsä-Sairilantie 18, 
  50100 Mikkeli
 
 • Mineraalitie 6, 90620 Oulu
 
 • Sepänpellontie 17, 28430 Pori
 
 • Teollisuuskatu 26, 11100 Riihimäki
 
 • c/o Napapiirin Residuum
  Betonitie 3, 96320 Rovaniemi
 

 • Teollisuustie 12, 60100 Seinäjoki
 
 • Uurastajankatu 17, 33710 Tampere
 
 • Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku
 
 • Liisanlehdontie 10, 65380 Vaasa
 
 • Mustankorkea Oy 
  Ronsuntaipaleentie 204,
  40500 Jyväskylä
  Puh. (014) 411 5913
  etunimi.sukunimi@mustankorkea.fi

PUUPAKKAUSKESKUS
Käyntiosoite: Virkatie 12, 01510 Vantaa
Postiosoite: Taivaltie 4, 01610 Vantaa

KALUSTEMYYMÄLÄT
Puh. (09) 228 191
 • Riihimiehentie 7, 01720 Vantaa
 
 • Teollisuuskatu 42, 20520 Turku
  Postiosoite: Ilmarisenkatu 11, 
  20520 Turku 

YHTEYSTIEDOT
TOIMIPISTEIDEN HYÖTYPAPERI OY

www.hyotypaperi.fi
etunimi.sukunimi@hyotypaperi.fi
 
 • Energiaväylä 1, 45360 Valkeala
  Puh. 020 793 0200
 
 • Kyminkatu 20, 45700 Kuusankoski
  Puh. 020 793 0200
 
 • Palosuonkatu 12, 
  53550 Lappeenranta
  Puh. 020 793 0273 

A-ALUSLAVA OY
Teollisuustie 25, 45360 Valkeala
Puh. (05) 353 0312 

HÄMEEN KULJETUSPISTE OY
www.kuljetuspiste.com
info@kuljetuspiste.com tai 
etunimi.sukunimi@kuljetuspiste.com
Särmääjänkatu 9, 15520 Lahti 
Puh. (03) 872 010

AINESTA UUTEEN

JJ-Graniitti 
Taivassalo

LVI-Eristys Murto Oy 
Turku

Puutyöliike                 
Veljekset Laine Ky 

Rymättylä

LVI-Työ Iso-Kouvola Oy 

Kivistöntie 5, Mynämäki

Raision Ykkösapteekki 
Raisio

Konetekniikka                  
A.Pirinen Oy 

Aura

Mariehamns Tryckeri Ab 
Mariehamn, tel. 018 528 520 

www.mtryck.ax

Rakennus Rekola Oy 
Mynämäki

Kalliokaivo Oy 
Mynämäki
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Rauplan Oy 
Turku

IFS Finland Oy Ab 
Espoo

Eki-Trans Ky 
Hämeenlinna

Restapaja Oy 
Lieto

T:mi JL-Kylmälaite 
Espoo

Etelä-Päijänteen                  
LVI-Palvelu Oy 

Vääksy

Sähkö-Erkki Oy 
Somero

Lindbohm & Partners           
Oy AB 
Helsinki

Haaviston Kuusi 
Hyvinkää, puh. 0400 694 012      

www.joulupuu.fi

Valtasen Liikenne Oy 
Oripää

LP-Vahinkosaneeraus Oy 
Helsinki

Hausjärven Liikenne 
Ryttylä

                                            

www.logisec.fi       

T:mi Jukka Hämäläinen 
Oitti                            

kodinkoneiden huolto ja myynti

Dividend Oy 
Espoo

Stokvis Tapes Oy 
Nummela

Insinööritoimisto             
Pekka Pankka Oy 

Lahti

 
Helsinki

Kauneushoitola Marjaana 
Vääksy

Helsingin Kartech Oy 
Helsinki                             

www.helsinginkartech.fi

Asianajotoimisto SLPK Oy 
Lahti

Keskuskioski              
Rahikainen Oy 

Turenki

Helsingin Lipputehdas Oy 
Helsinki

                                              
DHL Freight (Finland) Oy 

Vantaa

Kittilän            
Toimialapalvelut Ky 

Järvenpää
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Koneurakointi     
J.Takaveräjä 

Karkkila

Nurmiprint Oy 
Nurmijärvi

Suomen              
Terästekniikka Oy 

Hyvinkää

Kuhmoisten 
Kiinteistökeskus LKV 

Kuhmoinen

Padasjoen Laiva Oy 
Padasjoki                            

www.elbatar.fi

Tili- ja Konsulttitoimisto 
Matti Sillantaka 

Nummela

Kuljetus ja Maansiirtoliike 
K.Timonen Oy 

Lahti

Parketti Suvala Oy 
Hämeenlinna

Asianajotoimisto          
Markku Potinkara 

Kuusankoski, puh. 0400 550 002

Lahden Pintahuolto Oy 
Lahti

Rakennus Timo Pekka Oy  
www.timopekka.fi              

Forssa

Automaalaamo           
S.Nyström Ky 

Koria

Lammin Matto ja Väri Oy/
Värisilmä 

Lammi

Rakennuspalvelu      
Teknorak Oy 

Turenki

Expert Karhunpesä 
Kotka

Lammin Sahti Oy 
Lammi

Seroc Oy 
Talma

Heinolan Konepalvelu Oy 
Heinola

Sten & Co Oy Ab 
Nuppulinna

Innorak Oy 
Lappeenranta

Melodrama Oy 
Nummela

Suomen        
Huoltamolaitteet Oy 

Kellokoski

Kuljetusliike                        
Leo Koikkalainen Oy 

Ruokolahti

M.B.Liikenne Oy 
Nurmijärvi
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Kymen Asuntokeskus LKV 
Kotka

Autohuolto J.Salo Oy 
Nokia

 
Hämeenlinna

Kymen    
Rakennussuunnittelu Oy 

Kuusankoski

Best-Sähkö 
Vesilahti

K-Market Maurintori, Kihniö

Neste Oil 
Kuusankoski

Carpino Oy 
Kuru

Kodinkonehuolto                
PP Macin 
Humppila

Polarpipe Oy 
 www.polarpipe.fi            

Joutseno

Dyny Oy 
Viljakkala

Kuljetusliike                      
Pauli Saarinen Oy 

Korkeakoski

PO-Pelti Oy 
Imatra

Elmation Oy 
Akaa

Kurun Kuljetus Oy 
Kuru

Oy RP-Systems Ltd 
Kotka

 
K-Citymarket Paavola, Lahti

Taksipalvelu Summanen Oy 
Ruokolahti

Häijään Urheilutarvike Oy 
Sastamala

Mixun Taksi Oy 
Kangasala

Tekniikkakonttori Oy 
Pyhtää

Insinööritoimisto           
Seppo Kortelahti Oy 

Pohja

PK-Osat Ky 
Ruovesi                             

www.pkosat.fi

Ajokaivin Oy 
Kämmenniemi

Kaupin            
Kiinteistökoneet Oy 

Humppila

Rakennusliike Tikirak 
Kangasala                           

www.tikirak.fi
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Rakennus-Remontti-
Räsänen 
Juupajoki

Lion-perheille ja yhteistyökumppaneille
Alajärven Apteekki 

Alajärvi

Kaivu & Kuljetus          
R.Peura Oy 

Soini

Sakmet Oy 
Akaa

AR-Logistiikka Oy 
Jurva            

huonekalukuljetukset

Kauko Krekola Oy 
Kurikka

Suipa Oy 
Kangasala

Asennus- ja Huoltopalvelu 
Jukka Yli-Rintala 

Kortesjärvi

Korsnäs Andelsbank 
Övermark Kontor 

Övermark

Sähköliike                        
Matti Rantala Oy 

Sastamala

E-P:n LVI Jouppila Oy 
Panttila

Lapuan Autohuolto 
J.Pihlajamaa 

Lapua

Sähkö-Uitti Oy 
Orivesi

Finnkauha Oy 
Härmä                                 

www.finnkauha.fi

Tampereen A-Klinikka 
Tampere

Insinööritoimisto    
E.Tammela 

Alavus

Nuorisopsykiatrinen 
Asumiskoti Puro Oy 

Merikaarto

Jurvan Räjähdysmatto Oy 
Jurva

Virtain Putkityö Oy 
Virrat

Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli

PP Tilausmatkat Oy 
Jalasjärvi

TK Tili ja Laskenta 
Tampere
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Rakennuspalvelu 
H.T.Sillanpää Oy 

Härmä

Keuruun                          
RMX Rakennus Oy 

Keuruu

Sydän-Suomen Kuljetus Oy 
Lievestuore

Rautajuntti Oy 
Lapua

KKM Team Oy 
Viitasaari                             

www.kkmteam.com

Tilipalvelu Kotitili 
Vihtavuori

Rengasmesta Oy 
Kurikka

KPL Kiinteistöpalvelut Oy 
Jyväskylä

APR-Rakennustyö Oy 
Outokumpu

Laukaan Autohuoltamo 
Laukaa

Joensuun Invataksi Oy 
Suhmura                               

inva- ja paarikuljetukset

Stirpe Oy 
Lapväärti

Majatalo Morva 
Juokslahti

Joensuun Keittiötukku Oy 
Joensuu

Suupohjan Konehakkuu Oy 
Närvijoki

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

KareiSet Oy 
Heinävaara

T:mi Ari Yli-Kaatiala 
Lentilä

Multamesta Oy 
Leppävesi

Karjalan Puu Ky 
Rääkkylä

A&A Travels Oy 
Muurame

Rakennuspalvelu       
Juntunen Ky 
Hankasalmi

Kesälahden Tilipalvelu Ky 
Kesälahti

Hyvän Joulun toivotuksin
 Remontti ja Kotipalvelu 

Karjalainen Ay 
Hankasalmi, www.rk-karjalainen.com
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K-Market Kruunu, Punkaharju

Pielisen Kiinteistöhuolto Oy 
Nurmes

Laanilan Voima Oy 
Oulu

 
Savonlinna

Piipposen Kone Oy 
Hammaslahti

Lakeuden Koneasema Oy 
Liminka

Kuljetus Savinainen Oy 
Tuupovaara

Talomyynti                      
Tarmo Turtiainen 

Joensuu

Mustola Group Ky 
Merijärvi

2/08  LIONS  29

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

Tilausliikenne Kaitsu 
Kontiolahti

Pattijoen Liikennekoulu 
Pattijoki

T:mi Pertti Muhonen 
Simanala – Enonkoski

Tilausliikenne E.Karhu Ky 
Kitee

  Raahen 
Monisiivous Oy 

Raahe

OK Sähkölaitehuolto Oy 
Lieksa                                  

www.ok-sahkolaitehuolto.fi

Ylämyllyn                           
Pelti ja Ilmastointi Ky 

Ylämylly

Rakennus-Tiilikainen Ky 
Oulu

HitsaCon Oy 
Vaala

Ruukin Kiinteistöhuolto 
Ruukki

Outotec Turula Oy 
Outokumpu

Isännöintipalvelu               
Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu

Suomen Mardega Oy 
Kello                  

lattiapinnoitteiden erikoisliike

Oronmyllyn Toimintakeskus 
Parikkala
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Venäjän Käännös- ja 
Konsulttiapu JUESCON 

Rovaniemi

ML-Yhtymä Oy 
Leppävirta

Forest Polator Oy, Räyrinki                                  
myy, ostaa ja välittää maatalouskoneita           

lisäksi maatalouskoneiden arviointia                 
puh. 0400 895 174 / Matti Koskimaa                     

www.maatalouskoneet.fi

Victorius Oy 
Ylikiiminki

Pielaveden Sähkötalo Oy 
Pielavesi

JBus Oy 
Sattanen

Kuljetus Lintunen 
Talluskylä

Pohjolan Jyväjemmari Oy 
Heinäkylä

Kalaliike Hast Oy 
Tornio                               

kalasta vain parasta

LVI-Peltsi Oy 
Vesanto

 
Pöljä

 
K-Market Rytikari, Kemi

Sihvon Tila 
Varpaisjärvi                         

www.sihvontila.com

Kuntopuro 
Rovaniemi

Sinmachine Oy 
Suonenjoki

Lapin Metallipinnoite Oy 
Rovaniemi

Metsäkoneurakointi      
Marko Savolainen 

Rautavaara

Tieisännöitsijä                 
Ilkka Kinnunen 

Pieksämäki

Ranuan Autokoulu Ky 
Ranua

Metsävaris Oy 
Rautalampi

T:mi Timo Torssonen 
Sorakuljetukset                

Salahmi, puh. 0400 357 817

Tilipyppi Oy 
Sodankylä

MJK Vesitekniikka Oy 
Haukivuori

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen

Agroset Oy 
Huittinen
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Arolan Höyläämö 
Vampula

 
K-Market Härkäpakari, Huittinen

Metallintyöstö                
Seppo Suoranta Ky 

Niinisalo

Hietakulma Oy 
Kankaanpää

K-Market Merikarvia

Metsäkoneurakointi        
Mika Talkki 

Vampula

Huittisten         
Ryhmärakentajat Oy 

Huittinen

Lasitusliike Puurila 
Pori

Ari Nummela Oy 
Kauttua

Jannelan Puutarha Oy 
Pori

Kuljetusliike                 
Perkola Oy 

Säkylä

PJR-Service Oy 
Pyhäranta

Juron Engineering Oy 
Punkalaidun

Lihajaloste Korpela Oy 
Honkajoki

Rakennuspori Ky 
Pori

Kankaanpään           
Lämpöpalvelu Seppälä Ky 

Kankaanpää

Maalausliike Heino Oy 
Rauma

Rannikon                   
Rakennus ja Kuljetus 

Pori

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila

Raskaskalustohuolto       
Vesa Raikunen Oy 

Pori

Kello-Huolto Heinonen
Ari Mahlamäki Oy 

Huittinen
Rauman Erikoispuutyö 

Eurajoki

Kello-Hovi Oy 
Huittinen
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Ri-Pa Kirppis 
Kankaanpää                          

puh. 040 8328 464

Auto-Artikkeli Oy 
Vantaa

Taxi K.Tallberg 
Lapinjärvi

RTP-Rakennus Oy 
Säkylä

Grilliravintola Herkkules 
Porvoo

Vantaan Timanttiporaus Oy 
Vantaa                                

www.vantaantimanttiporaus.fi

Sata-Hämeen 
Rakennuspalvelu Oy

             Arvo Kokkonen Oy 
Vantaa                                

www.arvokokkonen.fi

Onnittelemme 
20-vuotiasta 

Lions-Questiä!

myssy
www.myssyfarmi.f i

myssy farmi

värit: pantone 2905 ja 2727

Vuosaaren Sähkö Oy 
Helsinki

Soraset Ky 
Kauvatsa

Lumo Kodit Oy 
Vantaa

Väi-ski          
Kiinteistöpalvelu Oy 

Helsinki

Säkylän Liikekeskus Oy 
Säkylä

LVI-E.Uusimaa Oy 
Vantaa

Ykkösmaku Oy 
Vantaa

Taksiautoilija Seppo Korte 
Rauma

Martinlaakson Huolto Oy 
Vantaa

E.P.Romu                            
T:mi Esa Paloranta 

Lohtaja

Vampulan Kiinteistö ja 
Jätehuolto 

Vampula

Rakennus-Nappula Oy 
Järvenpää

Hautaustoimisto      
Marjamäki 
Pietarsaari

Vesi-Lammela Oy 
Eura

Rakennus-Studio Oy 
Box

O.Aaltonen Oy 
Helsinki

Rosvall & Co Oy Ab                  
– Expert 
Loviisa

Jakobstads      
Bokförningsbyrå Ab 

Jakobstad
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Kome oy 
Haapajärvi – Iisalmi – Nummela – Rautalampi 

puh. 0400 947 777

Taksi Hannu Merilehto 
Oulainen, puh. 040 5780 253    
hannu.merilehto@kotinet.com

MatkaPekka 
Joutsenniementie 25, 72710 Vaaraslahti                                              

gsm 0400 260 985                                 
info@matkapekka.fi, www.matkapekka.fi

Kuljetus Rahkola Oy 
Kalajoki

Vieskan Sisustajat Oy 
Ylivieska

Jannen Lohi 
Kustavi

Megasteel Oy 
Kokkola

20 vuoden määrätietoinen työmme venäjänkielisen lehden kustantajana  
on tehnyt Teidän mediavalintanne helpoksi 

 
 
 
 

150 jakelupistettä Suomessa ja Venäjällä. Painos 85.000–115.000 kpl  
www.kauppatie.com  myynti@kauppatie.com  09 272 2780

Rahjan Huolinta Oy 
Rahja

Valtimon Sähkötyö 
Valtimo

Soile Isokoski lauloi suoraan sydämeen
Kun LC Järvenpää/Ainoille annettiin tilaisuus järjestää 
Soile Isokosken täysimittainen Lied-konsertti Järvenpää-
talolle, tartuimme siihen epäröimättä. Tällaista mahdol-
lisuutta ei voinut jättää käyttämättä – onhan se hänen 
kahden vuoden konserttiperiodillaan ainoa laatuaan koko 
Suomessa. Soile Isokoski aloitti pianistinaan Ilkka Paana-
nen laulamalla Franz Schubertin Mignon sarjan Goethen 
runoihin sekä koko salilliselle tutun Ave Marian. Aino-
leijonana olen jäävi arvioimaan esiintyjää, mutta voin 
kertoa, että vaikka olen kuullut sen livenä myös Kiri Te 
Kanawan esittämänä, Isokosken tulkinta oli kuulemis-
tani paras.

Ohjelmisto oli koottu harkitusti: tunteet pintaan nos-
tavia lauluja Franz Schubertilta, Leevi Madetojalta ja 
Toivo Kuulalta, hauska Ilkka Kuusiston Suomalainen vie-
raanvara piirakkaohjeineen ja pyhäinpäivän aikaan sopi-
vasti osuvat laulut Richard Straussilta. Vielä ylimääräiset 
Yrjö Kilpisen Laululle ja Oskar Merikannon Ma elän osui-
vat suoraan kuulijoiden sydämeen. Yleisö ryhtyi Eläköön! 
-huutoihin ja viimeisiin aplodeihin seisaalleen nous ten… 
konsertti oli totisesti onnistunut!

Maija Vitikainen

Soile Isokoski esiintyi säestäjänsä Ilkka Paanasen kanssa LC Järvenpää/Ainojen järjestä-
mässä konsertissa Järvenpää-talolla. Leot olivat avustamassa lipunmyynnissä ja ovimie-
hinä. Kuva: Jere Willberg.
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Jouko Ahtiainen
Klubiveli Jouko Ahtiainen nukkui pois torstain vastaisena 
yönä 18.9. 2013. Hän oli syntynyt vuonna 1931. Jouko 
liittyi vuonna 1961 perustetun Lions Club Outokummun 
jäseneksi vuoden 1965 alussa. Hän ehti olla jäsenä 48 
vuotta, joista viimeiset vuodet kunniajäsenenä.

Presidenttinä hän oli kaudella 1975-1976, lohkon pu-
heenjohtajana kaudella 1984-1985 ja alueen puheenjoh-

tajana kaudella 1990-1991. Jouko oli myös ensimmäinen Melvin Jones -jäse-
nemme. Hän oli aivan viimeisiä vuosia lukuun ottamatta 100- prosentin jäsen. 
Vasta siirtyminen palvelukotiin Kaaville esti Joukon osallistumiset toimintaamme.

Klubiveljenä Jouko oli tehtäviensä hoitamisessa tunnollinen, aktiivinen ja 
auttavainen. Kokouksissa hän otti herkästi kantaa asioihin, piti oman näke-
myksensä, mutta kunnioitti myös muiden näkökantoja. Jouko osallistui mah-
dollisuuksien mukaan kaikkiin aktiviteetteihin, jopa järjesti niitä itse. Hän teki 
pitkän työuransa lukion rehtorina ja opettajana. LC Outokumpu kunnioittaa 
pitkäaikaisen jäsenensä Jouko Ahtiaisen muistoa.

Kimmo Haapaniemi
LC Vampulan kokoontuessa syyskauden ensimmäiseen ko-
koukseen, saapui suruviesti, että lionveli Kimmo Haapa-
niemi oli edellisenä päivänä 11.8.2013 pitkällisen sai-
rauden murtamana poistunut keskuudestamme. Kimmo 
oli syntynyt 12.8.1949 ja suoritti elämäntyönsä tilallaan 
nykyisessä Huittisten Vampulassa.

Lionstoimintaan klubin jäseneksi Kimmo kutsuttiin 
vuonna 2011. Niiden 12 vuoden aikana, mitä hän ehti klubissa toimia, osal-
listuminen oli tunnollista ja jopa viimeisinä vuosina, jolloin sairaus jo rajoitti 
osallistumista, oli hän toiminnassa mukana aina kun vain vointi sen salli. Jär-
jestön tunnuslause ”Me palvelemme”, istui erityisen hyvin hänen kohdallaan.

Kimmo valittiin klubin ensimmäiseksi varapresidentiksi toimintakaudelle 
2007-2008, josta olisi seurannut presidenttiys seuraavalla kaudella, mutta hä-
nen vointinsa ei sitä sallinut. Uskomme, että Kimmo olisi hoitanut tehtävän 
tunnollisesti, luotettavasti ja ilolla.

Kimmo siunattiin haudan lepoon 24.8., jolloin saattajien joukossa olivat myös 
klubin jäsenet puolisoineen. Kimmoa jäivät kaipaamaan puoliso Hilkka, kaksi 
poikaa perheineen, lionsveljet puolisoineen ja laaja ystäväjoukko.

Mauri Hämäläinen
LC Muuruveden aktiivinen jäsen Mauri Hämäläinen me-
nehtyi vaikean sairauden murtamana18.9.2013 Hän oli 
syntynyt Alajärvellä 6.12.1944. Mauri tunnettiin mie-
henä, johon kaikki voivat luottaa. Niin yhteistyökump-
panit, työtoverit Juankosken kaupungissa, sukulaiset, ystä-
vät ja leijonaveljet. Lukuisten luottamustehtävien kautta 
hän vaikutti yhteisössä vaatimattomalla esiintymisellään.

