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Toteuta unelmasi

Kansainvälinen presidentti Barry J. Palmer sanoo teemassaan Seuraa 
unelmaasi, että unelma sisältää syvimmät kaipuumme. ”Unelma on 
yhtä kuin meidän identiteettimme. Usein tunnemme olevamme jol-

lakin tapaa vajaita, kunnes toteutamme unelmamme. Unelmat eivät tunne 
rajoja eivätkä ne liity tiettyyn väestönosaan tai taloudelliseen tilanteeseen. 
Tärkeintä on, että uskallamme unelmoida ja tehdä kovasti töitä unelmien 
saavuttamiseksi.”

Uskon, että jokaisen suomalaisen lionin unelma on saada suomalainen 
Lions-järjestön huipulle – presidentiksi. Tähän meidän on uskottava ja teh-
tävä töitä sen eteen. Niin kuin jokainen on huomannut, tämä unelma ei ole 
helppo toteuttaa. Meillä oli tavoite: Suomi johtoon 2010. Silloin oli tavoit-
teenamme suomalaisen presidentin valinnan toteutuminen. Nyt on men-
nyt kolme vuotta yli tavoiteajan ja näyttää sille, että edes unelma Suomi 
johtoon 2015 ei toteutuisi. 

Kuitenkin meidän on uskottava unelmaamme ja tehtävä töitä sen eteen. 
Emme saa antaa periksi.

Me olemme tehneet asiat oikein, ja meidän on jatkettava tästä. Euroo-
pan vuoro tulee vielä ja silloin voi olla meidän vuoromme. 

Nyt ei lannistuta, uskokaamme unelmaamme.
Lions-järjestön vuosikokous Hampurissa on takana päin. Saksalaiset osa-

sivat järjestää hyvän kokouksen. Ja mikä parasta, meitä suomalaisia oli mu-
kana yli 320. Enemmän kuin koskaan ennen.

Hampuri oli osa unelmaamme. Siellä piti juhlia ensimmäistä suoma-
laista kansainvälistä presidenttiä. Näin ei käynyt. Unelmamme ei kuiten-
kaan ole kaatunut. 

Palmerin unelma on nostaa alkaneen kauden aikana naisten osuus jä-
senmäärästä 30 prosenttiin ja että 100-vuotisjuhlissa sukupuolijakautuma 
olisi 50/50.

Uudistusten vuosi

Päättynyt Lions-kausi oli monin tavoin uudistusten vuosi. Heinolassa aloi-
tetun uudistustyön tarkoituksena on rakenteellisesti yksinkertaisempi, ajal-
lisesti lyhyempi ja taloudellisesti edullisempi vuosikokous. Ainakin lippu-
jen juhlallinen sisääntulo herätti ihastusta. Myös varapuheenjohtajaehdok-
kaiden paneeli sekä suomalaisten Lions-työn esittely kiinnostivat paikalla-
olijoita.

Vuosikokouksen kalleutta on arvosteltu vuosia ja keskustelu on putkah-
tanut liekkiinsä jälleen. Erikoisesti kritisoidaan vuodesta 2009 alkanutta 
rekisteröintimaksua, ja siihen liittyen maksuja palveluista, joita ei käytä. 

Päätöksistä julkisuuskuvan uudistaminen perustamalla brändityöryhmä, 
sotiemme veteraanien palveluvuosi ja nuorisoon kohdistuva Punainen Sulka 
-kampanja sekä liiton tulevaisuuden turvaava jäsenmaksun korotus olivat 
toimintaamme eteenpäin vieviä. 

Unelmia toteuttamaan

Kädessäsi on kauden 2013–2014 ensimmäinen Lion-lehti. Se on tavallista 
paksumpi. Kuitenkin siitä jouduttiin jättämään paljon mielenkiintoisia uu-
tisia ja raportteja seuraavaan lehteen. Se ei merkitse, että niitä olisi välittö-
mästi hyllytetty, vaan ne julkaistaan mahdollisesti myöhemmin.

Jos ilmoitusmäärät pysyvät näissä lukemissa tai vaikkapa nousevat, toi-
mituksen on harkittava aineiston julkaisukynnyksen nostamista. Ehkä tä-
hän ei tarvitse mennä.

Mutta nyt unelmiamme toteuttamaan ja palvelutyöhön!
Nauttikaa kesästä niin kauan kuin sitä on jäljellä!

Suomen Lions-liitto ry:n toimisto sijaitsee Helsingin 
Malmilla osoitteessa Kirkonkyläntie 10. Liitolla on 
pääsihteeri ja viisi työntekijää. Liitto palvelee yhteensä 
yli 25 000 suomalaista lionia noin 940 Lions-klubissa, 
jotka sijaitsevat 14 piirissä eri puolilla Suomea.

Haemme tehokkaaseen toimistoomme 
kokopäiväistä

Palvelu- ja 
varainhankintasihteeriä
pysyvään työsuhteeseen syksyn aikana. 
Tehtävä on uusi.

Henkilön toimenkuvaan kuuluvat:
– aktiviteettien tuottaminen (esim. arpajaisten 

ja joulukorttimyynnin logistiikka, keräykset, 
kumppanuussopimusten täytäntöönpanon seuranta, 
palveluaktiviteettien organisointi piirien ja klubien kanssa)

– toimialojen ja työryhmien kokouksiin osallistuminen 
ja niiden päätösten toimeenpano (jaettu tehtävä 
pääsihteerin kanssa)

– palvelu- ja varainhankintatoimialan ohjausryhmän sihteeri
– isojen kokousten käytännön järjestelyt (yhteistyössä 

järjestösihteerin kanssa)
– paino- ym. tarjouspyyntöjen tekeminen (yhteistyössä 

tiedotussihteerin kanssa)
– muut erikseen sovittavat tehtävät
 
Palvelu- ja varainhankintasihteeri toimii toimialan 
käytännön päätöksenteossa pääsihteerin 
varahenkilönä.

Palvelu- ja varainhankintasihteerillä tulee olla 
vähintään alempi tai ammattikorkeakoulututkinto. 
Lisäksi
– kokemusta järjestötyöstä tai muu hyvä tuntemus 

järjestötoiminnasta
– kokemusta varainhankinnasta (esim. keräykset, tavaroiden 

tai palveluiden myynti)
– kokemusta tarjouspyyntöjen tekemisestä ja niiden 

käsittelystä
– kokemusta tapahtumien järjestämisestä 
– hyvät organisointi-, viestintä- ja sosiaaliset taidot
– hyvät atk-valmiudet (Windows-ohjelmaympäristö)
– vähimmäiskielitaito (kirjallinen ja suullinen) suomi, 

ruotsi, englanti
– kokemus asiakaspalvelutyöstä eduksi

Henkilöllä on 4 kk koeaika, jonka jälkeen työsopimus 
on voimassa toistaiseksi 3 kk molemminpuolisella 
irtisanomisajalla. Koeajalla irtisanomisaikaa ei ole.

Hakemukset ansioluetteloineen ja 
palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään 
sähköpostitse maarit.kuikka@lions.fi 30.8. mennessä. 

Lisätietoja pääsihteeri Maarit Kuikka 040 580 2494 
(pe 16.8. klo 14–16, ma 19.8. klo 14–16 ja 
ti 27.8. klo 14–15) ja www.lions.fi.
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KANNEN KUVA: Barry J. Palmer Australiasta on valittu Lions Clubs 
 Internationalin 96. vuosikongressissa Hampurissa järjestön uudeksi kan-
sainväliseksi presidentiksi. Hän on ensimmäinen Australian kansalainen, 
joka on valittu tähän virkaan Lions Clubs Internationalissa, joka on maail-
man suurin palveluklubijärjestö ja johtava järjestö humanitäärisessä pal-
velussa ja paikkakuntien palvelemisessa. Presidentti Palmer on eläkkeelle 
jäänyt kiinteistöyrityksen johtaja ja hän on aktiivinen monissa hallituksen 
ja paikkakuntien järjestöissä. Presidenttinä Palmer tulee johtamaan järjes-
töä, jolla on 1,35 miljoonaa jäsentä 46  000:ssa klubissa, 208:ssä maassa ja 
maantieteellisellä alueella. Pienessä kuvassa Vuoden leoksi valittu Satu 
Pamilo, joka saa kansainvälisessä vuosikokouksessa palkintonsa viime 
kauden IP:ltä Wayne A. Maddenilta. 

Lion
Suomi – Finland

Perustettu 20.3.1955

 • JULKAISIJA
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
09 565 5910

• TOIMITUS
Raimo Naumanen
Vastaava päätoimittaja
Rahusentie 9 B
70340 KUOPIO
puh. 017 3641 349, 050 559 5784
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Uutisaineistot:
leijonalehti@lions.fi tai
toimitus@lions.fi

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

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

• TALOUS
Maarit Kuikka
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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 6
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 2013 Lion-lehti ilmestyy seuraavasti:
nro 1 7.2.  (aineistopäivä 11.1.)
nro 2 11.4.  (aineistopäivä 15.3.)
nro 3 23.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 22.8. (aineistopäivä 30.7.)
nro 5 10.10. (aineistopäivä 16.9.)
nro 6 5.12.  (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.