Mauri arvosti liikunnallista elämäntapaa, johon kuului myös ”penkkiurheilu” 
kaikkia urheilumuotoja seuraavana henkilönä. Mauri kuului aina Muuruve-
den leijonien viestijoukkueeseen klubien välisissä hiihtokisoissa.

Maurilla oli kyky olla läsnä ihmisten elävässä elämässä ja hyväksyä ihmiset 
sellaisina kuin itse kukin on. Perinteiset maaseudun arvot olivat häneen juur-
tuneet lapsuudessa ja pysyivät elämän loppuun saakka. 

Siitä osoituksena oli hänen viimeisimpiin kuulunut valinta ja toive saada 
haudatuksi kotikylän multiin.

Puoliso Kaisan, lasten ja lastenlasten ym. sukulaisten ja suuren ystäväjoukon 
lisäksi Mauria jäivät kaipaamaan lionsveljet. Suuresti kunnioitettu veli Mauri 
jätti suuren aukon Muuruveden leijonaveljien rivistöön.

Martti Kähönen

Ove Kaj-Guss Ingman
LC Helsinki/Sadan Melvin Jones-jäsen, erikoislääkäri Ove 
Kaj-Guss Ingman poistui 96 vuoden ikäisenä 14.9.2013 
keskuudestamme. Hän oli syntynyt Joen suussa 15.6.1917. 
Veli Ove kutsuttiin klubin jäseneksi 18.4.1962, joten jä-
senyys kesti yli 50. vuotta.

Elämän työtään hän hoiti yksityislääkärinä ja sairaa-
lalääkärinä mm. eläkepäiviin saakka Kätilöopiston sai-

raalassa. Veli Ove toimi klubin yhteyshenkilönä aktiiviaikanaan kummiklubi 
Björkhageniin ja osallistui mm. Tukholman Eurooppa Forum-kokoukseen. Oven 
presidenttikausi oli 1966-67. Klubi palkitsi hänet ansioistaan Melvin Jones-jä-
senyydellä. Heikentyneen kuulon johdosta Ove vetäytyi taustalle ja nautti klu-
biveljien arvostusta viime vuodet etuoikeutettuna ainaisjäsenenä. Klubiveljet 
muistavat Oven avuliaana ja rauhallisena leijonana. Ovea jäivät kaipaamaan 
tyttäret perheineen ja hänet muistavat klubiveljet.

Pekka Jaakola
LC Ylivieska/Huhmarin perustajajäsen, lionsritari 
Pekka Jaakola sai iäisyyskutsun lyhyen sairauden jälkeen 
26.10.2013. Hän oli syntynyt Pattijoella 27.4.1929. Elä-
mäntyönsä hän teki maanviljelijänä Ylivieskassa. Pekka 
Jaakola oli harvinaisen aktiivinen kaikessa, mihin hän 
ryhtyi. Leijonatoiminta oli hänelle sydämenasia. Iloisuus, 
hyväntuulisuus oli Pekalle ominaista; hän oli kannustava 

persoona klubihengen luomisessa. Leijonavuosia kertyi kaikkiaan 37. Huumo-
rintajuinen Pekka oli aina etunenässä varsinkin silloin, kun tarvittiin veljeä 
harvinaisempiin aktiviteetteihin.  Pekka ja traktori olivat tuttu näky paikalla, 
kun muokattiin peltoa nauriinkylvöä tai joululyhteiden tekoa varten tai raken-
nettiin suurta pääsiäiskokkoa.

Tieto Pekan sairauskohtauksesta ja sairaalaan joutumisesta saatiin 17.10. 
Klubi oli juuri silloin tekemässä siivousaktiviteettia seurakunnan leirikeskuk-
sessa. Pekka tapasi olla aina siinä toimeliaana mukana – nyt häntä ei paikalla 
nähty. Meille veljille ja puolisoille tilanne oli outo ja järkyttävä. Pekka palveli 
klubia hyvin monipuolisesti. Kaikki klubin virat hän hoiti esikuvallisesti. Myös 
lohkon ja alueen puheenjohtajuudet tulivat hänen osalleen aikanaan. Kuorohar-
rastus oli myös Pekalle erittäin tärkeä ainakin 50 vuoden ajan.

Erityisen mahtavan työpanoksen Pekka Jaakola teki yksityishenkilönä siinä 
vaiheessa, kun Viro itsenäistyi. Hän organisoi laajan avustustoiminnan Aigvi-
dun seurakuntaan. Perheille vietiin vuosien ajan suuret määrät elintarvikkeita 
ja rakennettiin seurakuntakeskus yleiseen käyttöön.

Pekka oli siis harvinainen persoona leijonien ”Me palvelemme” -tunnuslau-
seen epäitsekkäässä toteuttamisessa. Lions-ritarin arvo Pekalle jo v. 2005 oli tun-
nustus, jonka saaja todella ansaitsi. Pekkaa jäivät kaipaamaan puoliso Elli, lap-
set perheineen, muut sukulaiset, suuri ystäväpiiri sekä klubiveljet.

Arvo Karvinen
LC Helsinki/Pakilan pitkäaikainen veli Arvo Karvinen 
jätti meidät pitkän ja vaikean sairauden jälkeen 6.10. 
2013. Arvo nukkui rauhallisesti ja kauniisti pois lähim-
pien läsnäollessa. Veli Arvo oli monessa mielessä uranuur-
taja. So keu duttuaan pienenä poikana hän opiskeli itsensä 
monet esteet ylittäen �loso�an maisteriksi. Päivätyönsä 
hän teki Näkövammaisten Keskusliitossa pääsihteerinä ja 

kansainvälisten asioiden päällikkönä. Monet isot yhteistyöhankkeet näkövam-
maistyössä erikoisesti Afrikan kehitysmaissa olivat Arvon alullepanemia ja toteu-
tettuja. Tunnustukseksi elämäntyöstään Arvo sai järjestöneuvoksen arvonimen.

Pakilan klubiin Arvo liittyi vuonna 1974 ja olisi juuri saavuttanut 100%:n 
40-vuotisen lionsuran. Arvo oli aktiivinen ja positiivinen lion; ei ollut sellaista 
kysymystä, josta ei olisi kyetty tekemään hyvää ja toimivaa ratkaisua. Klubipre-
sidenttinä hän toimi vuosina 1985-1986 ja 2010-2011. Arvon ehdotuksesta 
klubi esitti N-piirille jo syksyllä 2008, että suunnataan näkövammaisten lasten 
kuntoutukseen iso lionstuki. Tavoitteena auttaa näkövammaisia lapsia toimi-



62  LION  6/13

maan tasa-arvoisesti näkevien lasten kanssa. Tämän projektin huipentumana 
5.6.2012 presidentti Tarja Halonen avasi Näkövammaisten Keskusliiton Iiris-
keskuksessa lionskuntoutuspihan. Samassa yhteydessä Arvo ja Tarja muistelivat 
monia yhteistyöprojekteja , joissa he olivat olleet mukana, erityisesti kehitysyh-
teistyön tuloksia mm. Namibian näkövammaisten kuntoutustyössä. Klubivel-
jet menettivät Arvossa välittömän ja avoimen lionin. Arvoa jäivät kaipaamaan 
lady Eila ja lapset perheineen sekä ystävät ja lionsveljet.

Mikko Kivi
Juuri ennen kauden vaihtumista 29.6.2013 oli LC Hel-
sinki/Finlandian perustajajäsen ja klubimme suuri per-
soona Mikko Kivi menehtynyt sairaskohtaukseen vain 
53-vuotiaana kotonaan Vantaalla. Mikko aloitti Lions-
taipaleensa 1980 Leo Club Tampere/Tohlopissa, josta hän 
liittyi Lions Club Helsinki/Finlandian perustajajäseneksi 
1990. Mikko oli koko sydämeltään lion ja aina mukana 

klubin kaikessa toiminnassa. Jos jotain ei tiedetty, kysyttiin Mikolta. Elämän-
työnsä Mikko teki julkaisusihteerinä Opetus- ja Kulttuuriministeriössä. Mikkoa 
jäi kaipaamaan perhe ja laaja Leo- ja Lions-ystävien joukko.

Jukka-Pekka Tikkanen
Tapani Knuutinen
LC Turku/Suikkilan jäsen, PCC Arvo Tapani Knuutinen 
nukkui viimeiseen lepoon pitkäaikaisen sairauden jälkeen 
23.3.2013. Hän oli syntynyt 17.3.1936 Lappeella. Veli 
Tapani oli leijona viimeiseen asti. Hän liittyi järjestöön 
1973 ja siirtyi Suikkilan klubin jäseneksi 1978. Tapa-
nin ura Lions-järjestössä oli mittava. Hän oli klubin presi-
denttinä 1982-83, lohkon pj. 1987-88, alueen pj. 1988-

89, A-piirin piirikuvernöörinä 1989-90 ja liiton puheenjohtajana 1990-91. 
Hän oli klubin kunniajäsen, Melvin Jones jäsen ja Lions Ritari. Hänen toimes-
taan klubin aktiviteettina julkaistiin Suikkilan Sanomia, järjestettiin lasten 
hiihtokilpailuja ja hänen piirikuvernööriaikana hankittiin piirille oma lippu. 
Tapani laati myös klubille historiikkeja eri tasavuosina. Hän oli perustamassa 
LC Turku/Auroraa ja toimi sen opasleijonana.

Tapani oli aktiivinen leijona. Aina kun tarvittiin vastuunkantajia, niin hän 
oli aina valmis. Luonteeltaan hän oli avoin, helposti lähestyttävä ja kantaa ot-
tava. Lionstoiminnasta hän tiesi lähes kaiken. 

Tapani oli ammatiltaan erityisopettaja. Lisäksi hänen rakas harrastus oli 
mieskuorolaulu. Hän lauloi Jyväskylässä asuessaan Sirkoissa, Hausjärven Mies-
kuorossa ja Mieskuoro Laulun Ystävissä, Turussa.

Tapania jäivät kaipaamaan lapset ja suuri ystäväjoukko.

Risto Koski 
Syksyn harmaus muuttui mustaksi LC /Perttelille suru-
viestin saapuessa juuri ennen syyskauden toista klubiko-
koontumista. Pidetty lionsveli Risto Koski oli poistunut 
joukostamme sairauden murtamana 5.10. 2013.Hän oli 
syntynyt 1.2.1946 Piikkiössä .Veli Risto oli klubin perus-
tajajäseniä ja presidenttinä hän toimi 1989-90. Risto oli 
OP-Pankin (Inkere) johtokunnan jäsen sekä toimi pit-

kään Pöytiön vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtajana. Risto oli toimessa 
1960-luvun lopulta 20 vuotta maankuulun Ylhäisten Leipätehtaan palveluksessa 
kunnes ostettuaan Kurjen tilan ryhtyi harjoittamaan maanviljelystä.

Veli Risto ei klubin toimissa korostanut itseään, hän oli pikemminkin hiljai-
nen puurtaja ja osallistui klubin aktiviteetteihin aina kun arkityöt Kurjen maa-
tilalla sen suinkin mahdollistivat. Riston energiaa riitti vielä polttopuiden tekoon 
ja Riston pilkkomat koivuklapit ovat lämmittäneet monen paikkaseudun tuvan 
takkaa. Kuvaavaa Riston toimeliasuudesta o nsekin, että hän kasvatti joulukuu-
sia. LC/Pertteli on menettänyt toimeliaan veljen, hyvän ystävän, jonka valoisa 
muisto säilyy mielissämme, – muistoja ei viikatemieskään voi pyyhkäistä pois.

Martti Kostiainen
LC Kärkölän jäsen, maanviljelijä Martti Kostiainen nuk-
kui pois pitkän sairauden murtamana 28.7.2013. Hän 
oli syntynyt Karjalassa Kirvussa 27.5.1938 ja evakko-
taival toi hänet Kärkölään. Hän harrasti nuorempana 
voimistelua.

Martti tuli LC Kärkölän jäseneksi v. 1974, oli klubin 
presidentti 1987-88 sekä lohkon puheenjohtajana 1990-

91. Klubiveljenä hän oli mukava seuramies ja yhteishengen luoja, joka oli aina 
valmis toimimaan klubin eri tehtävissä. Vielä viime vuosinaan ollessaan etuoi-
keutettu jäsen, hän toimi aktiviteeteissa hyvän klubihengen luojana. Häntä jäi-
vät kaipaamaan vaimo ja kolme tytärtä ja myös klubi on Maran poistuttua ko-
kenut suuren menetyksen.

Juhani Kärkkäinen
LC Haapajärvi/Kantapuhdon jäsen, PDG Juhani Kärk-
käinen nukkui pois 13.9.2013 vaikean sairauden uuvut-
tamana. Hän oli syntynyt Reisjärvellä 27.4.1946. Työ-
elämä kului suurimmaksi osaksi yrittäjänä, viimeiset vuo-
sikymmenet kulta- ja kelloalalla, ja vielä eläkkeelläkin Ju-
hani oli tuttu näky liikkeessä. 

Lions-toimintaan Juhani kutsuttiin v. 1989. Hän oli 
aktiivinen klubin jäsen alusta alkaen. Presidenttinä hän toimi 1995–1996. 
Hän oli perustamassa myös naisklubia LC Haapa-järvi/Kultahiput, joka aloitti 
toimintansa v.1996. Lions-piiri 107-O:n tehtäviin Juhani lähti mukaan in-
nokkaasti. Lohkon puheenjohtajana hän toimi 2004–2005 ja alueen puheen-
johtajana 2005–2006. Piirikuvernöörin vaativaan tehtävään Juhani valittiin 
kaudeksi 2007–2008. Ajankohta oli raskas Soili-puolison yllättävän poisme-
non takia, mutta toisaalta tehtävän vastuullisuus ja lionien tapaaminen aut-
toivat jaksamaan. Juhani nauttikin suuresti piirikuvernöörivuodesta, sen haas-
teista ja mukanaan tuomista hyvistä lionystävistä. Myös hänen toinen tärkeä 
harrastuksensa, maratonien juokseminen New Yorkia myöten, antoi sekä fyy-
sistä että henkistä voimaa.

Juhani oli sydämestään lion loppuun saakka. Lähimmäisen palveleminen ja 
toisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen olivat tärkeitä arvoja hänen 
toiminnassaan. Häntä jäävät kaipaamaan puoliso Eila, lapset ja lastenlapset 
sekä laaja sukulaisten, ystävien ja lionien joukko. 

Risto Kärävä
LC Helsinki/Roihuvuori sai taas suruviestin, kun pitkäai-
kainen jäsen, lion Risto Kärävä menehtyi vaikeaan sairau-
teen 5.9. 2013. Lion Risto oli syntynyt 3.12.1933 Kuopi-
ossa. Lion Ristolla oli monipuolinen elämäntyö lääkärinä: 
hän toimi muun muassa Työterveyslaitoksen asiantunti-
jalääkärinä ollen jäsenenä kuntoutusta kehittävässä työ-
ryhmässä, Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa hän toimi 

työpaikkalääkärinä ja Kunnallisessa Eläkelaitoksessa ylilääkärinä. 
Leijonaksi Risto kutsuttiin 26.4.1972. Hän joutui jättämään lääkärintyönsä 

vuoksi klubitoiminnan vuonna 1979. Lions-toiminta veti kuitenkin vahvasti 
puoleensa, joten hän palasi takaisin Roihuvuoren klubiin 28.10.1981 oltuaan 
poissa kaksi vuotta. Aktiivisia Lions-vuosia Ristolle ehti kertyä yhteensä 39. Hän 
toimi vuosikausia ansiokkaasti nuorisovaihtajana haastatellen vaihtoon halu-
avat nuoret perusteellisesti. Presidenttinä lion Risto oli kautena 1987-1988.

Me klubilaiset saimme usein nauttia Riston ja Raijan laulutaidosta. Kauniina 
muistona meille on jäänyt heidän viimeinen tanssi klubimme 50- vuotischarter-
juhlassa Santahaminassa. Lion Ristoa jäivät kaipaamaan puoliso Raija, kolme 
lasta, 10 lastenlasta, sisarukset perheineen, laaja ystäväpiiri sekä klubin jäsenet.

Jukka Lehtisalo
LC Hämeenkyrön veljet saivat 26.7. yllättävän suru-
viestin. Veli Jukka Lehtisalo oli menehtynyt lyhyen sai-
rauden jälkeen. Jukka oli syntynyt 20.1.1925 ja kuu-
lui siihen ikäluokkaan, jota isänmaa kutsui palveluk-
seensa jo 18-vuotiaana. Hän ehti rintamajoukoissa jatko- 
ja Lapinsotaan. Pitkän elämäntyönsä hän teki maanmit-
tausalalla piiri-insinöörinä. Jukan toinen sydäntä lähellä 

oleva mieliharrastus lionstyön ohella oli mieskuorolaulu, jonka hän oli aloitta-
nut sodan jälkeen Polyteknikkojen kuorossa.

Lionstoiminnan Jukka alkoi 1959 LC Vammalan perustajajäsenenä. Hän 
oli klubin presidenttinä 1960-61, lohkon puheenjohtajana 1961-62 ja alueen 
puheenjohtajana 1962-63. Jukka siirtyi LC Hämeenkyröön 1978 ja toimi pre-
sidenttinä 1987-88. Tämän jälkeen hänet valittiin piirikuvernööriksi vuosiksi 
1988-89. Jukan pitkä ja erittäin ansiokas 100 % lionstyö kesti 54 vuotta. Hä-
nellä oli vankat ja perustellut mielipiteet asioista ja monet Jukan ideat toteutet-
tiin klubissamme. Hänen aloitteestaan saimme nuoria, 9-luokkalaisia ja lukio-
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laisia vanhuskummitoimintaan, seurustelemaan vanhusten kanssa ja heitä ul-
koiluttamaan. Samalla nuoret saivat meiltä korvauksen leirikoulukustannuk-
siin. Jukkaa jäivät kaipaamaan tytär ja poika perheineen sekä laaja ystävien 
joukko Lions-veljien ohella.

Arvo Kemppi

Marketta Lähteenmäki
LC Turku/Ancoran syyskauden ensimmäinen kokous alkoi 
hetken hiljaisuudella kynttilän valaistessa klubin jäsenen 
Marketta Lähteenmäen kuvaa. Marketta oli menehtynyt 
lyhyen sairauden jälkeen Turussa 24.8.2013. Viitasaarella 
2.8.1949 syntynyt Marketta Lähteenmäki teki elämän-
työnsä taloushallinnan parissa toimien eri yrityksissä sekä 
sittemmin kahden vuosikymmenen ajan omassa tilitoimis-

tossaan. Liikunta, luonto ja erityisesti kasviharrastus olivat hänelle tärkeitä vir-
kistyksen lähteitä. Hän harrasti yhteislaulua, nautti monipuolisesti musiikista ja 
viihtyi erityisesti jazzin parissa. LC Ancoran jäseneksi hän liittyi vuonna 2009 
ja hoiti klubin kirjanpidon ammattilaisen taidolla, joka on pysyvä esikuvana 
taloudenpidollemme nyt ja tulevaisuudessa. Kanssamme jäävät Markettaa kai-
paamaan läheiset ystävät ja sukulaiset sekä pojat perheineen.

Pertti Lindeberg
LC Lahti/Kariniemen jäsen vuodesta 2005 Pertti Linde-
berg poistui äkillisesti vaikean sairauden uuvuttamana 
16.10.2013. Pertti oli syntynyt Asikkalassa 28.1.1956. 
Hän teki elämänsä aikana monenlaista työtä, välillä toi-
sen palveluksessa ja välillä itsenäisenä yrittäjänä.

Tenstar Oy:n logistiikkapäällikön toimesta hän jäi sai-
rauslomalle viime keväänä, joka jäi hänen viimeiseksi työ-

tehtäväkseen. Oman yrityksensä, Suomen Tuontikauppa, tehtäviä hän hoiti vielä 
sairausvuoteeltaankin aina kuolemaansa asti. 

Lionstoiminnassa hän oli vuodesta 2005 alkaen toimien klubimme presi-
denttinä kaksi kautta vuodet 2009-2011. Pertin veli Erkki oli aikoinaan myös 
aktiivinen Lions jäsen ja Erkin poismeno vuonna 2004 oli varmasti suurin syy, 
miksi Pertti halusi jatkaa suvun perinteitä liittymällä mukaan Lions toimin-
taan. Pertti oli erittäin aktiivinen jäsen ja aina uusia ideoita valmiina toteut-
tamaan. Pertin muistotilaisuuteen osallistui monet hänen ystävänsä ja lukuis-
ten ystävien määrästäkin on helppo todeta Pertin laaja sydän. Perttiä jäivät su-
remaan Ritva vaimon lisäksi lapset sekä laaja joukko ystäviä. 

 Kari Ikävalko

Erik Lundberg
Då lionsbröderna i LC Karis-Karjaa samlades till verk-
samhetsårets 2013-2014 första möte i september, hedra-
des minnet av priviligierade brodern Erik Lundberg, 
som avlidit den 28.8.2013. Erik Lundberg var född den 
6.9.1929.

Broder Erik växte upp i skärgården i Ekenäs landskom-
mun. Efter några år i Skåldö folkskola fortsatte han i sam-

skolan i Ekenäs. Skolgången avbröts då broder Erik drabbades svårt då han in-
sjuknade i polio. Trots sitt handikapp gjorde broder Erik en betydande livsgär-
ning inom den kommunala sektorn. Efter att han erhållit rehabilitering i Stock-
holm �ck han möjligheten att studera vid Svenska social- och kommunalhögsko-
lan. Hans första tjänst förde honom och hustrun Ulla Brita till Munsala. Trots 
att han rörde sig med rullstol, deltog han aktivt i bygdens liv. Han var grun-
dande medlem av lionsklubben i Munsala 1959, och sedan han �yttat till Te-
nala och blev dess kommundirektör var han med om att grunda LC Tenala/Bro-
marf och var dess första president, året var 1971.

Sitt sista hem �ck Erik och Ulla-Brita i Rågränd i Pojo. Ny hemort med nya 
utmaningar. Paret Lundberg engagerade sig i kommunen Pojos verksamhet på 
�era områden. Erik Lundberg invaldes i kommunfullmäktige och verkade även 
som fullmäktiges ordförande. Det blev byte av lionsklubb och år 1986-1987 var 
han president i LC Karis-Karjaa. Han blev lionsidealen trogen livet ut. Ett fö-
redöme för varje lion i vår klubb. Vi som hade förmånen att få vara en liten del 
av hans tid i tiden känner respekt och saknad.

Tauno Skogberg

Erkki Luukka
LC Luumäen perustajajäsen, Luumäen pitkäaikainen 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, eläinlääkintöneuvos 
Erkki E. Luukka on kuollut. Lähes kaikkien luumäke-
läisten hyvin tuntema, luotettava ja pidetty kunnaneläin-
lääkäri nukkui pois Luumäellä 19.9.2013.

Sovittelevana, humoristisena, positiivisena, esimerkil-
lisenä ja elämänmyönteisenä tunnettu Erkki Luukka oli 

syntynyt 18.5.1931 Muolaassa nelilapsisen perheen kuopuksena. Lapsuutta var-
josti sodan aika, mutta syntymäpitäjästä jääneet kauniit muistot saivat hänet 
hakeutumaan Etelä-Karjalaan eläinlääkäriksi Luumäelle juuri perustettuun 
virkaan 1957. Erkki Luukka oli mukana perustamassa lions-klubia Luumä-
elle, kun perustava kokous 8.5.1958 pidettiin. Lionismi oli lähellä hänen sy-
däntään, ja hän toimi sen periaatteiden mukaisesti kotiseudun rakentamiseksi 
ja sen parhaaksi. Vaikka työ kunnaneläinlääkärinä vei entisaikaan todella pal-
jon aikaa, Luukalla riitti virtaa myös yhteiskunnan hyväksi. Luumäen klubin 
presidenttinä Luukka oli vuosina 1978-79. Melvin  Jones -jäsenyyden saanut, 
etuoikeutettu jäsen ansaitsi vuosien varrella monet tunnustukset toiminnastaan; 
viimeksi hän sai chevronin 55 vuodesta marraskuun klubi-illassa 2012. Hän 
oli esimerkillisen aktiivinen klubi-iltoihin osallistumisessa, ja hän oli niissä vii-
meiseen asti mukana. Vielä syyskuun 2013 klubi-illassa hän oli mukana kan-
nustamassa nuorempiaan palvelualttiuteen. Erkki Luukkaa jäivät kaipaamaan 
vaimo, kolme tytärtä perheineen ja laaja ystävien joukko.

Juhani Partanen

Olli Salokangas
Kesän ollessa kauneimmillaan saapui Forssa/Kuhan jäse-
nille suruviesti. Veli Olli Salokangas oli saanut yllättäen 
iäisyyskutsun rakentamansa ja rakastamansa rantasaunan 
lauteilla juhannuspäivänä. Olli oli syntynyt 17.1.1936. 
Pitkän työuransa hän teki Forssan-Tammelan Osuuskas-
sassa, jonka seuraajasta Forssan-Tammelan Osuuspankista 
hän jäi eläkkeelle pankinjohtajana.

Olli oli perustamassa LC Forssa/Kuhaa v. 1970. Hän oli eräänä suurena vai-
kuttajana kun leijonien toimesta rakennutettiin ensimmäiset vanhustentalot. Hä-
nen palvelutoimintansa ansiosta klubi sai haltuunsa Kasper ja Sirkka Lindhol-
min muistorahaston, josta on jaettu huomattavia summia yhteisöille ja yksityi-
sille lapsista vanhuksiin. Veli Olli toteutti järjestömme tunnuslausetta viimeiseen 
asti huolehtiessaan eläkevuosinaan vaimonsa hoidosta ihailtavalla tavalla. Su-
remaan jäivät Raili-vaimo, poika ja tytär perheineen, veljet ja ladyt, kuoroka-
verit joukko seutumme asukkaita, joiden asuntojen hankinnassa Ollilla oli rat-
kaiseva osuus. Tunnustukseksi työstään leijonana hänet palkittiin Melvin  Jones- 
sekä Lions-Ritari palkinnoilla.

Carl-Johan Sandbacka
Nedervetil Lions Clubs chartermedlem Carl-Johan 
”Jukka” Sandbacka somnade in den 19. 12. 2012 i en 
ålder av 92 år. Jukka föddes i Nedervetil den 2 novem-
ber 1920 och var hembygden trogen hela livet. Sin livs-
gärning utförde han som jordbrukare och pälsfarmare på 
fädernegården. 

Jukka blev medlem i L C Karleby år 1966 och tillsam-
mans med några andra medlemmar tog han initiativet till att grunda en klubb 
i den egna kommunen och så blev L C Nedervetil till år 1967. Jukka var klub-
bens tredje president. Han var aktivt med i klubbens arbete ännu i mycket hög 
ålder fastän hälsan sviktade och krafterna avtog.

Jukka var i unga år elev i Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, där han träf-
fade sin livskamrat Eva som avled för några år sedan. Jukka kom att vara med 
i styrelsen för folkhögskolan i över 30 år. Folkhögskolan var ett av Jukkas sköte-
barn. Jukka kände starkt för sin hembygd och därför var det naturligt att han 
engagerade sig i många föreningar och organisationer. Han hade örtroendeupp-
drag, bl.a. i Nedervetil hembygdsförening, krigsveteranerna och i den lokala spar-
banken. Jukka sörjs närmast av en dotter och tre söner med familjer och en stor 
släkt och många vänner. 
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Surun kohdatessa palveluksessanne

Erkki Seppälä
LC Tuuloksen perustajajäsen Erkki Alarik Seppälä sai 
15.8. iäisyyskutsun 90-vuotiaana. Veli Erkki oli synty-
nyt Kankaanpäässä. Sotien jälkeen hän toimi Hauholla 
Hahkialan kartanon työnjohtajana. 1956 hän osti maa-
tilan Tuuloksesta ja keskittyi varhaisperunan ja juurikas-
vien viljelyyn. Kunnallisalalla hän toimi 40 vuotta mm. 
valtuuston puheenjohtajana ja monien eri kuntainliitto-

jen valtuustoissa ja hallituksissa.
Talousneuvoksen arvon hän sai 1985, Melvin Jones Fellow-jäsenyyden 1992. 

Veli Erkki oli tarmokas, elämänmyönteinen ja auttavainen. Häntä jäivät kai-
paamaan puoliso viisi lasta kolmetoista lastenlasta ja kuusi lastenlastenlasta sekä 
lukuisa joukko sukulaisia ja ystäviä.

Kauno Suurnäkki
LC Vehkalahden perustajajäsen Kauno Suurnäkki me-
nehtyi pitkälliseen sairauteen 8.9.2013. Hän oli syntynyt 
6.7.1931 Vehkalahdella. Hän teki elämäntyönsä hami-
nalaisten ja vehkalahtelaisten matematiikan opettajana.

Veli Kauno oli kaikkien kunnioittama, aktiivinen ja 
aloitteellinen toimija klubissa. Hän toimi klubin presi-
denttinä 1985–1986. Erityisesti häntä tarvittiin monien 

aktiviteettien ja tapahtumien vetäjänä ja koordinaattorina. Leijonatoiminta oli 
Kaunon monien harrastusten joukossa tärkeällä sijalla. Hän oli erinomaisen pe-
rusteellisesti omaksunut järjestömme palveluperiaatteet.

Urheiluelämään Kauno osallistui monipuolisesti sekä kilpailijana että järjes-
töaktiivina. Me veljet tunsimme Kaunon aikaansa säästämättä yhteiselle asialle 
uhrautuvana, kotiseutuaan rakastavana miehenä. Häntä jäivät kaipaamaan 
puoliso Ritva ja lapset perheineen sekä leijonaveljien laaja joukko.

Pentti Tanskanen
Keskellä kaunista kesää saimme järkyttävän viestin 
Pentti Tanskasen poismenosta. Tieto oli uskomaton, 
koska olimme oppineet tuntemaan hänet terveen itsetun-
non omaavana, fyysisesti terveenä, reippaana, riskinä sekä 
suunnitelmia ja unelmia täynnä olevana veljenä. Ensim-
mäinen sairauskohtaus osoittautui viimeiseksi. Hän lähti 
”penamaisesti” nousemalla itse ambulanssiin uskomatta, 

että kohtaus olisi vaarallinen. Hän oli syntynyt 10.4.1949 ja kuoli 1.7.2013.
Pena liittyi Helsinki/Mellunmäen klubiin 1986, oli klubin presidenttinä 

1995-96 ja N-piirin rahaston hoitajana (CT) 96-97. Hän siirtyi LC-Sipoo/
Mereen v. 2008 ja palasi takaisin Mellunmäen klubiin vuoden alusta 2013. 
Pena oli täynnä ”virtaa”. Hän osallistui täysillä kaikkeen siihen, missä hän oli 
mukana. Hän oli mieleltään ja sielultaan yrittäjä, josta hän sai myös elantonsa. 
Pena siunattiin Östersundomin kappelissa ja laskettiin maan poveen Östersundo-
min kirkkomaalla. Tilaisuuteen osallistui Penan läheisten ystävien lisäksi myös 
Mellunmäen Klubin veljiä sekä muiden järjestöjen edustajia. Muistotilaisuus 
pidettiin Nygårdsin kartanossa. Tilaisuus oli lämminhenkinen ja siellä kuul-
tiin Penan mielimusiikkia sekä koskettavia että hauskoja muisteluita. Häntä 
jäivät kaipaamaan vaimo, tyttäret perheineen, äiti ja lukuisat sisarukset sekä 
ystävät yrittäjäjärjestöissä, lionveljissä, VM-veljissä ja Golf-seurassa sekä suuri 
määrä muita ystäviä. Lion-veljet muistavat Pentti Tanskasta kunnioituksella. 

Seppo Vehniäinen
LC Tervon pitkäaikainen, aktiivinen jäsen Seppo Veh-
niäinen menehtyi 18.9.2013. Hän oli syntynyt Konneve-
dellä 14.2.1948. Elämäntyönsä Seppo teki lähinnä Ter-
von Osuuspankissa. Hän oli laajasti pidetty ja arvostettu 
niin työssään kuin leijonatoiminnassakin. Klubin jäse-
neksi hän tuli 1979 ja toimi sen presidenttinä 1989-90. 
Luonto oli hänelle tärkeä ja oli mm. Eerikkala-gol�n pe-

rustajajäsen. Seppoa jäivät kaipaamaan vaimo Pirjo, tyttäret perheineen sekä 
laaja suku ja ystäväjoukko.

Timo Vainonen
LC Kouvola/Lukon perustajajäsen Timo Vainonen saatet-
tiin viimeiseen lepoon keväällä. Hän saavutti kunniak-
kaan 91 vuoden iän. Timon muistokirjoitus oli viime leh-
dessä, mutta valitettavasti kuva oli väärän myös edesmen-
neen jäsenen kuva. Pahoittelemme tapahtunutta.

Paavo Väntänen 
Elokuu toi suru-uutisen LC Sievin veljille. Vuonna 1981 
klubin jäseneksi tulleen Paavo Väntäsen matka oli päät-
tynyt 12.8.2013 pitkällisen sairauden uuvuttamana. 
4.1.1938 syntynyt veli Paavo teki elämäntyönsä Oy Vesi-
kolmion laitosmiehenä sekä maanviljelijänä. Päätyönsä 
ohella Paavolla riitti aikaa myös yhteiskunnallisille asioille 
kunnallisissa luottamustoimissa, kuten maataloustuotta-

jajärjestössä sekä paikallisosuuspankkiryhmässä. Lions-työssä veli Paavo oli aina 
valmis osallistumaan klubin aktiviteetteihin. Arvostettua Sievin Muttimarkki-
noitten Muttimestarin tointa Paavo hoiti monien vuosien ajan.

 Viimeinen suuri aktiviteetti, johon veli Paavo osallistui, oli viikon talkoo-
työ Petroskoin kirkon rakennustyömaalla. Vaikka Paavon kunto ei enää salli-
nutkaan fyysiseen työhön osallistumista, hän huolehti siitä, että talkooväelle oli 
aina tuoretta kahvia ja evästä saatavilla. Laajan ystäväjoukon lisäksi veli Paa-
voa jäi kaipaamaan lady Paula sekä lapset perheineen. 

Jaakko Väätäinen
LC Kiuruvesi/Nivan jäsen Jaakko Väätäinen menehtyi 
73-vuotiaana vaikean sairauden murtamana 29.9.2013. 
Hän teki elämäntyönsä tullin palveluksessa Helsingissä. 
Jaakko asettui puoliso Elvin kanssa synnyinpitäjäänsä 
Kiuruvedelle eläkepäivikseen v. 2001 ja hänet kutsuttiin 
LC Kiuruvesi/Nivan jäseneksi vuonna 2010. Jaakko oli 
aktiivinen liikkuja ja osallistuja vapaehtoiseen toimin-

taan mm: paikkakunnan urheiluseurassa, seurakunnassa ja klubissa. Hän oli 
ahkera kokouksissa kävijä ja oli aina valmis lähtemään aktiviteetteihin sekä 
toimi edellisen kauden rahastonhoitajana klubissamme. Vapaehtoinen auttami-
nen ja vastuun ottaminen välittyi hänen toimistaan pyyteettömänä. Jaakko vel-
jeä olimme saattamassa iäisyysmatkalle Kiuruveden kirkossa 11.10.2013. Jaak-
koa jäivät kaipaamaan Elvi puoliso sekä 2 lasta perheineen, lionveljet puolisoi-
neen sekä suuri joukko ystäviä.

Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen -palstan 
uudistaminen

Lion-lehden toimitusneuvosto on eri vaihtoehtoja pohtineen pitkän 
keskustelun jälkeen päättänyt, että nekrologi-palstalla julkaistaan 
kuolinuutiset 1.1.2014 lukien klubin, muun leijonatahon tai 
omaisten toimittamana seuraavin tiedoin:

1 nimi, 2 klubi, 3 kuva, 4 syntymäaika ja 5 kuolinaika sekä 
6 tärkeimmät Lions-ansiot. Liiton hallitus on käsitellyt myös asiaa 
ja hyväksynyt esityksen.

Lisäksi päätettiin, että Lion-lehden toimituksella on journalistisin 
perustein oikeus julkaista kuolinuutisia myös ohjeistuksesta 
poikkeavalla tavalla.  
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Entinen Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Christer Löfström (s. 21.8.1945) 
menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen 26.9.2013. Vielä alkukesän ai-
kana kaikki näytti menevän parempaan suuntaan ja hän oli toiveikas no-
peasta toipumisesta, mutta aivan liian varhain hän joutui meidät jättämään.

Chrisse, kuten me häntä kutsuimme, oli LC Helsinki/Siltamäen jäsen. Lä-
hes 30 vuoden mittainen lionsura huipentui Lions-liiton puheenjohtajakau-
teen 2009–2010. Lionit muistavat hänet myös monivuotisena Lions-liiton 
Joulukortti -projektin johtajana. Hän hoiti tehtävää innostuneesti ja tulok-
sekkaasti peräti neljän vuoden ajan 2004–2009. Näinä vuosina joulukortteja 
myytiin parhaimmillaan lähes 400  000 kpl vuodessa ja kerätyillä varoilla pys-
tyimme hoitamaan monia lapsiin ja nuoriin suunnattuja aktiviteettia. Lap-
set ja nuoret olivatkin Chrissen sydäntä lähellä.

Chrisse oli äidinkieleltään ruotsinkielinen ja hänen oli helppo toimia myös 
Pohjoismaiden yhteistyöneuvostossa (NSR) ja pitää yllä hyviä suhteita kaik-
kien pohjoismaiden lionien välillä.

Chrisselle Lions-aate, eettiset periaatteet ja Suomen lionien arvot olivat 
tärkeitä ja omalla valoisalla esimerkillään hän näytti meille muille kuinka tu-
lisi toimia. Koko lionsuransa ajan hän halusi olla siellä missä lionstyötä teh-
tiin We Serve -periaatteella. Hän oli hyväsydäminen, avoin, idearikas, aikaan-
saavaa ja luotettava lion, joka teki sen minkä oli luvannut. Hänen innostu-
neisuutensa tarttui muihin ja hän pystyi säilyttämään poikamaisen iloisuu-

In memoriam Christer Löfström 
(1945–2013)

PCC Christer Löfström muistetaan aktiivisena Lions-liiton Joulukortti -projek-
tin johtajana. Tässä hän on esittelemässä joulukortteja liiton ständillä. Kuva: 
RNen.

Puheenjohtaja Asko Merilä ja pääsihteeri Maarit Kuikka laskivat Suomen Lions-
liiton kukkalaitteen Liiton entisen puheenjohtajan Christer Löfströmin arkulle. 
Kuva: Antti Tuomikoski. 

den myös tiukoissa paikoissa. Hän osasi toimia kannustavasti ja loi ympäril-
leen onnistumisen ilmapiirin. Hän toimi aina rakentavassa mielessä, ei hajoit-
taen. Kaikki muistamme hänet herkkänä ja toiset huomioonottavana lionina. 

Chrissellä olisi ollut vielä paljon annettavaa suomalaisille niin lioneille 
kuin myös yhteiskunnalle laajemminkin.

Siunaus- ja muistotilaisuus 26.10.2013 osoitti kuinka pidetty ja arvostettu 
lion hän oli. Malmin siunauskappeli oli ääriään myöten täynnä eri puolelta 
Suomea saapuneita lioneita. Paikalla ei varmaan ollut ainuttakaan, jonka sil-
mäkulma ei täyttynyt kyynelistä.

Koko Lionsperhe suree ystävämme menetystä yhtyen 
Leijonahenki -laulun sanoihin. 

”Ne, joille osa leijonan on suotu,
on jatkajia aatteen arvokkaan. 
Nuo sukupolvet, ennen meitä luotu,
sen perinnöksi jätti aikanaan.
Ja henki, jonka saimme sydämeen
se vahvana on siellä edelleen.”

Toivotamme voimia Chrissen puolisolle Maritalle 
sekä kaikille lähiomaisille. 

Tuomo Holopainen
varapuheenjohtaja

Suomen Lions-liitto ry

Männistön kirkko raikui kahden tenorin voimin 
LC Kuopio/Kalakukon perinteinen hyväntekeväisyyskonsertti 20.11.2013 oli 
tällä kertaa siirretty Männistön Pyhän Johanneksen kirkkoon. Siirto on on-
nistunut, sillä kahden loistavan tenorin äänet ja loistavat tulkinnat kaikui-
vat kirkossa todella  upeasti. Noin 450 konserttivierasta oli erittäin tyytyväi-
siä kuulemaansa.

Kaksi tenoria, siilinjärveläinen Ossi Jauhiainen ja hänen entinen oppi-
laansa Veli-Pekka Varpula esittivät Männistön seurakunnan kanttorin Heikki 
Monosen säestyksellä runsaan ohjelmiston, jossa kuultiin niin Ave Mariaa, 
Torna a Surrentoa kuin Granadaa ja Niin paljon kuuluu rakkauteen. Avauk-
sena on tenorien yhdessä laulama Finlandia, joka antoi tilaisuudelle arvok-
kuutta. Loppuosuudessa elettiin jo joulun aikaa ja joululaulujen ja konser-
tin päätteeksi yleisö yhtyi seisten laulaen Maa on niin kaunis. Myös Heikki 
Monosen urkusoolot olivat vakuuttavaa kuultavaa.

Teemalla Soi taivaat kiitosta konsertin tuotto menee vammaistyöhön. 
LC Kuopio/Kalakukko on tehnyt perinteisestä hyväntekeväisyyskonsertis-
taan hienon tapahtuman. Täydellisesti rakennetut puitteet vaativat klubilta 
myös kovaa työpanosta, mutta lion Jarmo Puukon johdolla tälläkin kertaa 
vaivat palkittiin lukemattomilla kiitoksilla ja kehuilla. RNen.

Konsertin päätteeksi esiintyjiä muistettiin runsailla kukkalaitteilla. Vasem-
malla säestäjä Heikki Mononen vieressään tenorit Ossi Jauhiainen ja Veli-
Pekka Varpula. Kuva: RNen.
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I
Små lån ger stora resultat

I år ber jag lionmedlemmarna att 
Följa sin dröm. En del kanske tycker 
det verkar konstigt. Men för miljon-
tals människor som lever i fattigdom 
är det något helt annat. De dröm-
mer om ett bättre liv. De drömmer 
om en stabil inkomst, utbildning 
för sina barn och sjukvård för sin fa-
milj. I Indien, till exempel, lever näs-
tan 70 procent av dess 1,3 miljarder 
människor på mindre än 2 USD om 
dagen. Många av oss spenderar två 
eller tre gånger så mycket på en enda 
kopp kaffe.

Mikrolån fungerar

Lionmedlemmarna i Indien har fun-
nit ett sätt för folk att förverkliga 
sina drömmar. De ger små lån så att 
människor kan starta ett företag. Det 
fungerar. Det fungerade i Indien för 
Lions, och det kan fungera på an-
dra platser. Med dessa mikrolån kan 
människor lyfta sig själva i håret och 
få en anständig inkomst.

Det absolut bästa med mikrofi-
nansiering är att de hjälper sig själva. 
Det är inte ett dyrt program där man 

skänker något. Det handlar inte hel-
ler om att sticka åt dem pengar och 
se dem sjunka eller hålla sig flytande. 
I Indien tillhandahåller man utbild-
ning. I en del program erbjuder små 
självhjälpsgrupper stöd och råd och 
säkerställer följsamhet. Dessa me-
kanismer har lett till otroliga fram-

gångshistorier och fantastiska resul-
tat för mikrofinansieringsprogram.