Hyvä unelma 
– hyvä palvelu
Kansainvälinen presi-
dentti Barry J.Palmer 
sanoo unelmoineensa 
nuorena tekevänsä jo-
takin vaikuttavaa. Lionina 
hän unelmoi suuren vaikutuk-
sen tekemisestä. Vuosia hänen sisällään oli myös 
unelma siitä, että hän halusi omistautua lionien 
kykyyn muuttaa ihmisten elämää. Unelmat toteu-
tuivat kun minut asetettiin kansainvälisen presi-
dentin virkaan. Hän pyytää lioneita seuraamaan 
unelmiaan. Ne eivät johda harhaan. ……………. 4

Haititalot -projekti päättyi ………………… 5

Hampurin convention ………....……….. 8–13

LCI:n uusi hallitus ………………..........…… 11

Brändiryhmä työhön ………………………... 15

Jäsenmaksu nousee
Heinolan vuosiko-
kouk sen eräs merkit-
tävimmistä asioista oli 
jäsenmaksun korottaminen 33 euroon. Se takaa 
liiton talouden moneksi vuodeksi. Kokouksessa 

valittiin uusiksi puheenjohtajiksi Asko Merilä ja 
Tuomo Holopainen. Kuvassa Seppo Söderholm 
luovuttaa tehtävät Asko Merilälle. Tilanteen vah-
vistaa taustalla päätoimikunnan puheenjohtaja 
Jukka Hietanen. Ehdokkaaksi kansainväliseen hal-
litukseen tuli PCC Jouko Ruissalo. Vuoden 2017 
vuosikokous päätettiin pitää Joensuussa. Arpojen 
myyntiä jatketaan ja nenäpäivään osallistutaan 
vuoden tauon jälkeen. ……………………… 16–22

Anna tukesi nuorisolle -arpajaiset
Lions-liiton vuosikokouksen 2013 päätöksen 
mukaisesti liitto järjestää arpajaiset 1.9.2013–
31.1.2014. Jokainen klubi saa arpoja. Lions-liitto 
postittaa elokuun lopussa jokaiselle klubille arvat 
sekä myynti- ja tilitysohjeet, palautuskuorten ja 
laskun. Arpojen määrä on klubin jäsenmäärä pyö-
ristettynä lähimpään 10:llä jaolliseen lukuun. Lisä-
tietoja arpajaisista antaa Arpajaistyöryhmän pu-
heenjohtaja Jukka Kärkkäinen, p. 040  503  9705, 
jukka.karkkainen@lions.fi ……………………… 21

Mitä kuuluu Suomi johtoon 
-kampanjalle? ……………………......…… 24–26

Nenäpäivä 8.11.2013 ……………......……… 27
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Hulppeat unelmat 
johtavat upeaan 
palveluun

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.

Aivan sen vaatimattoman talon ta-
kana, jossa vartuin Australiassa, 
aukeni harvaanasuttu metsäseutu, 
missä kengurut, vallabit ja naurulin-
nut vaeltelivat kumi- ja akasiapui-
den keskellä. Isäni Jack oli kirjanpi-
täjä, joka meni joka päivä samalla ju-
nalla töihin ja istui samalla tuolilla 
päivästä toiseen. Minä opiskelin vil-
lanluokittelijaksi, käsittelemään vil-
laa rutiininomaisesti. Mutta unel-
moin tekeväni jotakin vaikuttavam-
paa. Niinpä vihdoin lähdin kiinteis-
töbisnekseen ja rakensin oman liike-
yritykseni. 

Myös lionina unelmoin suuren 
vaikutuksen tekemisestä. Kun nuori 
australialainen nainen kertoi klubil-
lemme orpokodista, jossa hän työs-
kenteli Intiassa, klubini sukelsi suo-
raan asiaan. Kapinalliset olivat sur-
manneet monien tässä orpokodissa 
asuvien lasten vanhemmat. Me au-
toimme lapsia saamaan paremmat 
asuinolot, ja siitä lähtien monet al-
koivat menestyä koulussa.

Toinenkin unelma 

Vuosikausia minulla oli toinenkin 
unelma, jonka pidin sisälläni. Tie-
sin lionien merkittävän kyvyn muut-
taa ihmisten elämää ja halusin omis-
tautua täysin lioneille. Unelma kävi 
toteen muutama vuosi sitten, kun 
sain tietää, että minut asetettaisiin 
ehdolle kansainvälisen presidentin 
virkaan.

 Lionit, seuratkaa unelmianne. 
Ne eivät johda teitä harhaan. Lä-
hes jokainen upea saavutus on saa-
nut alkunsa villin kunnianhimoisena 
unelmana, oli sitten kyseessä ihmi-
sen laskeutuminen kuuhun, mai-
lin juoksu neljässä minuutissa tai 
koko maailman verkottaminen yh-
teen tietokoneiden avulla. Kuun-
nelkaa sydäntänne. Älkää koskaan 
olko esteenä upealle idealle, jonka 
aika on tullut. Minulle unelmat ei-
vät ole vi sioi ta, jotka syntyvät nuk-
kuessa, vaan suunnitelmia, jotka ei-
vät anna nukkua.

 

Tunnistakaa unelmanne 

Tunnistakaa unelmanne ja toimikaan 
sen saavuttamiseksi. Teidän itsenne 
on päätettävä, mikä unelmanne on. 
Kylväkää siemen ja antakaa sen kas-
vaa. Hakekaa innostusta ja opastusta 
muista klubeista ja Lions Clubs Inter-
nationalista. Kuten mielelläni sanon, 
älkää käskekö minua tavoittelemaan 
tähtiä, kun kuussa on jalanjälkiä.

 Anne ja minä odotamme innok-
kaasti, että te seuraatte unelmaanne 
vuonna 2013–2014. Onnea ja me-
nestystä matkaan ja onnittelut – 
upea palvelu on väistämättömästi 
seurausta unelmien toteuttamisesta.

Uusi kansainvälinen presidentti Barry J. Palmer jakoi presidentiksi tulonsa juhlapäivän puolisonsa Annen ja koko 
perheen kanssa. Kuva: RNen.

Barry J. Palmer
Lions Clubs Internationalin 

presidentti
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Suomen lionsit keräsivät 39 337 eu-
roa Haitille kaudella 2011–2012. Ra-
kennutimme sinne kuusi pysyvää ja 
maanjäristyksen kestävää paritaloa 
perheille, joiden kodit olivat tuhou-
tuneet maanjäristyksessä tammi-
kuun 10 päivä 2010. Ensimmäiset 
kaksi taloa rakennettiin Timonetten 
kylään vuoden 2012 alussa.

Yhteistyökumppanimme olivat 
Suomessa: Apua Haitille ry ja Hai-
tilla: Youth With a Mission ja New 
Vision Ministeries. Kaksi viimeksi 
mainittua yhdistystä rakennuttivat 
talot yhdessä taloihin muuttavien 
perheiden kanssa. Haitilla olevilla 
yhteistyöjärjestöillämme oli suuria 
vaikeuksia viime syksyn ja talven 
ajan. Suurin ongelma oli saada han-
kituille maa-alueille osto- ja raken-
nusluvat.

Orpoveljekset  
saivat kodin 

Viimeiset neljä taloa eli kahdeksan 
kotia valmistuivat maaliskuun 2013 
lopussa Montrousin kylään. Näiden 
perheiden joukossa oli 7 yksinhuol-
taja äitiä, joilla keskimäärin on 3–6 
lasta. Lisäksi kodin saivat myös täy-
sin orvoiksi jääneet veljekset Ytrener 
ja Israel Les Frères, sillä heillä ei ole 

Haititalot -projekti on saatu päätökseen

Suurperhe kolmessa polvessa kiittää Suomen lionseja.

Haiti-perheille saatiin vuosiko kouk-
sessa arpajaisilla ja lahjoituksilla ke-
rättyä varoja 2  256,64 euroa. Arvonta 
saatiin tiukan ohjelman vuoksi suo-
rittaa vasta lauantai-illan päätteeksi, 
jolloin osa vieraista oli jo poistunut 
juhlapaikalta. Päävoiton arvonnassa 
sai Raimo Piskunen, LC Vantaa/Hä-
meenkylä. Palkinnon luovutti PDG 
Marjo Kiviranta.

ketään läheistä elossa. Tällä varmis-
timme, että koulunsa esimerkillisesti 
hoitavat veljekset saavat kunnollisen 
koulutuksen.