Mikrofinansiering 
påminner om Lions 

hjälpinsatser

Speciellt beundrar jag mikrofinansie-

ring för att principerna bakom den 
påminner mig om Lions hjälpinsat-
ser. Vi slänger inte åt folk pengar. 
Genom att ge dem syn ger vi dem 
kraft att agera. Vi engagerar oss ofta 
i människor, träffar dem och samar-
betar med dem istället för att skriva 
ut en check och skicka den med pos-
ten. Mikrofinansiering värnar om 
 människors grundläggande värdig-
het och den allmänna ambitionen att 
få det bättre och försörja sin familj. 

Vi är alla i samma båt. Med mikro-
finansiering når vi ut till våra grannar 
med en åra och vänliga råd om hur 
och vart man ska ro. Och vi  hissar 
ett segel på båten för att hjälpa dem 
att nå sitt mål. Vart är vi på väg? Följ 
din dröm!

Denish Kumar, 36 år gammal och blind, har med tillhjälp av mikrolån kunnat 
ersätta sysslolöshet med att bl.a. föda upp höns och sälja ägg.

Barry J. Palmer 
Lions Clubs Internationals 

president

Bländade av ett starkt solsken steg 
vår grupp ur taxin utanför vår in-
ternationella organisation LCI d.v.s. 
Huvudkontoret i Oak Brook i utkan-
ten av Chicago i slutet av september. 
Och på den främsta flaggstången 
hälsades vi av Finlands flagga. Vi 
var ju den första finländska grupp 
på länge som besökte Huvudkonto-
ret som alldeles klart väntade  ivrigt 
på oss.

Vår grupp bestod av ordförande 
Asko Merilä, PID Harri Ala-Kulju, 
ID-elekten, PCC Jouko Ruissalo och 
undertecknad. Vi var på en veckas 
turné i USA som inleddes med USA 
& Canada Leadership Forum i Over-
land Park, Kanada och avslutades 
med att vi bekantade oss med Hu-
vudkontoret under en effektiv ar-
betsdag. Dagen kan endast beskri-
vas med ordet ́ effektiv´; vi träffade 
sammanlagt 15 av huvudkontorets 
tjänstemän förutom den finska tol-

ken Tanja Saarinen och EurAfrica-av-
delningens chef Silva Melkonian. 
Dessutom hann vi med en rundtur 
i huset, göra uppköp i klubbmate-
rialshopen och äta lunch. Allt det här 
under dryga sju timmar.

Våra diskussioner med Högkvar-
terets tjänstemän var mycket nyttiga. 
Vi kunde berätta om utbildningen av 
distriktsguvernörer och förändrings-
ledare, arbetet med varumärket och 
Omnibus-enkäten, medlemsenkä-
ten, kommunikationsärenden och 
om många andra saker som Huvud-
kontoret var mycket intresserade av 
och om vilka vi senare sänt tilläggs-
uppgifter. Man tog även upp de ut-
maningar som gällde sammanlän-
kandet av det nationella och det in-
ternationella medlemsregistret. Så 
klart intresserade det oss att höra 
om möjligheterna att få ekonomiskt 
stöd från huvudkontoret för vårt ar-
bete. Vi fick också förstahandsinfor-

mation om det internationella års-
mötet i Toronto, Kanada 4–8.7.2014.

Vår grupp hade glädjen och äran 
att få träffa LCI:s äldre förvaltnings-
direktör Peter Lynch, förvaltningsdi-
rektör Scott Drumheller, som även 
ansvarar för juridiska frågor och ver-
kar som förvaltningens sekreterare 
och skattmästaren Maryellen Ske-
rik, d.v.s. LCI:s högsta operativa led-
ning. På ett allmänt plan var det trev-
ligt att höra att den finländska lions-

verksamheten uppskattas och att vi 
samvetsgrant sköter våra skyldighe-
ter till Huvudkontoret.

Dagen i högkvarterat var väldigt 
nyttig och efterlämnade en upp-
muntrande ´feeling´. Vad är det nu 
att sända e-post till Huvudkontoret 
då man vet till hurudan person man 
sänder den till.

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Lionsgrupp från Finland 
besökte Huvudkontoret

Vår lionsgrupp utanför LCI:s huvudbyggnad i Oak Brook, Chicago. 
Foto: Tanja Saarinen.



Ordförandens spalt

6/13  LION  67

Asko Merilä
Ordförande för Finlands 

Lionsförbund

Jag har hört att Julgubben har sitt 
finger med i spelet i nästan allt och 
så klart vet jag att det är sant. Därför 
vågar jag, förstås helt konfidentiellt, 
ta fram några saker som jag funde-
rat på – Men kunde Julgubben också 
lite hjälpa till med alla dessa anskaff-
ningar.

Till en början med, hur kunde vi 
förbättra situationen för de finländ-
ska barnen och ungdomarna? Nu har 
det ju varit så att ungdomen alltid 
gjort oss föräldrar bekymrade då de 
är så annorlunda än vi var på vår tid. 
Vi hade inga datorer men det fanns 
radio och TV.

Kära Julgubben, hur kunde vi få 
mera av vänligt sinnelag och vilja att 
hjälpa våra ungdomar? Som klubbak-
tivitet borde vi säkert grunda många 
flera Leo-klubbar då de är så bra. 
Lionslotter ska köpas och så klart ska 
vi sända Lionsjulkort åtminstone åt 
varje 10–18-åring i bekantskapskret-
sen. Åt de flesta föräldrar borda man 
säkert som gåva köpa en skola för 
föräldrar och åt varje lärare Quest-ut-
bildning – t.o.m. som en repetition 
för de som redan någon gång gått en 
sådan men har glömt. 

I Ungdomsutbytet lär man sig 
nog mycket bra saker och så klart 
allt möjligt annat. Vi föräldrar borde 
få komma med på lägren då de är 
så trevliga. Kunde Julgubben nå-
gon gång ordna med föräldrautbyte 
så skulle de unga där hemma få ha 
lite annorlunda föräldrar –  kanske 
bättre? Nu har jag, kära Julgub-
ben, ett önskemål. Kunde du ge så 
mycket pengar åt de bästa lionen att 
de riktigt gärna skulle köpa alla jul-
kort och lotter så att vi skulle få till-
räckligt med pengar för ungdomsar-
betet. Såsom du vet har ju ungdo-
marna inte pengar. Allt går till studier 
och till att leva – då man därtill ska 
umgås. Barnen i u-länderna och nog 
ofta mycket värme som även skulle 
räcka till för oss men nästan allt an-
nat saknar de. Sänd t.ex. de 110  000 
euro som Finlands lion samlade in 
på Näsdagen till lämpliga mottagare. 
Man kan räkna ut att Finlands lion 
under dagen sparade in ca 250  000 
reklameuron då vi var med i ramp-
ljuset som insamlingen förde med 

sig. Vi var mycket framme i media, 
vi finns till i så mycket!

Nu Julgubben, hör på. I  Haiyan- 
tyfonen förlorade många barn och 
fullvuxna sina hem där på yttersta 
kanten av Asien. Där har Julgubben 
tillräckligt med talkoarbete. Som tur 
är har Lions i Finland och ute i värl-
den redan samlat in och sänt iväg 
mycket pengar. Julgubben kunde 
skriva ned en liten anteckning i sin 
bok att vi själva på riktigt skulle vilja 
hjälpa till och bygga där på plats men 
det är så långt borta. Speciellt nu 
 inför jul ger man med glädje även av 
det lilla man har och nästa år under 
Lions servicedag samlar vi in med 
bössor – och ifall kontot blir fullt så 
byter vi till ett nytt och så ryms det 
igen…??? Men hur är det nu Kloka 
Julgubben… aha säcken byts ut? Det 
hjälper ju inte att gråta när männ-
iskan förlorar allt. Där framme finns 
ett verkligt stort behov att snabbt 
få hjälp och på det sättet så små-
ningom bygga upp ett nytt liv. Vi 
hoppas att Julgubben jobbar på 
tillsammans med oss och skaffar 
mycket pengar. 

Julgubben behöver inte svara på 
medlemsenkäten men nog lionen 
och det med detsamma. Med den får 
man nog mera uppgifter åt Julgub-
ben om hur snälla vi är. De kvinnliga 
lionen är nog snälla men finns det så 
dumma manliga lion att de inte ens 
skulle ta med kvinnor som medlem-
mar i den egna ortens nya kvinno-
klubb. Kunde julgubben lite se på 
det här under sina resor och grunda 
några tiotal lionsklubbar.

Nu Kära Julgubben börjar det vara 
sent och tiden före jul är så stressig 
och betungande att jag ber att Jul-
gubben ännu skulle sätta en elektro-
nisk julkalender i sin säck samt köpa 
Meijus, Jaakkos och andras julskiva 
till alla snälla barn, ungdomar och 
fullvuxna. Utöver det har Sri Lanka 
vännerna för juldrickan och för lite 
annat smått och gott låtit göra allde-
les nya, vackra muggar och fat, som 
kan användas till allt möjligt. Kunde 
Kära Julgubben också  rekommendera 
de här Sri Lanka vännernas produkter 
för julklappskorgen och hämta dem 
med sig då han ännu före jul åker 

förbi Posio med sin Rudolf på sina 
gransknings- och observationsresor. 

Till slut önskar jag med tillhjälp av 
Julgubben åt alla Finlands och hela 
världens lion samförstånd och vis-
dom att snällt och behärskat dra åt 
samma håll så att alla får vara med 
och bli beaktade. Det lönar sig nog 
inte att dra åt motsatt håll ifall där 
inte finns något att få… Julgubben, 
ditt budskap är tydligt och gått fram 
till alla lion i Finland. Vi vill alla att 
vårt arbete ska lyckas. Vi vill också 
att andra ska lyckas, också du. Vi 
vill att vi själva får kraft och styrka 
i lämpliga doser och att vi skulle 
stärka våra närmaste, arbetskamra-
ter och lion med positiva budskap, 
gester och gärningar. Vi är också 
tacksamma för prövningar, besvär 
och svårigheter. Då får vi se en se 
en glimt av ett sådant liv som vi nog 

Kära Julgubben. 
Kan du hjälpa till med de här?

Lionsförbundet gjorde den största enskilda donationen under Näsdagsin-
samlingen, 110 000 €. I Yleisradios studio i Tohloppi visar Lionsförbundets 
ordförande Asko Merilä tillsammans med generalsekreterare Maarit Kuikka 
upp checken som berättar om donationen. Foto: Antti Tuomikoski.

känner till här i Finland men som du, 
Julgubben har sett mycket av runt 
om i världen i mycket värre versio-
ner. Låt oss vara försiktiga i vår kri-
tik, frikostig i vår respons och gene-
rösa med vårt tack. Seuraa unelmaasi 
– följ din dröm.

Ett varmt tack för allt hitintills, 
en behaglig jul och allt gott 
till var och en önskar
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Under de dagar då de europeiska 
 lionen samlades i Istanbul för sitt 
59:e Europa Forum, öppnades även 
metrotunneln som förenar stadens 
europeiska och asiatiska del. Öpp-
nandet av tunneln konkretiserade 
på ett utmärkt sätt temat för Europa 
Forum ”Bridging cultures through 
services” (sammanlänka  kulturer  
 genom service). Mötet samlade 
nästan tusen deltagare och ordna-
des i det lokala mässcentret 31.10–
2.11. Drygt 20 finländska lion var på 
plats. En av dem var professor Harri 
Westermarck som t.o.m. två gånger 
under mötet uppträdde som talare. 
Andra finländare som under semina-
riedagarna var involverade i program-
met var PCC Harri Ala-Kulju, PDG 
Osmo Harju, lion Antti Forsell och 
lion Jukka Isotalo. 

PCC Jouko Ruissalo såg under 
mötet till att ärendena sköttes en-
ligt stadgar och protokoll för Europa 
Forum. PCC Ruissalo fungerar som 
Europa Forums rådgivare. Under 
rådsmötet presenterades han även 
som Finlands ID-kandidat. Förbun-
dets ungdomsutbytesledare Tuula 
Rantaeskola och L-distriktets ung-
domdutbytesansvariga Jarmo Joke-

Nästan som berättelser ur Tusen och en natt: 

Europa Forum 2013 i Istanbul

lainen med assistenter skötte sin del 
av ungdomsutbytets s.k. basar effek-
tivt och sakkunnigt.

Ett av Europa Forums höjdpunk-
ter var att höra framförande av 19 
talangfulla unga pianister i Euro-
pas Thomas Kuti-musiktävlingen. 
Från Finland deltog 17-åriga Pirkka 
Sippola som var tävlingens yngsta 
deltagare (tävlingens övre ålders-
gräns var 23 år). Pirkkas framföran-
den var imponerande och han fick 
mycket bra respons från åhörarna. 
Pirkka kom ändå inte in bland de 
sex  främsta. Vinnaren kom den här 
gången från Österrike.

Under Europa Forum fick vi höra 
att två finländska distriktsguvernörer 
har fått IP Barry Palmers erkänsla för 
bra insatser under årets första kvar-
tal, bl.a. då det gällde medlems-
rekryteringen. Priset är ett Dream 
Achiever Award -märke i silver som  
B-distriktets DG Tiitus Tuohikorpi och  
I-distriktets DG Eero Vilén får.

Det mångsidiga programmet un-
der Europa Forum och det välarran-
gerade kvällsprogrammet samt Tu-
sen och en Natts Istanbul lockade 
ur de finländska deltagarna följande 
 ögonblicksbilder:

PCC Jouko Ruissalo:
”Det historiska Istanbul som en 
gränsstad mellan Europa och Asien 
erbjöd intressanta ramar för ett möte 
mellan europeiska lion. Tyvärr för-
orsakade upploppen under försom-
maren en minskning av deltagaranta-
let. Evenemanget samlade därför en-
dast 920 betalande deltagare som är 
betydligt mindre än under de före-
gående åren. Stadens höga prisnivå 
kunde även den ha inverkat på del-
tagandet.

Egentliga officiella beslutsären-
den var få. Det finns noggranna stad-
gar för hur Europa Forum förverkli-
gas, Rules of Procedure. De bestäm-
mer mötets uppbyggnad och inne-
håll. Den här gången hade Italien 
och Tyskland föreslagit mindre för-
ändringar i stadgarna som godkän-
des vid avslutningsmötet. De gällde 
kompetenskraven för ordföranden 
och mötesdagarna för EF. I framti-
den kan forum ordnas antingen från 
torsdag till lördag eller från fredag 
till söndag.

Man fattade beslut om platserna 
för kommande Europa Forum. De är 
2014, Birmingham, England, 2015, 
Augsburg, Tyskland, 2016,  Sofia, 

Bulgarien och 2017, Montreux, 
Schweiz.

Sidoprogrammen vid EF var bra 
organiserat, Speciellt barnens dans- 
och musikuppträdanden var min-
nesvärda. Forumet avslutades med 
en Turkisk kväll där huvudprogram-
numret bestod av lokal traditionell 
magdans.

Man får hoppas att vi till kom-
mande Forum-möten har flera fin-
ländska deltagare än nu. Forum-till-
ställningarna är evenemang som 
främjar den europeiska lionsverk-
samheten. Där är det lätt att knyta 
nya internationella kontakter.”

2VDG Erkki Voutilainen:
”Vid Europa Forum underhandlar 
man varje år med andra länders ung-
domsutbytare om antalet ungdomar 
som sänds på utbyte. Man beslutar 
om kvoterna och man utarbetar avtal 
mellan länderna vid personliga över-
läggningar. Samtidigt utbyter man 
nödvändig information och  direktiv 
gällande läger- och familjeboende. 
För de här  underhandlingarna har 
ländernas ungdomsutbytesledare 
försett sig med föravtal för de länder 
som man själv har planerat att ung-

Finlands tur i välkomstceremonin. Foto: Jukka Isotalo
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domsutbytet skulle ske med  under 
den kommande verksamhetsperio-
den. Nya avtal gör man sedan efter 
behov. Underhandlingarna hålls i all-
mänhet i god samarbetsanda men 
speciellt större förändringar i anta-
let utbytesungdomar kan förorsaka 
t.o.m. långa överläggningar.”

Ungdomsutbytesledaren
Tuula Rantaeskola
”I ungdomsutbytesledarnas möte 
deltog över 70 ungdomsutbytare. 
Förutom de europeiska länderna 
deltog representanter för  Australien, 
 Japan och Mexiko.

Under arbetsmötet som räckte 
hela torsdagen behandlades huvud-
sakligen lägerdeltagarnas ålders-
gräns, lägeravgifterna, alkoholbru-
ket och ärenden som berörde värd-
familjer. De nordiska representan-
terna träffades före det egentliga 
mötet för att diskutera ärenden som 
man tänkte föra fram. Gemensamt 
beslöts att föreslå för mötet att alla 
läger ska vara alkoholfria, för att inte 
tala om drogfria. Då många länder 
har en åldersgräns på 18 år för läger-
deltagarna, kan man förstå att även 
andra åsikter framfördes!

Man fick inte ett klart svar på frå-
gan om de höga lägeravgifter, som 
många länder har. Nog står vi nord-
bor högt i kurs med våra läger som 
är gratis. Och framför allt Finland 
då vi även tar emot 16-åriga ungdo-
mar som i väldig liten utsträckning 
längre godkänns någon annanstans. 
Tvärtom förefaller trenden vara att 
man i andra länder höjer åldersgrän-
sen. Vår ungdomsutbytesledare vid 
huvudkontoret Jessica Hoey var up-
penbart nöjd med vår verksamhet.”

PDG Osmo Harju
”Jukka Isotalo och jag diskuterade 
med Michael Dia Maria (LQ-pro-
grammets koordinator i LCIF) om ut-
värderingen av Quest, om Core 4-fi-

nansiering där vi fick tillstånd att 
använda medel för att utveckla ut-
bildnings- och internetmaterial. Vi 
kom överens om Quest-avtalets vi-
dareutveckling. Vi talade också om 
att internationellt föra fram Ansva-
ret är vårt-projektet. Jag diskuterade 
även med Estlands PDG/2VDG om 
att starta upp Lion Quest-program-
met i Estland.

Jag höll också ett en timmes anfö-
rande i Quest-seminariet där jag på 
arrangörernas begäran berättade om 
de starka sidorna i Finlands utbild-
ningssystem i skenet av PISA-under-
sökningen. Den andra delen av mitt 
anförande behandlade styrkan hos 
Quest och nya linjedragningar.”

1VDG Sini Eloholma
”I ’Lionismen och kvinnor’-semina-
riet hörde vi om lionssituationen i 
Turkiet. I landet finns drygt 6  000 
lion och trots konservativa tanke-
gångar så är 52  % kvinnor. Klub-
barna har fina aktiviteter som t.ex. 
byggandet av en lekpark för handi-
kappade barn. Därtill är kvinnorna 
aktiva i rättvisefrågor. De försvarar 
familjeplanering och möjlighet till 
abort samt bedriver kampanjer mot 
arrangerade äktenskap där minder-
åriga flickor är involverade.”

VCC Tuomo Holopainen
”I samband med Europa Forum ar-
rangerades redan för 31:a gången en 
tävling i klassisk musik för unga ta-
langfulla amatörer. Det här året var 
instrumentet piano. Den här täv-
lingen är uppkallad efter den tidigare 
framlidne franska distriktsguvernö-
ren Thomas Kuti. Han grundade i ti-
den den här tävlingen och den hålls 
alltid i samband med Europa Forum. 

Varje land som deltar i Europa 
Forum får sända en tävlande. Del-
tagarna får vara högst 23 år gamla. 
I tävlingen som ordnades i Istanbul 
deltog 19 verkligen skickliga unga 
pianister. Finland representerades av 
17-åriga Pirkka Sippola från Helsing-
fors. Han studerar piano och violin 
vid Sibelius-Akademins ungdomsut-
bildning och går samtidigt i gymna-
siet vid Helsingin Suomalainen Yh-

teiskoulu. I den ovanligt högklassiga 
tävlingen placerade sig Pirkka inte i 
den absoluta toppen d.v.s. han fanns 
inte bland de sex som kom till fi-
nalen. 21-åriga Andrei Gologan från 
Österrike segrade i tävlingen.

Pirkka konstaterade genast efter 
tävlingen att han inte var i möjligast 
bästa slag och stämning då hans 
tur att uppträda kom ca 10 minuter 
i förtid och hans uppvärmningstid i 
 övningssalen blev för kort. Förvänt-
ningarna var ställda högre. Unga 
Pirkka är ett trevligt, sympatiskt och 
klyftigt finländskt framtidshopp. 
Han är mycket tacksam för att Fin-
lands Lionsförbund gjorde det möj-
ligt för honom att få den här storar-
tade erfarenheten.”

1VDG Heikki Hemmilä
”Mig själv värmde Joe Prestons 
 utbildning i vilken förstås många 
saker var bekanta från tidigare men 
samtidigt blev tydligare. Vår DG-
kurs ”mamma” Elaine Fischer berät-
tade om praxis som gällde vår Toron-
to-resa, bl.a. om dagtraktamenten. 
På Turkish Night-tillställningen rå-
kade hon vara tillsammans med oss 
på läktaren. Där fanns gott om plats 
och den bästa utsikten över estra-
den där folkdansarna och magdan-
söserna gjorde sitt bästa.”

MK

Europa Forums rådgivare PCC Jouko Ruissalo (fjärde fr.v.), en av rådsmötets 
ledare. Foto: Maarit Kuikka.

Vid EF-mötets kvällsfest överräckte den internationella presidenten Barry Palmer presidentens medalj (Presidental 
Medal) åt PID Harri Ala-Kulju. Foto: Heikki Hemmilä.
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Guvernörsrådets fjärde egentliga 
möte perioden 2013–2014 gick 
av stapeln 16.11.2013 i Nyslott. 
 Mötesveckoslutet samlade drygt 
100 lion och partner som fick ta del 
av mötesförhandlingar, seminarer, 
utbildningar och partnerprogram. 
Som arrangörer stod LC Kerimäki/
Puruvesi och LC Savonlinna/Linna-
tar. De ärenden som kanske tilldrog 
sig det största intresset var val av nya 
bransch- och arbetsgruppsledare där 
det fanns goda kandidater att välja 
mellan.