Perheiden työllistäminen 

Lisäksi olemme tukeneet perheiden 
työllistämistä 3  337 eurolla. Näitä 
rahoja perheet ovat saaneet palk-
katulona tehdystä työstä. Vuosiko-
kouk sessa Vierumäellä pidimme 
vielä arpajaiset Haitin perheiden työl-
listämisen tukemiseksi. Arpajaisten 
päävoitto oli 400 euron matkalahja-
kortti, joka voitto meni Raimo Pis-
kaselle LC Vantaa/Hämeenkylän jä-
senelle. Arpajaisista ja lahjoituk-
sista saatuja tuloja perheille kertyi 
yli 2  200 euroa. Nämä varat on jo 
toimitettu Apua Haitille ry:lle edel-
leen lähetettäviksi.

Kiitos

Kiitän erityisesti lion Leena Lappa-
laista LC Lahti/Ankkurit hyvästä yh-
teistyöstä projektin aikana. Kiitos 

LC Pello mahtavasta 6  100 eu-
ron lahjoituksestanne. Teidän an-
siostanne kaksi perhettä sai kodin! 
Lisäksi haluan kiittää kaikkia mu-
kana olleita klubeja ja lioneita. Aut-
tamisenne kohdistui maailman köy-
himpiin ihmisiin, joilta useimmilta 
maanjäristys vei kaiken turvan, jopa 
puolison.

Haiti -projektin parhaat piirit 
L-piiri  9 069,20 €
N-piiri  6 550 €
O-piiri  4 140 €

Keräyksen 10 parasta klubia 
Kyseiset klubit saivat Suomen Lions 
liiton vuosikokouksessa Vierumäellä 
huomionosoituksina komeat kunnia-
taulut Apua Haitille ry:n perustajalta 
Markus Falkilta.

L-piiri LC PELLO 
O-piiri LC KARLEBY
I-piiri LC OULU/AVAIN
N-piiri LC HELSINKI/
 MELLUNMÄKI
O-piiri LC JAKOBSTAD/STRAND
L-piiri LC POSIO
O-piiri LC JAKOBSTAD
D-piiri LC HAMINA/VARVARA
G-piiri LC MUURAME
N-piiri LC HELSINKI/
 OULUNKYLÄ

Marjo Kiviranta, PDG
Haiti -projektin puheenjohtaja
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L
Tavoitteet on tarkoitettu toteutettaviksi
Lions-toiminnan lomat on pidetty 
ja virkistyneenä olemme jo ryhty-
neet kehittämään toimintaa; perus-
tamaan 2 uutta klubia jokaiseen pii-
riin ja ottamaan uusia jäseniä niin, 
että jäsenmäärä kauden lopussa on 
kasvanut vähintään 2 %, eli vähin-
tään 501 jäsenellä. Tämän homman 
voimme tehdä vain me, sitoutuneet 
ja Lions -toiminnan tärkeäksi ja hyö-
dylliseksi näkevät olemassa olevat 
Lions-jäsenet. Luotamme leijonien 
hyvään tekemiseen, olemme moti-
voituneet kehittämään toimintaa ja 
uudistamaan Lions-toiminnan nou-
sevalle sukupolvelle entistäkin pa-
remmaksi. 

Uudet jäsenet ja tulevaisuus tar-
vitsevat myös uusia klubeja sekä jos-
kus aluksi omaan klubiimme myös 
liitännäisklubeja. Omassa klubis-
samme saamme varmaan parhaiten 
viihtymään noin oman ikäisemme ja 
henkisemme uudet jäsenet.

Palvelulla Hyvinvointia – Välfärd 
Genom Service on meille hyvä koti-
mainen teema. Samalla kun teemme 
hyvinvointia palvelutyöllämme toi-
sille, hoidamme myös itseämme. 
Eräs yrittäjä kertoi minulle, että hän 
oli nuorena yrittäjänä ajatellut noin 
kolmikymppiseksi saakka vain it-
seään ja menestymistään. Sitten 
hän huomasi, ettei tämä tyydytä 
ja ole tarpeeksi, jolloin hän liittyi 
Lions-klubiin ja pääsi tekemään oi-
keita asioi ta toisten hyväksi.

Suomen Lions-toiminnassa on 
tullut todellisen toiminnan ja kehi-
tyksen aika. Usean vuoden ajan on 
puhuttu ja yritetty saada toimintaa 
uudistettua ja monilta osin onnis-

tuttukin, mutta ei riittävästi. Jäsen-
määrä on laskenut 25  035 jäseneen 
kesäkuun lopussa ja heinäkuun lo-
pussa jo alle 25  000 jäsentä. Suo-
men kielen säilyminen on vielä mei-
dän omissa käsissämme, mutta nyt 
on toiminnan kehityttävä niin, että 
jäsenmäärä kääntyy nousuun. Pe-
räseinä tuli vastaan ja on vain yksi 
suunta – nousuun. Tänä vuonna 
tapahtuu vain hyvää ja kaikki toi-
mimme hyvässä hengessä.