Man inledde öppningsfesten med 
ord av prosten, lion Toivo Loikka-
nen varefter H-distriktets guvernör 
Juhani Kautonen hälsade de närva-
rande välkomna. Han berättade kort 
om sitt distrikt och berömde sina 55 
klubbar för snabba hjälpinsatser och 
ett gott samarbete mellan klubbarna 
samt distriktet för bra utbildnings-
verksamhet. Stadens hälsning fram-
fördes av ekonomi- och strategi-
direktören Kari Rannanpiha, även 
han lion. Zonordförande Matti Falck, 
LC Kerimäki/Puruvesi och DC Tuula  
Rasimus, LC Savonlinna/Linnatar 
 berättade kort om arrangörsklub-
barnas verksamhet.

Vi ska uppfylla våra 
drömmar

Lionsförbundets ordförande Asko 
Merilä tackade i sitt tal alla närva-
rande och uppträdande. I det föl-
jande tog han fasta på internatio-
nella presidenten Barry Palmers 
motto ”Följ din dröm” och visade 
hur vi tillsammans kan få drömmar 
att gå i uppfyllelse. Finlands lions-
klubbar har i mångt och mycket ta-
git till sig uppmaningen att synas, 
nu senast vid Näsdagsinsamlingen 
där man redan har samlat in när-
mare 130  000 euro. Tyfonkatastrofen 
i  Filippinerna engagerar lionen och 
där har lionsförbundet redan gått in 
med satsningar via sin katastroffond. 
CC Asko Merilä nämnde även andra 
drömmar och utmaningar, bl.a. jul-
kortsförsäljningen, lionslotteriet, 
 arbetet med lionsvarumärket och 
medlemsrekryteringen.

Utbildning och 
medlemsrekrytering på 

mötesseminariet

Seminariet som började efter öpp-
ningsfesten hade ett flertal punk-
ter på agendan. Förbundets utbild-
ningsledare Rafael Frans inledde med 
 utbildningsfrågor där det gällde att 
ge svar på hur man utvecklar zon- 
och regionordförandenas samt 
klubbfunktionärernas verksamhet. 
Här har utbildningen av föränd-

ringsledare en viktig funktion och 
Rafael Frans informerade om att den 
5:e förändringsledarkursen ordnas i 
 januari 2014. Rafael Frans hävdade 
att vi inom lionsrörelsen inte har så 
mycket av ett medlemsproblem utan 
mera av ett ledarskapsproblem. 

1 VDG Susanna Saranlinna och 
förbundets medlemsledare Maija- 
Liisa Heikkilä berättade om erfaren-
heter av och tillvägagångssätt vid 
bildandet av nya klubbar. Utbild-
ningsledaren Esa Ruuskanen från 
H-distriktet tog för sin del upp triv-
selaspekter i klubbens verksamhet 
och hur man konkret tar itu med sa-
ken om behovet finns. Ett sätt är att 
man t.ex. gör en enkät bland klubb-
medlemmar och uppmuntrar klubb-
medlemmar att delta i utbildnings-
tillfällen som ordnas av distriktet 
samt betonar ledarskapets betydelse.

Seminariedeltagarna fick även 
information om Leoverksamheten, 
Ansvaret är vårt-projektet. Projektet 
Nya barnsjukhuset 2017 och förbun-
dets årsmöte i Björneborg 2014.

Bokslutet positivt för 
2012–2013

Vid själva guvernörsrådets möte 
kunde man som första egentliga 
ärende konstatera att lionsförbun-
dets bokslut för perioden 2012–
2013 visar ett överskott på dryga 
35  000 euro. Man kunde konsta-
tera att den strikta ekonomihan-

teringen hade burit frukt trots att 
förbundet gått miste om en del av 
sina hyresinkomster under året. 
Den före gående ordföranden, IPCC 
Seppo Söderholm, föredrog i sam-
mandrag periodens verksamhetsbe-
rättelse. Han kunde konstatera att 
det gjorts en hel del förändringar 
under året bl.a. vad som gäller  
öppenheten och  mötesrutiner. Man 
gjorde en medlemsenkät som stöd 
för planeringen av kommande år 
samtidigt som man ur den även får 
rätt detaljerade åsiktsyttringar från 
medlemskåren om vår organisation 
och dess verksamhet. Man kunde 
även på förbundets årsmöte i Hei-
nola få beslut på en väl motiverad 
höjning av medlemsavgiften med  
5 euro.

Ungdomarna 
fortsättningsvis en 
central målgrupp

Förbundets viceordförande Tuomo 
Holopainen redogjorde för linjedrag-
ningar gällande det kommande verk-
samhetsåret 2014–2015.  Devisen 
Framåt tillsammans ger riktlinjer för 
verksamheten där man  beaktar våra 
etiska värderingar samtidigt som vi 
beaktar de förändringar som sker i 
samhället. Ungdomarna kommer 
fortsättningsvis att vara en central 
målgrupp i vår verksamhet. Man 
satsar fortsättningsvis på utbild-
ning och kommunikation som stöd 

Personval vid guvernörsrådets möte i Nyslott

Musikgruppen TaKaMus från Nyslotts konstgymnasium gladde publiken vid guvernörsrådets öppningsfest. Foto: BVL

1 VDG Susanna Saranlinna, LC Oulu/
Hannat redogjorde för det systema-
tiska arbete som ledde till grundan-
det av LC Oulunsalo/Salottaret (i maj 
2013) och LC Sotkamo/Sapsottaret  
(i oktober 2013). Foto: BVL
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för klubbarnas verksamhet. Man 
vill även stärka vår internationella 
verksamhet och närvaro. Man vill  
utveckla nya medelanskaffningsakti-
viteter samtidigt som man håller kvar 
sådant som julkort och lion- lotter för 
att stöda ungdomen. En stabil eko-
nomi med uppföljning i realtid ger 
stadga åt verksamheten. För att be-
skriva de kritiska framgångsfakto-
rerna för vår verksamhet citerade 
VCC Tuomo Holopainen vår sång 
”Lionandan” där det i den svenska 
översättningen lyder Lionandan i 
vårt hjärta bär, den ger oss mod, 
den är för oss så kär”.

Deltagaravgift för 
årsmötet nu i stadgarna

Vid sitt senaste möte 25.8.2013 be-
handlade guvernörsrådet frågan om 
årsmötets registreringasavgift/delta-
garavgift och konstaterade då att det 
inte fanns juridiska hinder för en så-
dan avgift. Guvernörsrådet beslöt 
nu att man för det kommande års-
mötet i Björneborg föreslår nödvän-
diga ändringar i förbundets stadgar 
och arbetsordning samt i årsmötes-
reglementet. Samtidigt föreslår man 
att årsmötesavgiften inte höjs.

Guvernörsrådet godkände även 
ett nytt resereglemente för förbun-
det där man även i bilaga ger detal-
jerade uppgifter om reseersättningar 
för olika tillställningar och för olika 
målgrupper.

Nya krafter tar över

I mötets föredragningslista fanns 
även flera personval till olika uppgif-
ter inom förbundet. Befattningarna 

hade lediganslagits i LION-tidningen 
4/2013. Till ordförande för medlems-
branschen (MDC) 2014–2017 utsåg 
guvernörsrådet IPDG Jukka Kärkkä-
inen, LC Helsinki/Metsälä. Till ny 
 utbildningsledare för motsvarande 
tid valdes lion Antti Forsell, LC Hel-
sinki/Finlandia. CT Tauno Laine, 
LC Espoo/Olari erhöll fortsatt man-
dat som ordförande för service- och 
medelanskaffningsbranschen. Till 
arbetsgruppens ordförande för ung-
domsläger och ungdomsutbyte val-
des PDG Pirkko Kokkonen, LC Ääne-
koski/Helmet. Ordförandeskapet för 
organisationens 100-årsjubiléums-
arbetsgrupp hade även utlysts. Till 
uppgiften valdes PCC Heimo Potin-
kara, LC Lahti/Laune.

För verksamhetsperioden 2013–
2014 utsåg guvernörsrådet föl-
jande arbetsgruppsordföranden och 
 ansvarspersoner:

Lotteriarbetsgruppen leds av 
IPDG Jukka Kärkkäinen, LC Hel sinki/
Metsälä, som ansvarsperson för Or-
kester Norden fungerar PDG Ulf 
Nummelin LC Porvoo/Borgoensis, 
Tack till veteranerna-projektet leds 
av IPCC Seppo Söderholm, LC Lap-
peenranta/Raja, PID Tapani Rahko 
leder arbetsgruppen som ska för-
nya reglementet för utmärkelser och 
utredningsarbetsgruppen för kurs i 
förutseende körning för mopedister 
leds av IPDG Jouko Inkeroinen, LC 
Klaukkala. 

Förbundet söker även en ny ord-
förande för kortarbetsgruppen för 
 perioden 2014–2017. Valet sker vid 
guvernörsrådets möte 15.2.1014 i 
S:t Michel

Guvernörsrådet beslöt även in-
rätta en ungdomsbranschledare för 
perioden 2014-2017. Befattningen le-
diganslås i LION-tidningen och på 

förbundets webbsidor och valet sker 
vid guvernörsrådets möte i februari 
i S:t Michel.

Branschledaren ska bl.a. ha som 
uppgift att utveckla lionens ungdom-
sverksamhet så att den bättre mot-
svarar tidens behov och krav, få fin-
ländska ungdomar att delta i lionens 
ungdomsarbete och annan gemen-
sam verksamhet, få Leo- och Lions-
klubbarna att verka tillsammans, öka 
synligheten för lionens ungdom-
sverksamhet samt att informera klub-
barna om hur de aktivt kunde verka 
för ungdomens bästa.

60 000 euro som 
katastrofhjälp

Guvernörsrådet beslöt att donera 
60 000 euro som katastrofhjälp till 
LCIF för att hjälpa de människor 
som lider av den förödelse som 
super tyfonen Haiyan har förorsakat 
i Filippinerna. En bössinsamling för 
samma ändamål ordnas i januari i 
samband med Lionsveckan.

Ordföranden för den arbetsgrupp 
som arbetat med att se över upp-
läggningen av förbundets årsmöte, 
IPCC Seppo Söderholm, gav en in-
blick i vad arbetsgruppen föreslår för 
att vi ska ha effektiva, ekonomiskt 
försvarbara och trivsamma årsmö-
ten. I arbetet har man reviderat års-
mötesreglementet, gett direktiv gäl-
lande det praktiska genomförandet 
av  mötet, gått in för att göra avtal 
med  arrangörerna samt behandlat 
ärenden kring deltagaravgiften där 
ett omnämnande nu har införts i 
förbundets stadgar.

Bland mötets anmälningsärenden 
fanns bl.a. information om samar-
betet kring projektet Nya barnsjuk-
huset 2017 samt om Näsdagen som 
redan visar på ett insamlingsresultat 
om dryga 130  000 euro för  slionens 
del. BVL

Finlands Leopresident Aino Laitinen (t.h.) och sekreterare Oona Ståhle berättade med inlevelse om leoverksamheten 
för guvernörsrådsmötets deltagare. Foto: BVL

Förbundets ordförande Asko Merilä överräckte Dream Achiever Award -märket i silver, beviljat av internationella 
presidenten Barry Palmer, till I-distriktets DG Eero Vilén. Samma utmärkelse hade även beviljats B-distriktets 
DG Tiitus Tuohikorpi (t.v.). Foto: BVL
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Sari Pirinen (32) 
ny service- och 

insamlingssekreterare 

Sari Pirinen (32) som snart blir 
klar med sin MBA-examen börjar 
7.1.2014 som service- och insam-
lingssekreterare vid Lionsförbundet. 
Pirinen arbetar till slutet av året som 
insamlingschef vid Finlands Sjöman-
skyrka rf. Före det har Pirinen bl.a. 
varit verksam vid Veteraanivastuu 
ry där hon har ansvarat för Vete-
ranerna från Våra Krig-insamlingen 
och vid Stiftelsen Plan Finland som 
teamledare.

Pirinen svarar för det praktiska 
 genomförandet av aktiviteter och 
frågor som berör samarbete inom 
 service- och insamlingsbranchen.

Näsdagens insamlingsresultat ger 
anledning till glädje och tillfredsstäl-
lelse

Lionsaktörerna fick till stånd 
ett fantastiskt resultat i Näsdags-
kampanjen. I den direktsända Näs-
dagsshowen 8.11.2013 kunde vi 
överräcka den stora checken på 
100  000 € till Stiftelsen Ylehjälpen 
för att förbättra barnens situation 
i u-länderna. Under kvällen ökade 
summan ännu till 115  000 €. Den  
slutliga summan vet man vid 
 månadsskiftet november-december 
då alla insamlingar senast ska redo-
visas till Ylehjälpen.

Allt som allt deltog nästan 300 
klubbar i Näsdags-insamlingen det 
här året. Mitt personliga varma tack 
till alla som deltog i insamlingen. Ni 
ska vara stolta över er prestation!

Följ med www.lions.fi 
-sidorna och  

´För medlemmar´ 
Extranet

Förbundets nya webbsidor, som öpp-
nades i början av perioden, håller så 
småningom på att bli klara. På för-
bundets s.k. gamla sidor fanns det 
material på sammanlagt 646 enskilda 
sidor. Då man gick igenom dem 
framgick det att en del av materialet 
kunde finnas i t.o.m. tre upplagor 
på sidorna varför det på de  tidigare 
sidorna fanns föråldrad och informa-
tion som inte var uppdaterad. Nu är 

överlappningarna utrensade vilket 
gör det lättare än tidigare att upp-
datera sidorna.

Logga in med ditt personliga 
 användarnamn (din e-postadress) 
och lösenord på För medlemmar-om-
rådet där du kan läsa om de senaste 
händelserna och nyheterna i lions-
verksamheten. På För medlemmar- 
området hittar man också förbunds-
ledningens blogginlägg.

Nätbutiken 
Lionsverkkokauppa.fi

Man har under senhösten kunnat 
beställa Lionsjulkorten via nätbu-
tiken. Förhoppningsvis har erfaren-
heterna av beställningarna varit po-
sitiva. Nätbutiken kommer man i 
fortsättningen att använda sig av 
även då man säljer annat material. 
Utvecklandet av nätbutiken är en 
av de uppgifter som ingår i service- 
och  insamlingssekreterarens befatt-
ningsbeskrivning.

Lediga förtro endemanna-
vakanser

Guvernörsrådet har vid sitt möte i 
Nyslott valt ledare för medlems-,  
utbildnings- samt service- och  
insamlingsbranchen för perioden 
2014–2017, likaså ungdomsutby-
tesledare. Därtill har man valt ord-
förande för lionsorganisationens 
100-årsjubileumskommitté i Finland.

Samtidigt lediganslog guver-
nörsrådet ordförandeskapet för kor-
tarbetsgruppen och Röda Fjädern 
2016–2017-insamlingen. GR har 
även beslutat att inrätta en befatt-
ning som ungdomsbranchledare.  
Valet till de här uppgifterna görs vid 
guvernörsrådets möte i S:t  Michel 
15.2.2014. Ansökningsannonserna 
hittar man i den här tidningen och 
på webbsidan www.lions.fi – För 
medlemmar.

Medlemsenkät och 
verksamhets- och 

ekonomiplaneringen 
2014–2015

Verksamhets- och ekonomiplane-
ringen inom förbundet har startat.  

För det här arbetet svarar verksam-
hets- och ekonomiplaneringskom-
mittén som leds av den kommande 
periodens ordförande (VCC).  Under 
november har ni kunnat påverka 
kommitténs arbete genom att be-
svara medlemsenkäten.  Om resulta-
ten kan man läsa i nästa tidning och 
i det elektroniska Lionmeddelandet.

Motioner till årsmötet 
ska sändas in senast 

15.1.2014

Du kommer väl ihåg att de motioner 
som är ämnade för årsmötet bör vara 
på förbundets kansli senast onsdag 
15.1.2014 kl.16. Förbundets styrelse 
behandlar motionerna vid sitt möte 
23.1. och 14.2.2014. Guvernörsrå-
dets förslag till årsmötet gällande 
motionerna godkänns 15.2.2014 i 
S:t Michel.

Spalten över avlidna 
lionsmedlemmar förnyas 

fr.o.m. nr 1/2014

Efter en lång diskussion om olika 
alternativ beslöt tidningens redak-
tionsråd vid sitt möte 4.10.2013 att 
i nekrologspalten fr.o.m. 1.1.2014 
publiceras följande information om 
den avlidne: namn, klubb, foto, 
 födelsedatum, dödsdatum och de 
viktigaste lionsmeriterna. 

Därtill beslöts att LION-tidning-
ens redaktion på journalistiska grun-
der har rätt att publicera en mera 
 omfattande nekrolog över person 
som gjort en betydande lionskarriär 
på ett sätt som avviker från de givna 
direktiven.

Guvernörsrådets möten 
under verksamhetsåret 

2015–2016

Man kan ännu anmäla sig som ar-
rangör för guvernörsrådets möten 
under verksamhetsåret 2015–2016. 
Man behöver arrangörer för mötena 
i augusti och februari.

Man har slagit fast tidpunkt och 
plats för guvernörsrådets möten un-
der perioden 2014–2015. Du hittar 
uppgifterna i händelsekalendern i 
den här tidningen.

Julfrid

Förbundets kansli är stängt torsdag 
12.12.2013 fr.o.m. kl. 15 på grund 
av kansliets lillajulsfirande och hela 
julveckan 52.

Generalsekreterarens tar julpaus 
under tiden 16.12.2013–7.1.2014.

Bästa jul- och nyårshälsningar och 
tack för det lionsarbete du utfört un-
der året!

Flyg och fläng och slammer 
tills hjärtat fylls av julefrid

Generalsekreteraren tar itu med 
Näsdagskakan vid styrelsens 
och kansliets gemensamma 
Näsdagskaffepaus. 
Foto: Susanna Gustafsson.
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Barnsjukhuset 2017-projektet har 
kommit igång med fart. Klubbar och 
distrikt inom Lionsförbundet, som 
fungerar som samarbetspartner, har 
med iver varit med om att föra pro-
jektet vidare. 

Generalsekreterare Maarit Kuikka 
och Barnsjukhuset 2017-projektets 
ordförande Anne Berner har brev-
växlat om att starta upp ett Lions-
samarbete kring projektet. Tillsvi-
dare fungerar generalsekreterare 
Kuikka tillsammans med Anne Ber-
ner som ett arbetspar, så att informa-
tionen om samarbetet effektivt når 
klubbarna och distrikten via olika 
kommunikationskanaler (Lion-tid-
ningen, Lion-viesti, webbsidorna). 
Service- och insamlingssekretera-
ren som i början av året inleder sitt 
arbete vid kansliet, fortsätter att ta 
hand om samarbetsprojektet och 
 distriktens service- och insamlings-
ansvariga hjälper till med att koordi-
nera understöd och evenemang som 
gäller Barnsjukhuset 2017-projektet.

I det följande ett sammandrag av 
”bossarnas” diskussion. Generalse-
kreterare Maarit Kuikkas frågor med 
svart text.

Barnsjukhuset 2017-projektet har 
kommit igång bra. Det är med glädje 
man är med i projektet som er samar-
betspartner. Kunde Du berätta, hur 
ni egentligen har det där hos er?

– Hos oss är allt bra, det finns 

mycket att göra men det är härligt 
att se hur tåget tuffar på. Byggnads-
projekteringen har börjat, arkitekten 
har börjat på med sitt arbete och 
projektplanen görs upp med fart. 
Medelanskaffningen framskrider, vi 
har nu fått ihop ca 8,2 miljoner euro, 
alltså, vi har kommit långt men ännu 
 behövs det en stor mängd euron till.

För oss lion är ett nytt barnsjuk-
hus en riktig hjärtesak. Som Du vet 
har klubbarna gjort och gör donatio-
ner och distrikten har ordnat olika 
evenemang och jippon för att stöda 
projektet. Det har också varit fint att 
Du och Tuula Colliander har hun-
nit delta i Lionsevenemang för att 
 berätta om projektet. Ett stort tack 
för det!

– Det har varit väldigt trevligt 
att besöka klubbarna, stämningen 
är äkta, varm och uppmuntrande.

Inom Lionsförbundet håller vi på 
med att organisera vårt samarbete 
effektivare för att lite underlätta ert 
arbete med att svara på olika sam-
arbetsönskemål. Service- och in-
samlingssekreteraren Sari Pirinen, 
som börjar arbeta hos oss i början 
av året, tar över samarbetsprojektet 
och hjälper distrikten att organisera 
hjälpverksamheten så att klubbarnas 
bidrag kanaliseras till er via distrik-
ten. Hur tycker Du att det här verkar?

– Bra! För oss är det viktigt att 
projektet skulle vara så landsomfat-
tande som möjligt, Det finns lions-

Barnsjukhuset 2017
– ett projekt att ta till sitt hjärta

Vårt lands äldsta lionsklubb, LC Helsinki-Helsingfors, har gjort en donation 
på 10 000 euro till projektet Nya barnsjukhuset 2017. Klubbens president 
Arno Mattsson och kassören Timo Säiläjärvi överräckte gåvobrevet till 
medelanskaffningschefen Tuula Colliander 10.10.2013 i Lionsförbundets 
kansli i Malm. Foto: Antti Tuomikoski.

klubbar runt om i Finland och via 
er når vi finländare i varje hörn av 
landet.

Men före Sari hinner inleda sitt 
 arbete vill distrikten och klubbarna 
säkert göra donationer till barnsjuk-
huset. Hur vill Du att det här ska skö-
tas? Kunde Du ge alldeles praktiska 
direktiv till oss lion

– Jag skulle önska att alla lion för 
vidare budskapet om barnsjukhuset, 
och på det sättet uppmuntrar andra 
att donera och sända sitt stöd till 
oss, till stödföreningen. Ni gör ett 

fint arbete för det nya barnsjukhuset.
Tack Anne. Det här verkar bra! 

Och vi arbetar tillsammans med Dig 
och håller lionen med aktuell infor-
mation om hur projektet framskrider, 
inte sant?