Hampurin, suomalaisillekin tosi 
onnistuneessa, Conventionissa uusi 
kansainvälinen presidentti Barry J. 
Palmer asetti tavoitteekseen nostaa 
maailman Lions jäsenmäärän 1,4 mil-
joonaan jäseneen ja naisten osuu-
den 30 %:iin. Hänen kautensa teema 

meille kaikille on Follow You Dream 
– Seuraa Unelmaasi – Följ Din Dröm. 
Pohjoismainen strateginen tavoite 
naisten osuudeksi on 50 %.

Tavoitteena naisten 
osuudeksi 25 prosenttia

Meidän tavoitteemme Suomessa on 
hyväksytty vuosikokouksessa. Ne 
ovat vähintään 25  536 jäsentä (+ yli 
2 %) ja naisten osuuden nostami-
nen vähintään 25 %:iin. Tutkittu syy, 
 ettemme nyt ole noissa lukemissa 
on se, että emme ole pyytäneet jä-
seniä liittymään. Uusille, usein klu-
bin vanhimpia nuoremmille jäsenille 
pitää olla myös tilaa tehdä palvelu-
työtä omalla, uudella tavallaan. Uu-
sien klubien perustamista tulee kaik-
kien suosia. Suomen Lions-toimin-
nan tulevaisuus vaatii sitä.

Viime talven ajan olemme suun-
nitelleet Suomen Lions-liitto ry:n 
elimissä vaikuttavia keinoja, joita 
voimme esittää klubien työn ja toi-
minnan tukemiseksi. Liiton tehtävä 
on nimenomaan palvella klubien toi-
minnan kehittämistä. Työn tulokset 
ovat liiton nettisivuilla, josta lohko-
jen puheenjohtajat myös välittävät 
ne klubeille.

Liiton vuosikokous hyväksyi stra-
tegisen suunnitelman ja toiminta-
suunnitelman. Vuosikokoukseen 
saakka ilmoitin varapuheenjohta-
jana usein piirikuvernööreille, hal-
litukselle ja muille suunnittelijoille, 
että mikäli esitellyt toiminnan ja ta-

louden suunnittelutoimikunnan eh-
dotukset eivät kelpaa, niin meillä on 
vara tehdä paremmat. 

Kaikki mahdollinen 
tuki tavoitteillemme

Nyt kun vuosikokous on suunni-
telmat hyväksynyt, niin panemme 
kaikki itsemme likoon suunnitel-
mien toteuttamiseksi. Tämä tarkoit-
taa sitä, että annamme kaiken mah-
dollisen tukemme tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

Ensimmäisessä kuvernöörineu-
voston seminaari- ja kokousviikon-
lopussa Utajärven Rokualla avoi-
mesti pohdimme ja jaamme viime-
aikaisia klubien perustamisen koke-
muksia ja oppeja uusien klubien pe-
rustamisen helpottamiseksi. Toinen 
aihe toivottavasti antaa myös eväitä 
lionstoiminnan pitämiseksi ajan ke-
hityksessä kiinni, kun pohdimme 
Lions-brändin tilaa ja kehittämistar-
peita sekä julkisuuskuvan kirkasta-
miskeinoja uusien jäsenten ja klu-
bien saamiseksi.

Follow You Dream – Seuraa 
Unelmaasi – Följ Din Dröm
Palvelulla Hyvinvointia – 
Välfärd Genom Service

Asko Merilä
Puheenjohtaja, 

Suomen Lions-liitto ry

Hampurin kansainvälinen paraati alkamassa. Suomen CC-pari Asko ja Kaisu Merilä valmiina edustamaan Suomea poh-
joismaisessa ryhmässä. Kuva: Heikki Hemmilä.

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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Lions-järjestön kansainvälinen halli-
tus kokoontui Hampurissa Saksassa 
juuri ennen kansainvälistä vuosi-
kongressia. Vuosikongressissa oli 
mukana näyttävä suomalaisjoukko. 
Tulevia vuosikongresseja ajatellen 
kansainvälinen hallitus päätti, että 
varhaisen rekisteröinnin edullisem-
pia hintoja ja hotellivarauksia voi jat-
kossa tehdä tammikuun toiselle vii-
kolle saakka. Tämä kannattaa mer-
kitä kalenteriin Toronton vuosikong-
ressia ajatellen.

Kansainvälinen hallitus teki tällä 
kertaa useita LCIF:ää koskevia pää-
töksiä. Hallitus hyväksyi 29 stan-
dardi-, kansainvälisen avun ja Core  4 
-apurahaa, yhteensä yli USD 1,3 
milj. sekä 100  000 USD:n suurkata-
strofiapurahan Himalajan tulva-alu-
eelle. Tämän katastrofiavun paikalli-
seen johtamiseen nimitettiin henki-
löt. SightFirst-apurahaa myönnettiin 
yli USD 195  000 sekä USD 200  000 
Lions Questin yhteiskunnallisten 
kumppanuusapurahojen uudista-
miseen. Hyväksyttyjen apuraho-
jen oikeaa käyttöä valvotaan jatku-
vasti. Nyt kaksi piiriä asetettiin mää-
räaikaiseen apurahojen hakukieltoon 
ja määrättiin maksamaan velkansa 
LCIF:lle määräaikaan mennessä.

Heinolan vuosikokouksessa kesä-
kuussa hylättiin klubialoite kotimai-
sesta diabeteskampanjasta. LCIF:llä 
on oma diabetes-ohjelma, johon on 
saatavissa Core 4 -rahoitusta. Tämän 
diabeteksen ehkäisemiseen ja kont-
rollointiin tarkoitetun rahoituksen 
etuoikeutettua asemaa noiden nel-
jän rahoitustarkoituksen joukossa 
jatkettiin nyt kahdella vuodella. Jos 
jollakin piirillä tai vaikka paikkakun-
nan klubeilla on hyvä diabetespro-
jekti, voi siihen hakea Core 4 -apu-
rahaa LCIF:ltä. Ohjeet löytyvät jär-
jestön kansainvälisiltä nettisivuilta 
www.lionsclubs.org.

LCIF:n kumppanuus- 
suhteita kehitetään

 Nyt parannettiin yhteistoimintaso-
pimusta (MOU) Special Olympics 
-organisaation kanssa tukien laaje-
nevia toimintamuotoja maailman-
laajuisina kumppaneina. Viidelle 
vuodelle tehty asiakirja määrittää 
yhteensä USD 7,8 milj. tuen siten, 
että kukin vuosittainen tukierä hy-
väksytään vielä erikseen vuosibud-
jetin yhteydessä.

Myös LCIF:n hallintoa ja varain-
hoitoa on parannettu merkittävästi 
viime vuosina. LCIF:n ohjauskomi-
teaa on laajennettu ja nyt uudistet-
tiin komitean säännöstöä. SightFirst 
-kampanjan toimintaperiaatteita päi-
vitettiin sekä laajennettiin LCIF:n ta-
lousanalyytikon toimintavaltuuksia. 
Lisäksi hallitus määritti, että Sight-
Firstin taseen tulee sisältää jatkossa 
30 % omaa pääomaa ja 70 % kiin-
teitä tuloja.

Piirit ja klubit

Piireissä lohkojen ja alueiden pu-
heenjohtajat nimettiin jäseniksi 
piirien johtajuuskoulutustiimiin 
 (GLT-D) ja lohkojen puheenjohtajat 
lisäksi jäsenohjelmassa piirien GMT-
koordinaattoritiimiin. Samalla päivi-
tettiin klubin jäsenjohtajan velvol-
lisuuksia siten, että hän voi hyö-
dyntää tätä uutta GMT/GLT-raken-
netta. Näiden muutosten avulla py-
ritään kannustamaan klubeja pitä-
mään jäsenkasvua ja jäsentyytyväi-
syyttä etusijalla. Tällainen toiminta-
malli tukee klubia sen kaikissa toi-
minnoissa. Tämä edellyttää aktiivi-
suutta johtajilta sekä piireissä että 
klubeissa.

Lions-toiminta laajenee. Piiri ja 
klubipalvelutoimikunta hyväksyi 
Moldovan tasavallan uudeksi tila-
päislohkoksi. Jatkossa piirijaon muu-

tosesityksiin on sisällytettävä suun-
nitelma jäsenkasvusta ja johtajuus-
koulutuksesta. Piirijakomuutoksia 
käsitellään vuosittain vain hallituk-
sen lokakuun kokouksessa.

Hallitus määritti, että uusia Leo 
Lions -klubeja perustettaessa, tu-
lee vähintään kymmenen Leo lionin 
olla leoja vähintään vuoden ja päi-
vän, jotta järjestö voi antaa sääntö-
jen mukaisen jäsenmaksualennuk-
sen. Myös perhejäsenyyden ehtoihin 
ja maksuihin on tullut muutoksia.