– Ja, vi förmedlar nyheter om 
projektet och berättar vad som är på 
gång. Det är viktigt att vi får varje 
donator att uppleva projektet som 
sitt eget.

Jag önskar Dig och projektet lycka 
till och medvind! Härifrån är det bra 
att fortsätta.

Vem ska vi hjälpa?
Från det att jag blev medlem i Lions 
för drygt 27 år sedan och fram tills 
idag funderar jag dagligen på var nå-
gonstans i världen som min och an-
dras hjälp kommer bäst till nytta. 
Diskussionerna ute i klubbarna 
handlar ofta om frågan huruvida vi 
ska hjälpa människor på nära håll 
 eller ute i fjärran länder.

Hur ska vi kunna motiverar med-
lemmarna att donera pengar för att 
hjälpa människor någonstans långt 
borta, när det fortfarande finns så 
många människor vi vår omgivning 
som är i behov av vår hjälp?

Hur vi ser på den här frågan  beror 
säkert till stor del på vilket land vi 
 lever och är Lions i. 

Storstadsmänniskor i ett relativt 
rikt land har förmodligen ett per-

spektiv som kan skilja sig från det 
som medlemmarna i en landsorts-
klubb i ett mindre välbeställt land 
har. De  senare är nog mer benägna 
att  arbeta och tjäna i sina egna sam-
hällen,  vilket är förståeligt.

Kanske är det också så att många 
Lionsklubbar i vår del av världen  
prioriterat bort en del av Lions grund-
tanke, att ge service till lokalsamhäl-
let. Vi utgår från att de flesta behov 
som finns ska mötas av den egna sta-
ten. Samtidigt ser vi dagligen bevis 
på att så inte sker. Våra gamla, unga 
och utslagna har behov som varken 
blir sedda eller uppfyllda.

På samma gång som vi har stora 
sociala problem på nära håll, ser 
vi ständigt hur människor i andra 
länder lever i situationer som vi 

här hemma inte kan föreställa oss. 
Människor som mister sina kära, sina 
hem- och sina liv.

Jag ställer mig själv frågan och  
begrundar den om och om igen. 
Vem hade det största behovet av 
min hjälp för 27 år sedan, vem har 
det idag och vem kommer det att bli 
i morgon? Har jag gjort rätt priorite-
ringar? Kan jag i dag göra något för 
någon som förhindrar att den männ-
iskan senare kommer att bli sjuk, fat-
tig, ledsen eller utlämnad till andras 
hjälp?

Jag önskar att vi kunde göra så 
att alla barn var friska och fick be-
hålla sina föräldrar. Att vi kunde ge 
dem en sund självkänsla, en trygg 
och bra skolgång och ett yrke som 
gjorde dem nöjda. Då hade det bli-
vit betydligt färre trasiga människoö-
den att reparera.

När vi verkar för att lindra lidandet 
i världen skapar vi också en värld där 

hatet har svårare för att få fäste. Och 
genom att ge service på hemmaplan 
hjälper vi våra medmänniskor samti-
digt som vi skapar engagemang och 
gemenskap.

Min tanke är att det inte ska  
behöva handla om att välja att 
 antingen hjälpa människor i vårt 
eget samhälle eller ute i övriga värl-
den. Lions grundtanke är att verka 
både genom att samla in pengar för 
att göra gott internationellt OCH att 
vara en resurs i det egna samhället.

Det viktiga för mig är att alla med-
lemmar och klubbar finner sin väg 
att skapa engagemang och ge hjälp 
till människor omkring oss. Hjälpen 
behövs överallt. Fundera på vad som 
gör dig varm inombords och vem 
du vill finnas där för det kommande 
året... (blogginlägg september 2013)

Hur tänker du?

ID Kenneth Persson
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Rättelse av bildtext 
i LION-tidningen 
nr 5/2013 s. 56: 

Fel namn på person 
hade smugit sig in i 
bildtexten. I mitten 
på bilden sitter 
uttryckligen lion 
Inkeri Haikonen, 
LC Kuhmo/Helenat 
flankerad av 
Aino-Marjatta 
Ohenoja och Hannele 
Karhu, bägge 
chartermedlemmar i 
LC Utajärvi/Isa Asp.

SKEBA-ungdomsbandtävlingen 
har inlett sitt femte år med nya 
kumpaner. Våra samarbetspart-
ner är bl.a. MTV:s och Tukikum-
mit-stiftelsens Nuorten Hyväk-
si-kampanj.

Tukikummit-stiftelsen fick sin början 
år 2007 som en följd av Sauli Nii-
nistös och Hjallis Harkimos gemen-
samma oro för ungdomar som löper 
risk att bli marginaliserade i samhäl-
let.

En växande skara människor har 
anslutit sig till verksamheten. De vill 
hjälpa barn i Finland på ett konkret 
sätt och är samtidigt övertygade om 
att hjälpen i sin helhet når fram dit 
den verkligen behövs.

Arbetet är bara i början, men må-
let är glasklart: avlägsna ensamhet 
och meningslöshet ur barnens och 
ungdomarnas liv.

Lionsförbundets tyngdpunktsom-
råde har från första början varit barn 
och ungdomar. SKEBA-ungdoms-
bandtävlingen är just en ungdoms-
verksamhet då den är som bäst. Den 
femte SKEBA finalen går av stapeln 
i Björneborg som årsmötets sido-
program fredag 6.6.2014 kl. 18.00.

Till Finlands Lionsförbunds 
landsomfattande SKEBA-ungdoms-
bandtävling som är öppen för alla 
ungdomar har det under fyra år 
 anmälts redan nästan 200 band. 

Med tävlingen strävar man efter att 
föra fram talangfulla, unga musikan-
ter och efter att främja ungdomar-
nas fritidssysselsättning med musik.

De tävlingar som redan hållits har 
visat att bandintresset är mycket ak-
tivt runt om i landet och nivån på 
de band som deltagit har varit hög. 
Några har t.o.m. lyckats få skivkon-
trakt.

Likaså har responsen varit mycket 
positiv beträffande både de delta-
gande banden och arrangörerna. 

Finlands Lionsförbund har inlett 
”Tyfon”-katastrofinsamlingen för 
att hjälpa de människor som lider 
av den förödelse som supertyfonen 
Haiyan har förorsakat. Den här tyfo-
nen som av lokalbefolkningen döpts 
till Yolanda har förorsakat stor förö-
delse i Filippinerna. De som har över-
levt har brist på allt. För att kunna 
leva vidare behöver man tak över 
huvudet, mat och andra förnöden-
heter. Lionens världsomfattande nät-
verk ser till att hjälpen kommer fram 
också till Filippinerna.

Donationer från lionsklubbar, 
lions och privata håll kan betalas in 
på Finlands Lionsförbunds katastrof-
konto FI54 8000 1970 8298 84  
(BIC DABAFIHH) märkt ”Tyfon”.

Donationerna förmedlas oav-
kortat till katastrofhjälp via lions-

SKEBA MED NYA SAMARBETSPARTNER

Distriktsansvariga utbildades i Tavastehus och Jyväskylä. På bilden. Veijo Toimela, G-distriktet, Antti Perälä, 
E-distriktet, Olli Salomäenpää, A-distriktet och Pekka Särkkä, O-distriktet.

Det har varit fint att se engagerade 
unga flickor och pojkar då de idkar 
sin kära hobby. Speciellt i finalen för-
nimmer man tydligt spelglädjen och 
det känns som om vinnandet inte är 
det viktigaste utan uppträdandet och 
spelglädjen.

Banden erbjuds ytterligare publi-
citet genom att man bandar de tre 
bästa banden på varje av de sex ännu 
inte bestämda uttagningsorterna.

Framträdandena läggs upp på 
MTV:s webbsidor. Samma gäller för 

de tre bästa finalisterna i Björneborg. 
Finlands bästa ungdomsband upp-
träder även 7.6.2014 i Björneborg på 
evenemanget Nuorten Areena. Nu 
gäller det för alla klubbar i Finland 
att leta upp lämpliga ungdomsband. 
Ge en vink till SKEBA-ansvariga i ert 
distrikt, information finns på www.
lions.fi/toiminta eller i årsboken på 
respektive distrikts sida.

Pertti Harju, SKEBA 
-arbetsgruppens ordförande.

pertti.harju@lions.fi

Tyfon-katastrofinsamlingen 
har kommit igång

klubbarnas internationella stiftelse, 
Lions Clubs International Founda-
tion (LCIF). Till klubbarnas dona-
tioner kan man använda aktivitets-
medel och donationerna kan använ-
das för Melvin Jones-medlemskap. 
 Lionen kan, om de så vill, också för-
medla sina donationer direkt till den 
internationella stiftelsen.

I anslutning till Lionsveckan i 
 januari ordnar man en bössinsam-
ling. Frivilliga lokala lionsklubbar 
och leoklubbar kan anmäla sig till 
bössinsamlingen. Man ger direk-
tiv om  utdelningen av insamlings-
bössor och om själva insamlingen 
via  distriktsorganisationen.

Man uppskattar att hjälp-
behovet kommer att vara lång-
varigt.  Insamlingstillståndet nr 
2020/2012/2573 är i kraft ända till 

slutet av 2014 i hela Finland, Åland 
undantaget.

Information som berör katastro-
finsamlingen hålls aktuell på Lions-
förbundets webbsidor www.lions.fi 
under rubriken Verksamhet/Ge in-
ternationell katastrofhjälp. Ytterli-
gare information om insamlingen 
får man även av ALERT-arbetsgrup-
pen och LCIF-koordinatorn.

Finlands och världens lion har 
skridit till snabba nödhjälpsinsatser 
för att hjälpa offren för supertyfonen. 
Nu är det möjligt att samla in medel 
och donera dem dit där hjälpbeho-
vet är stort.

Tapani Rahko
Ordförande för Lionsförbundets 

ALERT-arbetsgrupp
Heidi Rantala

Multipeldistriktets 
LCIF-koordinator
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Lionsorganisationens internationella 
styrelse sammanträdde i oktober (6–
10.10.) 2013 i Port Douglas, Austra-
lien. Styrelsen diskuterade ingående 
organisationens serviceutmaningar, 
främjandet av medlemsrekryteringen 
och utvecklingen av undervisningen. 
I verksamheten och i dess resultat 
kan man skönja en positiv utveck-
ling.

Serviceutmaningarna inför det 
 annalkande hundraårsjubiléet offent-
liggörs nästa sommar vid den in-
ternationella världskongressen i 
Toronto. De förväntas grunda sig 
på de nuvarande huvudsakliga servi-
ceområdena, d.v.s. ungdomsarbete, 
omsorg om synförmågan, lindrandet 
av hungersnöd och naturvård. Del-
tagandet i årskongressen är alltid en 
imponerande upplevelse. Världs-
kongressen i Hamburg hade nästan 
28  000 deltagare och i paraden del-
tog över 18  500 lion. Man kan redan 
nu anmäla sig till Toronto.

Den globala medlemsutveck-
lingen är för närvarande bättre än 
den varit under de senaste åren. Man 
tror att trenden fortsätter i de klub-
bar som erbjuder positiva erfaren-
heter för sina medlemmar. Speci-
ellt handböckerna Bara fråga!, Väg-
ledningen-Tillfredsställda medlem-
mar, Klubbens excellensprocess 
och Handbok för klubbens med-
lemsordförande laddas hela tiden 
ner från LCI:s webbsidor. Medlem-
sutvecklingen stöds med lämpliga 
utmaningar och program anpas-
sade till den rådande situationen. 
Åt Afrika gav man en zonutmaning 
som  stöder bildande av nya klubbar 
i länder med mindre än fyra klubbar. 
I Japan inleddes ett pilotprogram för 
att uppmuntra tillväxten av familje-
medlemskap. I USA inledde man ett 
tvåårigt US veteranpilotprogram vars 
syfte är att bjuda in nyblivna vete-
raner att delta i Lions klubbarnas lo-
kala serviceaktiviteter.

Ledarskap

Internationella styrelsen diskuterade 
vicedistriktsguvernörernas uppgifter. 
Första vicedistriktsguvernören ver-
kar i sitt distrikt som GMT-kontakt-
person och främjar medlemstillväxt 
och den andra vicedistriktsguvernö-
ren fungerar som GLT-kontaktper-
son med inriktning på utvecklande 
av ledarskap.

De tidigare distriktsguvernö-
rerna uppmuntras att aktivt delta i 
sitt  distrikts verksamhet. På LCI:s 
webb sidor har man sammanställt 
ett informationspaket för att stöda 
tidigare distriktsguvernörer varifrån 
det finns länkar till internationella 
styrelsens beslut, aktuella händel-
ser, klubb utvärdering, presentatio-
ner för talare, mentorprogram och 
utvecklande av utbildning.

Det är fortsättningsvis en ut-
maning att få nya klubbfunktionä-
rer. I klubbutvärderingsrapporterna 
kan man ändå se en utveckling. I 
allt flera klubbar har man till vice-
president valt ett lion som inte tidi-
gare har fungerat som klubbens pre-
sident.

Presidentens Dream Achiever-ut-
märkelsen (drömuppfyllelse) till di-
striktsguvernörerna har fått ett gott 
mottagande. Man har informerat 
om utmärkelsen via elektroniska 
nyhetsbrev och information finns 
även på LCI:s webbsidor. De zon- 
och  regionordförande som i sin verk-
samhet nått status med fyra stjärnor 
kommer för sin del att få en inter-
nationell ledarskapsutmärkelse. Sta-
tus innebär att de har nått sina mål 
under varje kvartal. Dessa mål och 
uppgifter om registreringen av dem 

hittar man på LCI:s internationella 
webbsidor.

Administration  
och  

kommunikation

Styrelsen beslöt att i fortsättningen 
all Lion-varumärkesregistrering sker 
på den internationella organisatio-
nens juridiska avdelning. Tidigare 
har multipeldistrikten, distrikten, 
klubbarna och t.o.m. enskilda lion 
kunnat få tillstånd från huvudkon-
toret att registrera varumärket. Or-
ganisationens ekonomiuppföljning 
visar fortsättningsvis ett överskott.

Då det gäller anslag för kommu-
nikation kommer man fr.o.m. nästa 
period att ge företräde åt multipel-
distriktens och distriktens banne-
rannonsering på Internet. I Finland 
kan man således endast på förbunds-
nivå ansöka om ett sådant anslag. 
LION-tidningens överskott kan an-
vändas friare än tidigare under för-
utsättning att användningsändamå-
let på förhand har godkänts av den 
internationella organisationens led-
ning. För att stöda organisationens 
hundraårsjubileum gör man ett ser-
viceavtal med ett utomstående 
 företag.

LCIF

Organisationens internationella stif-
telse beviljade 51 standard, interna-
tionella assistansanslag och Core 4 
anslag på totalt över 2,4 miljoner  
dollar. Det danska multipel distriktet 
fick över 22  000 dollar för att reno-
vera ett internat för invalider och 
nästan 84  000 dollar för att  utvidga 
Lions Quest-programmet. Ur 2014 
års budget godkändes ett över 1,3 
miljoner dollar stort anslag för Lions 
Special Olympics-programmet. För 
standardanslag fastställde man 
ett minimibelopp på 7  500 dollar. 
Samtidigt förtydligade man finan-
sieringen av projekt i utvecklings-
stadiet. LCIF:s investeringsdirektiv 
förnyades och man fastställde kri-
terierna för  distriktsguvernörernas 
medelanskaffningsutmärkelse. För 
att förnya Lion Quest-programmet 
slöt man ett avtal värt över 777  000 
dollar med ett utomstående företag.

Styrelsens beslut och observatio-
ner visar att vår verksamhet är resul-
tatrik och stadd i utveckling.

  
Tapani Rahko

PID 2007–2009

Organisationen verksamhet utvecklas positivt

PID Tapani Rahko i varumärkesarbete tillsammans med Lionsförbundets varumärkesarbetsgrupp och representanter 
för andra organisationer. Foto: Esa Ojapalo. 
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Finlands Lionsförbund rf:s 61:a års-
möte hålls i Björneborg 6–8.6.2014. 
Lionsklubbarna i Björneborg önskar 
er alla välkomna att fira ett  gemytligt 
årsmöte i Björneborgs Karhuhall. Vi 
gör vårt bästa för att ni, under hela 
veckoslutet, ska trivas som våra 
 gäster.

Årsmötet i Tavastehus 2010 valde 
Björneborg till ort för årsmötet 2014. 
Ända sedan dess har alla 12 klubbar i 
Björneborg varit med om att planera 
och förverkliga vårt möte. Allt det 
viktigaste; mötesplatser, måltider, 
logi, program mm är redan färdigt. 
I själva verket kunde man säga att 
det endast är deltagarna som ännu 
saknas.

Mötesplatsen 
Karhuhallen

Föregående gång arrangerades års-
mötet i Björneborg år 1997. Av den 
dåvarande mötesplatsen, Karhuhal-
len, har man bara goda minnen, var-
för det egentligen var självklart att 
Karhuhallen också vid vårt följande 
möte skulle vara huvudarena.

Karhuhallen är en av Finlands 
största idrottshallar och den erbjuder 
utmärkta utrymmen för att ordna pu-
bliktillställningar.

5000 personer ryms i hallen, det 
finns alltså rejält med utrymme för 
alla 2000 lionsgäster. Golvmåtten är 
100 meter x 64 meter som innebär 
att man smidigt klarar av middagarna 
vid kvällsfesterna. Det finns också 
tillräckligt med dansutrymme. 

Roligt program

Vi har byggt upp årsmötesprogram-
met så att det tidsmässigt finns mera 
utrymme än tidigare. Det ger t.ex. 

mera tid att förflytta sig från en plats 
till en annan. På samma sätt har vi 
flyttat öppningsfesten redan till fre-
dagskvällen 6.6.2014 och den bör-
jar först kl. 19.00. Fredagskvällen fi-
rar vi under fria former t.ex. i twis-
tens tecken.

Det egentliga årsmötet håller vi 
i sin helhet under lördagen. Mötet 
börjar efter fanornas högtidliga intåg 
kl. 10.00. Förberedelserna för intåget 
börjar redan kl. 9.00. Årsmötet slutar 
kl. 16.00 varför det blir gott om tid 
att förbereda sig inför kvällsfesten. 
Kvällsfesten börjar kl. 20.00 och ef-
ter en riklig middag är det tid för att 
njuta av Tangons magi tillsammans 
med Eino Grön och Pori Big Band.

Partnerprogrammet går i sin hel-
het av stapeln på en och samma 
plats alldeles i centrum av Björne-
borg. Promenadsalen erbjuder plats 
för ca 700 personer. Programmet be-
står av några sakbetonade men roliga 
inledningsanföranden, musik samt 

humoristiskt eftermiddagskaffe inte 
att förglömma. 

Partnerprogrammet slutar samti-
digt som årsmötet varför alla kom-
mer till inkvarteringsplatserna unge-
fär samtidigt.

På söndagen är det sedan tid för 
hemfärd efter att du njutit av  lunchen 
som serveras efter avslutningsfesten 
i Karhuhallen. Festen börjar kl. 11.30 
och lunchen kl. 12.30.

Programmet i sin helhet kan  
ses på http://www.lions.fi/toiminta/ 
vuosikokoukset/

Sidoprogrammen

Under flera år har man i samband 
med årsmötet ordnat gratisevene-
mang ämnade för den stora allmän-
heten. Årsmötet i Björneborg är inget 
undantag.

Vi börjar redan på fredag eftermid-
dag då vi kl. 13.00–16.00 ordnar ett 
aktuellt Vindkraftsseminarium när-

mast för landskapets  beslutsfattare. 
Platsen är Björneborgs Promenadsal.

På kvällen kl. 18.00 står 
 SKEBA-ungdomsbandtävlingens fi-
nal i tur i kulturhuset Annis och 
på lördagen kl. 10.00–12.00 ord-
nar vi på Eetunaukio Nuorten Aree-
na-evenemanget. SKEBA och Nuor-
ten  Areena ordnas i samarbete med 
MTV3 och Björneborgs stad.

Fryntliga priser

Vi har lyckats göra en lionsvänlig 
budget för årsmötet. Priset för de 
olika passen har stigit med bara nå-
gon procent jämfört med tidigare år. 
Det är tack vare de björneborgska 
 lionens talkoanda som vi har lyckats 
hålla prisen låga. Klubbarna i Björne-
borg har 300 medlemmar och näs-
tan alla behövs med i talkoarbetet. 
Det är meningen att sköta bl.a. all 
matservering i huvudsak med egna 
krafter. Samma sak gäller då vi ska 
bygga upp vår mötesplats Karhuhal-
len så att den fås i mötesskick. Till 
det krävs insatser av tiotals talkoar-
betare.  Anmälningarna, omröstning-
arna, infopunkterna mm kräver även 
de en stor mängd lion och partner.

Välkommen

Nu är det den rätta tiden att sätta 
in datumet 6-8.6.2014 för årsmötet i 
Björneborg i din kalender. Vi uppda-
terar våra webbsidor vartefter vi har 
ny information. Där kan du hålla dig 
à jour med läget.

Med gott humör
Pertti Harju, VK2014/Björneborg, 

huvudkommitténs ordförande

Med gott humör till årsmötet 
i Björneborg 2014

Med glatt humör! VK2014/Björneborgs huvudkommitté och ett soligt 
Björneborg önskar dig välkommen till Björneborg!
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Kom till Lions Dansgala på Åland
Lions Club Mariehamn har sedan länge tillbaka arrangerat en mycket  omtyckt 
Dansgala med minst tre olika orkestrar i Hotell Arkipelag i Mariehamn. Den 
över 20 år gamla dansfesten har blivit ett mycket populärt inslag under den 
annars så lugna midvintern. Nästa års upplaga av Dansgalan går av stapeln 
den 1 februari 2014.

Den mest omtyckta orkestern och den självklara publikmagneten bland de 
danslystna har ju alla år varit de oerhört populära svenska dansbandet Sten 
och Stanley. De har under alla år ställt upp och spelat för LC Mariehamn, och 
de hör till det egna bandets favoriter att få komma till Åland och spela in för en 
så trevlig danspublik. Orkestern Sten och Stanley firade ifjol 50 år som artister.

Lionsbroder Ralf Hellman från LC Mariehamn var den första personen som 
etablerade kontakten med orkestern under sin tid som intendent på Vikinglin-
jens olika kryssningsfärjor. Lionsbroder Raffe, som säkert många känner, har 
på ett mycket berömvärt sätt lyckats etablera en mycket personlig och varm 
kontakt med de olika dansbandsmedlemmarna i Sten och Stanley.

Varje år utser LC Mariehamn en s.k. “Dansgeneral” som får huvudansva-
ret att tillsammans med andra Lionsbröder organisera upp all logistik och allt 
praktiskt inför den stundande galan. Arbetet med dansgalan brukar  redan på-
börjas i oktober månad, för att sedan fortgå under hela hösten och vintern 
tills det är dags att ”svänga sina lurviga.” 

De penningmedel som blir över efter det att de olika orkestrarna erhållit 
sina gager, brukar senare utdelas som bidrag för hjälpbehövande i det åländ-
ska samhället.

Ett nytt och mycket trevligt inslag är att även våra Lionsbröder och Ladies 
nu äntligen börjat hörsamma vår inbjudan och som de senaste åren delta-
git både från Ekenäs och från Åbo Lionsklubbar. De tycker vi inom LC Ma-
riehamn är jättetrevligt, och vi väntar med iver och spänning att få hälsa fler 
Lionsklubbar hjärtligt välkomna till vår fina Lions Dansgala i Mariehamn den 
1 februari 2014.

Danspaket och priser kan efterhöras på hotell Arkipelag tel. 018 240 20.
Vi ses på dansgolvet!

LC Mariehamn/ Michael Sölgén

O-distriktets tema för innevarande 
verksamhetsperiod är ”Gemenskap 
över gränser – Yhteisyys yli rajojen”. 
Inom distriktet finns fullt av grän-
ser: landskaps-, läns-, språk-, kultu-
rella- och ekonomiska gränser för att 
nämna några. Gränser behövs för att 
hålla ordning, men man kan ”kliva 
över” gränserna och känna gemen-
skapen.

Under den internationella kon-
gressen i Hamburg kom A- och 
O- distriktens distriktsguvernörer 
 överens om samarbete över ännu 
flera gränser. Vi besökte gemen-
samt Lionsland Åland den 22–23 
september. Då fick vi även sällskap 
av IPDG Reino Laine samt A-distrik-
tets  utbildningsledare, PDG Bo Lind-
berg jämte partners.

Söndag eftermiddag hölls utbild-
ning för zonens medlemmar. De fem 
åländska klubbarna bildar zon 1 i 
A-distriktets III region. De två tim-
marna blev alltför korta för diskus-
sioner och frågor. Det finns säkert 
orsak till fortsatta diskussioner över 
gränserna.

Men det var inte endast lions 

Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 2013–2014
Styrelsens möten: 
23.1./14.2./20.3. (option: obs. ändrad dag)/ 23.4./6.6.
17–19.1. Nordiska Samarbetsrådet, NSR-möte, Hönefoss, Norge
15.2.  Guvernörsrådets möte, S:t Michel
29.3.  Vind i Seglen, LeijoNaiset III-kryssning
6.6.  Guvernörsrådets möte, Björneborg
6–8.6.  Årsmötesveckoslut, Björneborg
8.6.  Guvernörsrådets 2014–2015 konstituerande möte, 
 Björneborg
4–8.7.  Internationella årsmötet, Toronto, Kanada

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2013–2014:
2–3.11. Lions FM-Badminton, arrangör LC Vantaa/Rajakylä
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!)
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 ja 
 LC Lappeenranta/Weerat.

Gemenskap över gränser

Distriktsguvernör Tommi Virtanen 
avtackar zonordförande Ulf Schröder 
med ett Hamburg Convention-stan-
dard. Foto BVL.

Den kända ålandskocken Michael Björklund förevisade livfullt Smakbyns an-
läggningar för fastlandslionen. Från vänster, värden Ulf Schröder, Gun-Britt 
Lindberg, Reino Laine, Päivi Orjala, Tommi Virtanen och Gurli Dumell. Foto: 
BVL.

som fick utbildning. Måndagen fick 
vi ”fastlänningar” information om 
Ålands självstyrelse och Finlands 
historia av lagtingsledamot och tidi-
gare riksdagsledamot Gunnar Jans-
son, som verkligen kunde sitt ämne.

Vi fortsatte ut till Kastelholm i 
Sund där TV- kändis, kocken Michael 
Björklund visade oss runt i sitt stora 
komplex Smakbyn och berättade om 

utvecklingsplanerna som verkligen 
är optimistiska. Han följer sin dröm! 
 Efter lunchen åkte vi ut till Geta och 
fick beskåda Norrhavets krafter, då 
det blåste upp till en kraftig storm. 
Därefter besökte vi  äppelodlande 
lion Anders Jansson som gav oss en 
fin inblick i äppelodlingens myste-
rier och finesser.

Efter dessa lärdomar fortsatte vi 
kvällen med zonmöte på Hotell- 
och restaurangskolan i Mariehamn. 
En mycket givande gemenskap av-

slutades med hälsningar från den in-
ternationella kongressen i Hamburg 
förmedlade av DG Tommi Virtanen. 
IPDG Reino Laine överlämnade ett di-
plom till LC Brändö-Kumlinge med 
anledning av att klubben som andra 
i landet har 100 % Melvin Jones med-
lemskap.

Vi fastlänningar tackar Lionsland 
Åland med zonordförande Ulf Schrö-
der i spetsen för givande  dagar.

DGGD



Ida Forsell

Tiesitkö, että vii-
des joulukuuta 
vietetään kan-

sainvälistä Leopäivää? Päivämää-
rä tulee siitä, että maailman ensim-

mäinen leoklubi perustettiin 5.12. 
vuonna 1957 Pennsylvaniassa Yh-
dysvalloissa.  Klubin perustajana 
pidetään Abington High Schoolin 
baseballvalmentajaa Jim Grave-

Suomen Leojen hallitus

Ystäviä pimeneviin iltoihin

H eiH eiH sinä! Minä olen
OHOH ona jajaj toimin
SHSH uomen leojen

hallituksen sihteerinä kau-kau-k
della 2013–2014. Leona olen
ollut seitsemän vuotta, mut-
ta muutaman viimeviimev vuoden
vähänvähänv pienenemmällä pa-
nostuksella. Uudelle opis-
kelupaikkakunnalle muut-
taminen tarkoittaatarkoittaat elämän-
muutosta monella eri taval-taval-t
la: lapsuudenlapsuudenl kodin jättämis-jättämis-j
tä, oman elämän aloittamis-
ta jajaj vanhanvanhanv leoklubin arjes-
ta irtaantumista.irtaantumista.i ViimeisetViimeisetV
kolme vuotta olen ollut edel-
leen Leo Club Järvenpään
jäsen,jäsen,j mutta hyvin vähäisel-vähäisel-v
lä aktiivisuudella. TilalleTilalleT tuli-
vat opiskelu, opiskelijakun-
ta-aktiivina toimiminen sekä
työelämä.työelämä.t KiireKiireK ei ole vähen-vähen-v
tynyt, mutta ystäväystäväy muistut-
ti, että leotoiminta on moni-
puolista jajaj ylettyyylettyyy kaupunki-kaupunki-k
rajojen yli.yli.y

Suomen Leojen hallitus toimii 
siellä, missä sen toimijat ovat. Täl-
lä kaudella se tarkoittaa Helsinkiä, 
Järvenpäätä, Turkua, Haminaa, 

Lappeenrantaa, Virolahtea, Vaa-
saa ja Jyväskylää. Jos unohdin 
jonkun hallituksen jäsenen paik-
kakunnan listauksesta, se johtuu 
vain siitä, että paikkoja on paljon! 
Tietenkin tämä tarkoittaa pitkiä ju-
na- ja automatkoja, mutta kokous-
viikonloput ovat sen arvoisia. Ne 
koostuvat perjantai-illan palave-
rista, jossa valmistellaan lauan-
tain kokouksen asioita. Lauantaina 
on kokous ja iltapäivä omistetaan 
usein jollekin leomaiselle toimin-
nalle. Yhdessä SLH:n ja milloin 
minkäkin paikkakunnan leoklubin 
kanssa olemme osallistuneet Ai-
no ja Reino kotikenkämaastojuok-
suun, Wheel Map Activityyn sekä 
Auta Lasta, Auta Perhettä –kerä-
ykseen. Viimeisin toteutui Ylivies-
kan koulutuspäivillä. 

Kokousviikon-
loppuja säestää  

aina iloinen nauru
Oli kokouksen asiat ja ohei-

saktiviteetit mitä tahansa, kokous-
viikonloppuja säestää aina iloinen 
nauru. Tämä leoitoiminnalle omi-

Teksti Oona Ståhle, SLH sihteeri / Leo Club Järvenpää

nainen piirre on juuri se isoin asia, 
mitä omasta klubistani jäin eniten 
kaipaamaan. Ylivieskan koulutus-
päivillä saimme osallistua muutos-
koulutukseen, jossa kaikkien osal-
listujien piti miettiä ne syyt, joiden 
takia oli lähtenyt mukaan leotoi-
mintaan. Olin vastaajissa häntä-
päässä ja edelläni olevat kertoi-
vat syikseen hienoja asioita, kuten 
muiden auttamisen ja siitä saata-
va hyvä mieli. 

Uudet ystävät, 
hauskuus ja halu  
kehittää itseäni 
Oma syyni tuntui vähäpätöi-

seltä, mutta minulle syy lähteä 
mukaan leoihin on aina ollut uu-
det ystävät, hauskuus ja halu ke-
hittää itseäni. Leot ovat kasvat-
taneet minusta sen ihmisen, joka 
olen tänä päivänä. Kuinka mo-
ni 17-vuotias saa mahdollisuuden 
suunnitella ja toteuttaa hyvänte-
keväisyystempauksen kansainvä-
lisessä tapahtumassa itsenäises-
ti ja vielä englanniksi, mutta koko 
ajan järjestelyporukan antamalla 

vahvalla tuella. Voin kertoa, että 
ei kovin moni.  Toisin sanoen, leot 
eivät auta pelkästään hyvänteke-
väisyyttä tekemällä, koska joskus 
eniten apua tarvitseva saattaa olla 
oma klubikaveri. Joko se klubin uu-
sin, jonka täytyy kasvaa vastuunot-
tamiseen ja leohenkeen, tai ystä-
vä, joka kuuntelee ja jonka kanssa 
voi nauraa.

Ajatusmaailma  
on sama 

Leoissa ihanin asia on se, 
ettei haittaa oliko toinen leo ko-
toisin Järvenpäästä tai Vaasas-
ta, ajatusmaailma on sama. Ys-
tävää autetaan ja asiat tehdään 
yhdessä. Mutta ei naama mutrul-
la vaan hymyillen! Näin joulun lä-
hestyessä, nämä ovat ne asiat, 
joita minä pohdiskelen pimene-
vissä illoissa, matkalla seuraa-
vaan nauruntäyteiseen SLH:n 
kokoukseen. 

Riemukasta joulua kaikille ja 
valoisaa uutta vuotta 2014! Näh-
dään tapahtumissa, niissä teh-
dään uusia elinikäisiä ystäviä!

ria. Jim ja hänen klubikaverinsa Wil-
liam Ernst Glensidin Liosn Clubista 
halusivat tarjota paikallisille nuoril-
le mielekästä tekemistä urheilun li-
säksi. Maailman ensimmäi-
sessä leoklubissa oli 
jäsenenä 35 
p o i -

kaa. Myöhemmin järjestöön on, 
monen suomalaisenkin onneksi, 
otettu mukaan myös tyttöjä. 

Abington High Schoo-
lin leot valitsivat uuden 
klubityypin tunnusväreik-
si oman koulunsa tun-
nusvärit ruskean ja 
kullan. He myös kek-
sivät LEO-akronyy-
min, joka tuli alun 

perin sanoista Leader-
ship (johtajuus), Equality (tasa-ar-
vo) ja Opportunity (mahdollisuus). 
Myöhemmin värejä on muutettu ja 
akronyymin keskimmäinen kirjan 
on vaihdettu tarkoittamaan sanaa 
Experience (kokemus). Toiminnan 
idea on kuitenkin säilynyt samana. 
Leoklubit ympäri maailmaa tarjoa-
vat nuorille mahdollisuuden toimia 
yhteisönsä hyväksi, kehittää itse-
ään ja saada uusia ystäviä. 

Nykyisin leoklubeja on 138 
maassa ja jäseniä näissä klubeis-
sa on yhteensä 150 000. Olemme 
maailmanlaajuisesti melko mahta-
van kokoinen nuorisojärjestö. Mie-
lestäni näin mahtavaa järjestöä 
kannattaa juhlia vaikka vuoden jo-
kaisena päivänä. Iloista Leopäivää! 

LEOLEHTI  
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Antti FoRseLL

Leomaailman 
tapahtuma- 

kalenteri

Tähdellä (*) merkittyihin tapahtumiin on lähdössä suomalaisia 
Leoja – liity rohkeasti mukaan matkalle! 

24.-26.01.2014 - Leo Europa Pre-Forum 2014, Istanbul ( * )
Turkin leot järjestävät ikimuistoisen ja täynnä ohjelmaa 
olevan viikonlopun Istanbulissa. Tsekkaa suorat lennot 
Turkish Airlinesilta.

22.-24.03.2014 - Ranskan Leojen vuosikokous, Pariisi
Ranskan leot ovat nousussa ja aktivoituvat taas vauhdil-
la. Lähde tutustumaan ihaniin ranskalaisiin. Suorat len-
not Helsingistä.

Maaliskuu 2014 - Leo Club Hämeenlinnan charterit
Klubissa on uutta energiaa ja on aika juhlia kuluneita 
vuosia. Ota klubikaverisi mukaan ja suuntaan Hämeen-
linnan energiaviikonloppuun. Ei suoria lentoja, mutta ky-
sy/tarjoa kyytiä!

Kevät 2014 - Leo Club Helsinki/Unlimitedin Talvipäivät 
Perinteiset Suomen Leojen Talvipäivät ovat tällä kertaa 
helsinkiläisten järjestettävänä, samalla juhlittanee Unli-
mitedin perustamis-chartereita. Hulvattoman hauska vii-
konloppu tiedossa.

11.-13.04.2014 Slovenian Leojen vuosikokous, Bovec
Slovenia on yksi Euroopan aktiivisimmista leomaista 
suhteutettuna leojen määrä asukaslukuun. Kokous ei 
ole pitkä, vaikkakin täynnä asiaa ja sloveniassa ollaan 
hyvin vieraanvaraisia. 

Maalis-huhtikuu 2014 Leo Mediterranean workshop, Tuni-
sia, ja Denmark Leo Weekend ( * )

Jos matkalle tekee mieli ja kavereita pitäisi nähdä niin 
lähde  Tunisiaan ja Tanskaan.

Myöhemmistä kevään tapahtumista tarkempaa tietoa seuraa-
vissa leolehdissä.

01.-04.05.2014 Italian Leojen vuosikokous, Venetsia ( * )

09.-10.05.2014 Sveitsin Leojen vuosikokous, Interlaken

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

04.-08.07.2014 Lions Club International Convention, Toronto

23.-30.8.2014 Leo Europa Forum 2014, Istanbul ( * )

muiden leo- ja leijonaklubien 
toimintaan. Vaikka Itäväylällä 
ja Suomen taloudella on paljon 
yhteistä, muun muassa aaltoi-
leva suhdannevaihtelu, tiedok-
si myös epäilijöille, että pienen 
notkahduksen jälkeen olemme 
jälleen päässeet nauttimaan 
noususuhdanteesta!

4.  Haminassa suunnitel-
laan naisleijonaklubin railakas-
ta pikkujoululohjelmaa. Myös 
leoklubin omat pikkujoulut ovat 
odotettavissa.

5. Järvenpäässä vietettiin 
marraskuun alussa super-viik-
koa. Lue lisää seuraavalta si-
vulta!

1. Uudelleen virkistyneet 
Hämeenlinnan leot tekivät yh-
dessä koristeita C-piirin yhtei-
seen Nenäpäivä-discoon, jos-
ta voit lukea lisää seuraavalta 
sivulta. Hämeenlinnassa jatke-
taan iltapäiväkerhon keräys-
lahjoitusta. Leot keräävät käy-
tettyjä ulkoiluvälineitä (pulkkia, 
liukureita, palloja jne.) kerholle. 

2. Ylivieskassa suunnitel-
laan jo ahkerasti joulua. Luvas-
sa on joululaulutilaisuuksia sekä 
pikkujoulut lastenkodissa.

3. Leo Club Helsinki/
Itäväylän kausi 2013-2014 on 
lähtenyt käyntiin lupaavasti: Pit-
kästä aikaa klubin toimintaan 
on kuulunut muutakin kuin hal-
linnon pyörittämistä, ja itäväylä-
läiset ovatkin sekä järjestäneet 
itse aktiviteetteja että otta-
neet osaa 
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Suomen Leojen hallitus

Ystäviä pimeneviin iltoihin

LEOLEHTI  

6/2013

www.leo-clubs.fi

AnnA-MAijA Räihä
hAnnA Leskinen

Uutisia Suomesta 
ja maailmalta

4

2

3
5

1

Antti FoRseLL

Leomaailman 
tapahtuma- 

kalenteri

Tähdellä (*) merkittyihin tapahtumiin on lähdössä suomalaisia 
Leoja – liity rohkeasti mukaan matkalle! 

24.-26.01.2014 - Leo Europa Pre-Forum 2014, Istanbul ( * )
Turkin leot järjestävät ikimuistoisen ja täynnä ohjelmaa 
olevan viikonlopun Istanbulissa. Tsekkaa suorat lennot 
Turkish Airlinesilta.

22.-24.03.2014 - Ranskan Leojen vuosikokous, Pariisi
Ranskan leot ovat nousussa ja aktivoituvat taas vauhdil-
la. Lähde tutustumaan ihaniin ranskalaisiin. Suorat len-
not Helsingistä.

Maaliskuu 2014 - Leo Club Hämeenlinnan charterit
Klubissa on uutta energiaa ja on aika juhlia kuluneita 
vuosia. Ota klubikaverisi mukaan ja suuntaan Hämeen-
linnan energiaviikonloppuun. Ei suoria lentoja, mutta ky-
sy/tarjoa kyytiä!

Kevät 2014 - Leo Club Helsinki/Unlimitedin Talvipäivät 
Perinteiset Suomen Leojen Talvipäivät ovat tällä kertaa 
helsinkiläisten järjestettävänä, samalla juhlittanee Unli-
mitedin perustamis-chartereita. Hulvattoman hauska vii-
konloppu tiedossa.

11.-13.04.2014 Slovenian Leojen vuosikokous, Bovec
Slovenia on yksi Euroopan aktiivisimmista leomaista 
suhteutettuna leojen määrä asukaslukuun. Kokous ei 
ole pitkä, vaikkakin täynnä asiaa ja sloveniassa ollaan 
hyvin vieraanvaraisia. 

Maalis-huhtikuu 2014 Leo Mediterranean workshop, Tuni-
sia, ja Denmark Leo Weekend ( * )

Jos matkalle tekee mieli ja kavereita pitäisi nähdä niin 
lähde  Tunisiaan ja Tanskaan.

Myöhemmistä kevään tapahtumista tarkempaa tietoa seuraa-
vissa leolehdissä.

01.-04.05.2014 Italian Leojen vuosikokous, Venetsia ( * )

09.-10.05.2014 Sveitsin Leojen vuosikokous, Interlaken

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

04.-08.07.2014 Lions Club International Convention, Toronto

23.-30.8.2014 Leo Europa Forum 2014, Istanbul ( * )

muiden leo- ja leijonaklubien 
toimintaan. Vaikka Itäväylällä 
ja Suomen taloudella on paljon 
yhteistä, muun muassa aaltoi-
leva suhdannevaihtelu, tiedok-
si myös epäilijöille, että pienen 
notkahduksen jälkeen olemme 
jälleen päässeet nauttimaan 
noususuhdanteesta!

4.  Haminassa suunnitel-
laan naisleijonaklubin railakas-
ta pikkujoululohjelmaa. Myös 
leoklubin omat pikkujoulut ovat 
odotettavissa.

5. Järvenpäässä vietettiin 
marraskuun alussa super-viik-
koa. Lue lisää seuraavalta si-
vulta!

1. Uudelleen virkistyneet 
Hämeenlinnan leot tekivät yh-
dessä koristeita C-piirin yhtei-
seen Nenäpäivä-discoon, jos-
ta voit lukea lisää seuraavalta 
sivulta. Hämeenlinnassa jatke-
taan iltapäiväkerhon keräys-
lahjoitusta. Leot keräävät käy-
tettyjä ulkoiluvälineitä (pulkkia, 
liukureita, palloja jne.) kerholle. 

2. Ylivieskassa suunnitel-
laan jo ahkerasti joulua. Luvas-
sa on joululaulutilaisuuksia sekä 
pikkujoulut lastenkodissa.

3. Leo Club Helsinki/
Itäväylän kausi 2013-2014 on 
lähtenyt käyntiin lupaavasti: Pit-
kästä aikaa klubin toimintaan 
on kuulunut muutakin kuin hal-
linnon pyörittämistä, ja itäväylä-
läiset ovatkin sekä järjestäneet 
itse aktiviteetteja että otta-
neet osaa 
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Järvenpään leojen
superaktiivisuusviikko

J ärvenpäänJ  ärvenpäänJ leoil-
laJlaJ oli marraskuun
alussaJalussaJ varsinainen

super-viikko. ViikkoonViikkoonV mah-
tui kokous, piparinleivon-
taa, Hyvänmielenpäivä, taus-
taklubin konsertissa aut-aut-aut
taminen, Nenäpäivä-disco
ja Auta Lasta, Auta perhettä
-keräys. Kaiken ei ollut tar-tar-tar
koitus osua samalle viikol-viikol-viikol
le, mutta kiireestä huolimatta
klubilaisille jäi hyvä mieli ak-ak-ak
tiivisesta leoviikosta. Mahta-
vien aktiviteettien lisäksi leot
onnistuivat houkuttelemaan
paljon uusi jäsenehdokkai-jäsenehdokkai-jäsenehdokkai
ta tutustumaan toimintaansa.

Koonnut Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

C-piirin leot yhdisti-
vät voimansa ja jär-
jestivät kahdeksas-

luokkalaisille discon Nenäpäivän 
hyväksi. Kaikki lähti C-piirin ne-
näpäivävastaava Esko Nyyssö-
sen ehdotuksesta. Leijonat olivat 
taas tänä vuonna mukana Nenä-
päivässä erilaisilla tempauksilla, 
joten pitihän leojenkin pistää pa-
rastaan. Piiri on tehnyt ennenkin 
yhteistyötä, mutta ei ole järjestä-
nyt tapahtumaa yhdessä. 

Päätin C-piiripresidentin roo-
lissa, ryhtyä tuumasta toimeen ja 
järjestää yhteisen tapahtuman pii-
rin neljän leoklubin kanssa. Minä 
ja Esko toimimme pääjärjestäjinä, 
hoidimme tilan, erinäiset lupa-asi-
at ja mainokset. Itse klubit valitsivat 
jokainen mieluisan osa-alueen hoi-
dettavakseen. Leo Club Hämeen-
linna valmisti koristeet ja kiinnit-
ti mainokset hämeenlinnalaisille 
yläkouluille. Klubin varapresident-

ti Jukka Mäkitalo toimi DJ:nä, sekä 
hommasi meille valo- ja ääniteknii-
kan.  Leo Club Järvenpää otti hoi-
taakseen buffetpöydän, jossa oli 
itse tehtyjä mokkapaloja, karkki-
pusseja, popcornia, juustonaksuja 
sekä limua. Leo Club Vihti oli otta-
massa pääsymaksuja vastaan ja 
toivottamassa ihmiset tervetulleik-
si. Leo Club Riihimäen president-
ti Sami Salonen mainosti discos-
sa leotoimintaa. Myös leijonia oli 
discossa paikalla. Neljä hämeen-
linnalaista leijonaa toimi järjestyk-
sen valvojina, jotta tilaisuus pysyisi 
rauhallisena. Tässä on myös oiva 
esimerkki leojen ja leijonien yhteis-
työstä. 

Disco sujui kaikin puolin hy-
vin. Jokainen klubi hoiti vastuu-
alueensa hienosti. Disco vahvisti 
C-piirin yhteishenkeä. Oli mukava 
nähdä jokaisesta klubista edusta-
jia, vaihtaa kuulumisia, tutustua 
sekä saada uusia ideoita. Vaik-

ka discoilijoita ei ollut niin paljon 
kuin odotimme, oli kaikilla paikal-
le tulleilla hauskaa. Järjestimme 
limbokisan, jossa kasiluokkalai-
set olivat ylivoimaisia. Discoilijat 
pääsivät myös näyttämään tans-
sikykynsä tanssikilpailussa. Dis-
con tuotto lahjoitettiin lyhentä-

mättömänä Nenäpäivän hyväksi. 
Haastan ensi vuoden C-pii-

ripresidentin organisoimaan sa-
man tyyppisen tapahtuman myös 
ensi vuonna, jotta tapahtumasta 
tulisi perinne! Toivoisin että C-pii-
rin yhteistyö jatkuisi yhtä voimalli-
sena ja yhteisöllisenä. 

Teksti Camilla Ekman, Leo Club Järvenpää
Nenäpäivädisco nuorille

Järvenpään clubin super-
viikkoon kuului Hyvän-
mielenpäivä. Hyvänmie-

lenpäivänä olimme perinteisesti 
jakamassa kuumaa mehua ja pi-
pareita Järvenpään hautausmaal-
la pyhäinpäivänä 2.11. Pipareita 
olimme leipomassa edellisenä il-
tana legendaaristen Komulaisten 
keittiössä. Pidimme samalla ko-
kousta ja joukkoomme eksyi ilok-
semme uusiakin kasvoja. 

Lauantaiaamuna sää suosi 
meitä. Oli poutaista ja vain vähän 

Keskiviikkona Järven-
pään leot auttoivat 
taustaklubiaan LC 

Järvenpää/Ainoja Soile Isokos-
ken konsertissa. Leot myivät ja 
tarkastivat lippuja, jakoivat käsi-
ohjelmia sekä auttoivat esiinty-
jiä lavan takana. Kiireisen viikon 
vuoksi itse konserttiaika kului 
seuraavan illan discovalmiste-
luissa. 

Hyvänmielenpäivä

viileä, aurinkokin vilahti taivaal-
la pariin otteeseen. Ihmiset olivat 
perinteisesti epäluuloisia, mutta 
tutustuessaan tykkäsivät kovas-
ti ja monet saivat hyvän mielen. 
Jaoimme noin 270 kuppia mehua 
ja viiden kilon piparitaikinasta ei 
paljoa jäänyt jäljelle! Monet muis-
tivatkin meidät edellisiltä vuosil-
ta ja muistelivat miten kylmää tai 
sateista oli ollut. Oli aivan mahta-
va aamu ja aktiviteetti onnistui hy-
vin. Ensivuoden hyvänmielenpäi-
vää odotellessa!

Teksti Senni Hautala, Leo Club Järvenpää
Upea Soile 
Isokoski

Teksti Ida Forsell

www.leo-clubs.fi

Porvoon leot Auta Lasta -aktiviteetissa

Kaakonkulmalla Hyvän-
mielenpäivää vietet-
tiin Leo Club Haminan 

voimin. Vierailimme Virolahden 
kirkon hautausmaalla jakamas-
sa lämmintä mehua, piparei-
ta ja hautakynttilöitä. Tarjosim-
me hyvää mieltä ja lämmikettä 
kirpeään syyspäivään niin me-
hun kuin iloisen seurustelunkin 
ansiosta. Pääsimme taas ker-
ran nauttimaan antamisen ilosta, 
sillä meidät otettiin positiivisesti, 
vaikkakin yllättyen vastaan: ”Siis 
voiko nykypäivänä jokin olla il-
maista?” Aktiviteetti jätti varmas-
tikin hyvän mielen niin meille Le-
oille, kuin hautausmaalla meidät 
kohdanneille ihmisille. Paras het-
ki oli, kun ihmiset ihmettelivät, mi-
ten hyvää työtä me nuoret teem-
mekään. Kehut tuntuivat hyviltä. 

Hyvänmielen Hamina
Teksti Lotta Uotila, Leo Club Hamina

Aino-MAijA LAitinen

Leo Club Porvoo/Pome-
gan toista kertaa järjes-
tämä Auta Lasta, Auta 

Perhettä -hyväntekeväisyyskerä-
ys Porvoon Näsin S-marketissa oli 
varsinainen menestys. Viime vuo-
den keräyssaalis onnistuttiin kol-
minkertaistamaan, joten lahjoitet-
tavia tuotteita Ensi- ja Turvakotien 
Liitolle tuli yli yhdeksän ostoskärryl-
listä. Yhdistyksemme sai avukseen 
myös LC Porvoo mlk - Borgå lk:n ja 
LC Porvoo Borgoensiksen miehiä, 
jotka auttoivat logistiikkapuolessa. 
Näin hienon vastaanotot jälkeen 
yhdistyksemme aikoo ehdottomas-
ti uusia keräykset taas ensi vuonna 
äitienpäivän ja isänpäivänaattoina. 
Leot kiittävät kaikkia osallistuneita.

Teksti Miia Toivola, Leo Club Porvoo/Pomega

Isänpäivää edeltävänä 
lauantaina Järvenpään 
leot kokoontuivat yh-

dessä naistaustaklubien leijo-

nien kanssa Järvenpää Pris-
ma-keskukseen toteuttamaan 
ensimmäisen Auta Lasta, Au-
ta Perhettä –keräyksen. Ke-

Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

Järvenpään ensimmäinen Auta Lasta -keräys

räys onnistui yli odo-
tusten. Kuuden tunnin 
keräys tuotti lahjoituksia 
noin 1600 euron edes-
tä. Järvenpääläiset suh-
tautuivat keräykseen to-
della positiivisesti ja leot 
suunnittelevat jo seuraa-
vaa keräystä. Iloksemme 
keräyksestä kirjoitettiin 
myös paikallislehdessä. 
Keräyksen ja lehtikirjoi-
tuksen ansiosta Järven-
pään leot ovat saaneet 
paljon huomiota, joka 
johtaa toivottavasti uusi-
en jäsenten saamiseen. 
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Järvenpään leojen
superaktiivisuusviikko

Nenäpäivädisco nuorille

Hyvänmielenpäivä Upea Soile 
Isokoski

www.leo-clubs.fi

Porvoon leot Auta Lasta -aktiviteetissa

Kaakonkulmalla Hyvän-
mielenpäivää vietet-
tiin Leo Club Haminan 

voimin. Vierailimme Virolahden 
kirkon hautausmaalla jakamas-
sa lämmintä mehua, piparei-
ta ja hautakynttilöitä. Tarjosim-
me hyvää mieltä ja lämmikettä 
kirpeään syyspäivään niin me-
hun kuin iloisen seurustelunkin 
ansiosta. Pääsimme taas ker-
ran nauttimaan antamisen ilosta, 
sillä meidät otettiin positiivisesti, 
vaikkakin yllättyen vastaan: ”Siis 
voiko nykypäivänä jokin olla il-
maista?” Aktiviteetti jätti varmas-
tikin hyvän mielen niin meille Le-
oille, kuin hautausmaalla meidät 
kohdanneille ihmisille. Paras het-
ki oli, kun ihmiset ihmettelivät, mi-
ten hyvää työtä me nuoret teem-
mekään. Kehut tuntuivat hyviltä. 

Hyvänmielen Hamina
Teksti Lotta Uotila, Leo Club Hamina

Aino-MAijA LAitinen

Leo Club Porvoo/Pome-
gan toista kertaa järjes-
tämä Auta Lasta, Auta 

Perhettä -hyväntekeväisyyskerä-
ys Porvoon Näsin S-marketissa oli 
varsinainen menestys. Viime vuo-
den keräyssaalis onnistuttiin kol-
minkertaistamaan, joten lahjoitet-
tavia tuotteita Ensi- ja Turvakotien 
Liitolle tuli yli yhdeksän ostoskärryl-
listä. Yhdistyksemme sai avukseen 
myös LC Porvoo mlk - Borgå lk:n ja 
LC Porvoo Borgoensiksen miehiä, 
jotka auttoivat logistiikkapuolessa. 
Näin hienon vastaanotot jälkeen 
yhdistyksemme aikoo ehdottomas-
ti uusia keräykset taas ensi vuonna 
äitienpäivän ja isänpäivänaattoina. 
Leot kiittävät kaikkia osallistuneita.

Teksti Miia Toivola, Leo Club Porvoo/Pomega

Isänpäivää edeltävänä 
lauantaina Järvenpään 
leot kokoontuivat yh-

dessä naistaustaklubien leijo-

nien kanssa Järvenpää Pris-
ma-keskukseen toteuttamaan 
ensimmäisen Auta Lasta, Au-
ta Perhettä –keräyksen. Ke-

Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

Järvenpään ensimmäinen Auta Lasta -keräys

räys onnistui yli odo-
tusten. Kuuden tunnin 
keräys tuotti lahjoituksia 
noin 1600 euron edes-
tä. Järvenpääläiset suh-
tautuivat keräykseen to-
della positiivisesti ja leot 
suunnittelevat jo seuraa-
vaa keräystä. Iloksemme 
keräyksestä kirjoitettiin 
myös paikallislehdessä. 
Keräyksen ja lehtikirjoi-
tuksen ansiosta Järven-
pään leot ovat saaneet 
paljon huomiota, joka 
johtaa toivottavasti uusi-
en jäsenten saamiseen. 
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Koulutuspäivät oli-
vatKvatK YlivieskanYlivieskanY leo-
jenKjenK järjestäminäjärjestäminäj en-

simmäiset laatuaan.laatuaan.l Ne jär-jär-j
jestettiin Someronkylän Lu-
mikurussa Alavieskassa 18-
20.10.2013. ViikonlopunViikonlopunV tee-tee-t
mana ei ollut pelkästään kou-kou-k
luttautuminen, mutta myös
uusien jajaj vanhojenvanhojenv leojen tu-
tustuttaminen toisiinsatoisiinsat jajaj Au-
ta lasta,lasta,l auta perhettä -aktivi-
teetista.

Koulutustilaisuuden ensimmäise-
nä päivänä painotettiin erityisesti kotiu-
tumiseen, rentoon ajan viettoon ja sosi-
aaliseen kanssakäymiseen, sillä kauim-
mat leot olivat tulleen Helsingistä saak-
ka. Osallistujia saapui Lumikuruun yli 25 
henkeä. Viikonlopun tulevia tapahtumia 
odotettiin naureskellen ja hymyssä suin.

Seuraavana päivänä kerrottiin Leo-
yhteisön toiminnasta ja sen tavoitteista. 
Sen jälkeen tapahtumaan osallistuneet 
lähtivät keräämään Auta Lasta, Auta 
Perhettä -aktiviteetin avulla lahjoituksia 
perheväkivallan uhrien hyväksi Ylivies-
kan Prismaan ja K-Citymarkettiin. Os-
toskeskuksien asiakkaita pyydettiin lah-
joittamaan rahan sijasta ei-pilaantuvia 
ruokatuotteita, leluja ja vaatteita. Lahjoi-
tuksia kertyi jopa yli 1500 euron arvosta. 

Kun Lumikuruun palattiin lahjoitus-
ten kera, kaikki hämmästelivät lahjoitus-
ten määrää ja kertoivat omia kokemuk-
siaan, siitä minkälaista oli lähestyä um-
pivieraita ihmisiä ja ihmiset olivat rea-
goineet siihen. Osa ihmisistä käveli mu-
ka huomaamatta heitä ohi ja toiset ih-
miset juoksivat melkein karkuun, mutta 
kuitenkin suurin osa pysähtyi ja kuun-

Ylivieskan leot järjestivät 
koulutuspäivät Alavieskassa

Teksti Mikko Soini, Leo Club Ylivieska

teli, mitä leoilla oli sanottavaa ja tulivat 
myöhemmin tuomaan lahjoituksensa 
niitä varten järjestetyille pöydille ja os-
toskärryille.

Myöhemmin illalla virkailijakoulu-
tusten jälkeen oli Näin kulutan aikaa – 
teemajuhlat, joissa ihmiset pukeutuvat, 
miten kuluttivat aikaansa. Kun kaikki oli-
vat kertoneet miksi he ovat pukeutuneet 
tietyllä tavalla, oli muutaman ohjelma-
numeron aika, joiden jälkeen jaettiin pa-

ri palkintoa. Loppu illasta pystyi paista-
maan vaahtokarkkeja, saunoa, pelata 
lautapelejä ja nauttia hyvästä menosta.

Sunnuntaina oli jäähyväisten paik-
ka. Osa lähti autoillaan kotia kohti, muut 
vietiin vielä junille. Kaikki kehuivat vii-

konloppua onnistuneeksi, hauskaksi, 
mukavaksi ja hyvin järjestetyksi.

Ylivieskan Leot haluavat kiittää 
kaikkia osallistujia, sillä ilman teitä kou-
lutuspäivät eivät olisi olleet mitään. Seu-
raavia koulutuksia odotellessa. 

Koulutuspäivien aluksi I-piirin 1VDG Susanna Saranlinna pohditutti leoja uudistumisesta ja innostumisesta ak-
tiivisempaan palvelutoimintaan. Finski ja Leonardo leijonat seuraavat, kun leot Riina, Magdalena, Kati, Millarii-
na ja Karri kuuntelevat tarkkaavaisesti wrokshopia.

Pieni ylivieskalainen Hilla Koutonen halusi lahjoittaa puuropaketin Auta 
Lasta, Auta Perhettä -keräykseen. Oona Ståhle vastaanottaa lahjoituksen.

Leot lastaavat ja pakkaavat tuotteita, kun kaupan henkilökunta skannasi 
tuotteet kassan läpi, jotta lahjoitussumma saatiin selville. 

Ylivieskan leot järjestivät 

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 2013

Lehti 1/14: 16.1. (ilmestyy 6.2.) 
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:

16.01.2014

Iloista joulunodotusta!

kARi hietALA

Saksan  Leojen  MD-
111  moninkertais-
piiriseminaari  (MDS) 

järjestettiin  tänä  vuonna  25.-
27.10.  Marburgissa  Hessenin 
osavaltiossa. Seminaaripaikkana 
oli näkövammaisten koulu Blista, 
jonka  tiloissa yhteensä 300  leoa 
vietti viikonlopun kouluttautuen.

MDS koostuu perjantai-illan get to-
getheristä, lauantain kahdesta semi-
naarista ja iltajuhlasta, sekä sunnuntain 
päättävästä täysistunnosta. Launtain 
seminaarit ovat aiheelta sekä Leo-spe-
sifisiä, kuten moninkertaisaktiviteetin 
suunnittelua ja virkailijakoulutuksia, että 
yleismaailmallisia ja itseään kehittäviä, 
kuten ryhmätyöskentely- ja ensi apu–tai-
tojen harjoittelua.

Tämän vuoden MDS:ssä pidettiin 
myös ILOjen mini-kokous, jossa pyrittiin 
keskittymään tarkemmin kauden projek-
teista kahteen – Leo Quiz:n ja yhteiseu-
rooppalaiseen aktiviteettiin. Leo Quiz on 
ILOjen aiemmin tekemä leo-aiheinen tie-
tovisa, jota jatkokehitetään seuraavaan 
LEF:iin. Kauden yhteiseurooppalaisek-
si aktiviteetiksi on valittu WheelMap-ap-
likaation täydentäminen, johon liittyviä ai-
katauluja ja ideoita käytiin ahkerasti läpi.

MDS on mukava ja helppo kansain-
välinen leotapahtuma suomalaisille le-
oille. Tapahtumalla on omat nettisivut ja 
Facebook-ryhmä, joista saa tietoa tapah-
tumasta. Nykyään tarpeelliset tiedot jul-
kaistaan myös englanniksi. Tapahtuma 
on hyvin järjestetty ja jo alkeellisilla sak-
san taidoilla pääsee pitkälle. Saksalaiset 
leot ovat ystävällisiä ja heitä on PALJON!

Lions EF  
Istanbulissa

Lions Europa Forum järjestettiin Is-
tanbulissa, Turkissa, 31.10.-2.11.  Leoil-
la ei ole virallista asemaa foorumissa, 
mutta asiaa pyritään jatkuvasti paranta-
maan. Istanbulissa ensimmäisenä päi-
vänä oli “Leo-aamupäivä”, jolloin ohjel-

ILOisia uutisia Saksan MDS:stä 
ja Lions Europa Forumista!

massa oli kaksi workshopia leoille ja yksi 
leoneuvojille.

Ensimmäisen Leo-workshopin ai-
heena oli Leo to Lion transition, jossa 
keskusteltiin leojen siirtymistä lioneiksi ja 
mitä ongelmia siirtymiseen tiellä mahdol-
lisesti on ja miten nämä ongelmat voitaisi 
ratkaista. Toisen Leo-workshopin aihee-
na oli Leo Service Project, jossa puoles-
taan käsiteltiin Leojen onnistuneen akti-
viteettien rakentumista. Keskusteluissa 
nousi esille leojen ja lionien yhteistyön 
tärkeys.

Tänä vuonna leoilla oli ensimmäis-
tä kertaa oma ständi foorumissa, jossa 
esittelimme leotoimintaa, ja keskuste-
limme leoista kiinnostuneiden kanssa. 
Leoständi on ILO Councilin pitkäaikai-

Teksti Kaisa Sarkkinen, (kv.sihteeri) ILO-tyttö

nen tavoite ja tarkoituksena on herättää 
positiivista leohuomiota Lionsien kes-
kuudessa, sekä tavoittaa niiden maiden 
lioneita, joissa leotoimintaa ei ole ollut tai 
toiminta on loppunut. Leoständillä käy-
tiin erilaisia keskusteluja ja paikalla ol-
leet leot osoittivat kansainvälisyytensä 
vaihtamalla välillä lennosta keskustelu-
kieltä tarpeen mukaan. Erityisesti Sveitin 
ILOn Philip Morgerin kehittämä Leo-in-
deksi kiinnitti paljon ständillä vieraillei-
den huomiota.

Itselleni foorumin antoisin tapahtu-
ma oli paikalla olleiden ILOjen ja Leojen 
tapaaminen Oak Brookin Jessica Hoeyn 
kanssa. Jessica vetää päämajan nuori-
so-osastoa ja avasi meille nuoriso-osas-
ton toimintaa ja millaista tukea he tarjoa-

vat leotoiminnalle. Tapaamisessa käytiin 
läpi eurooppalaista leotoimintaa ja –tilan-
netta. Leoklubien hallinnolliseen puo-
leen on tulossa muutoksia, joista Jessi-
ca kertoi meille alustavasti.

Lions Europa Forum Istanbulissa oli 
erittäin onnistunut tapahtuma. Erityisesti 
turkkilaiset leot vakuuttivat minut ja muut 
paikalla olleet leot vieraanvaraisuudes-
taa, mikä lupaa erittäin hyvää tulevalle 
Leo Europa Forum 2014, jonka he järjes-
tävät Istanbulissa 23.-30.8.2014. Luvas-
sa onkin viikko hyödyllisiä workshopeja, 
uskomattomia nähtävyyksiä, erinomai-
sen hyvää ruokaa ja unohtumattomia 
muistoja! Ajankohta kannattaa jo vara-
ta kalenterista, sillä LEF2014 Istanbulis-
sa ei kannata missata!

MDS:n mini-ILO councilin kokouksen osallistujat, Lilly Stein, Irene Pohl, Robby Haegdorens, Kaisa Sarkkinen 
ja Marko Oset. 
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