Nykyisten klubien kehittämis- ja 
toimintamahdollisuuksia pyritään 
parantamaan. Piirikuvernöörit voivat 
vaatia klubin asettamista status quo 
-tilaan viimeistään 90 päivää ennen 
moninkertaispiirin tai piirin vuosiko-
kousta. Kaikille status quohon asete-
tuille klubeille on nimitettävä koulu-

tuksen saanut opaslion. Klubit, joilla 
on korkeintaan 10 US-dollaria jäsen-
maksu- tai muuta velkaa kansainvä-
liselle päämajalle, voidaan säilyttää 
hyvässä asemassa, kunhan muut hy-
vässä asemassa olevan klubin vaati-
mukset täyttyvät.

Järjestön hallintoa

Hallinnon parantaminen on jatkuva 
prosessi. Tilintarkastuskomitea kävi 
läpi järjestön kulukorvausproses-
sia, jossa ei havaittu huomautetta-
vaa. Kulukorvauksia koskevaa sään-
nöstöä uudistettiin ja piirien ja mo-
ninkertaispiirien riita-asioiden käsit-
telyä selvennettiin koskien sovitteli-
jan valinta-ajankohtaa. Kansainväli-
sen päämajan laskentaosaston johta-
jalle annettiin lisää toimintavaltuuk-
sia. Järjestön talousennusteet ja ta-
lousarviot osoittavat edelleen ylijää-
mää. Jatkossa kaikki hallitukselle tu-
levat ehdotukset, jotka vaikuttavat 
talousennusteeseen, tulee käsitellä 
talous- ja päämajatoimikunnassa ja 
niiden tulee sisältää kuluvan vuoden 
ja kahden seuraavan vuoden kustan-
nusarvio sekä lyhyt kuvaus ehdotuk-
sen tavoitteista ja vaikutuksista. Jär-
jestön satavuotisjuhlien lähestyessä 
hallitus päätti lisäksi, että niiden val-
mistelussa käytetään markkinointi-
yrityksen palveluja.

Palkitsemisia

Kansainvälinen hallitus nimitti vuo-
den 2012–2013 Vuoden leo -palkin-
non saajat. Tämä valinta olikin suo-
malainen kohokohta Hampurin vuo-
sikongressissa, kun Satu Pamilo sai 
vastaanottaa Vuoden leo -palkinnon 
isolla kokousareenalla. Onnea Satu 
ja Suomen Leot.

Tapani Rahko
PID 2007–2009

Kansainvälinen säätiö LCIF kehittyy

PID Tapani ja Helena Rahko Hampurin maisemissa matkalla vuosikongres-
sin iltavastaanotolle.

Elämän Juhlahetkiin:
Hotelli Iisalmen Seurahuone Iisalmen keskustassa
Haapaniemen hirsikartano maaseudun rauhassa

Haapaniemen Matkailu Oy
seurahuone@haapaniemenmatkailu.fi

puh. (017) 83 831, myynti 0440207701

www.haapaniemenmatkailu.fi
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Lions Clubs Internationalin 96. vuo-
sikongressi pidettiin 5.–9.7 2013 en-
simmäisen kerran Saksassa. Hampu-
rissa pidetty suurkokous oli samalla 
suurin kaupungissa pidetty vuosiko-
kous. Paikalla oli lähes 25  000 osal-
listujaa noin 130 maasta. Suomesta 
oli mukana lyhyen matkan ansiosta 
ennätysmäisesti lähes 350 leijonaa, 
puolisoa ja leoa. Täysistunnot pidet-
tiin 02 Word Arenalla ja Hamburg 
Messe und Congress -keskuksesta 
löytyivät upeat tilat vuosikokouk-
sen palvelukeskuksille.

Saksa on perinteinen lions-
maa, jossa on yli 1  500 klubia ja yli 
50  000 lionjäsentä. Paikalliset lio-
nit ovat mukana käytännön palve-
lutyössä monilla aloilla, kuten ym-
päristön suojelemisessa, terveyden-
huollon parantamisessa, nuoriso-
työssä ja monien muiden palvelu-
jen järjestämisessä. Saksan vapaa-
ehtoislionit ovat käyttäneet useita 

vuosia vuosikongressin valmistelui-
hin. He vastasivat vieraanvaraisuu-
desta, vastaanottokeskusten miehi-
tyksestä, tervetulojulisteiden järjes-
tämisestä sekä toimivat valvojina 
suurtapahtumissa. Vuosikongres-
sissa työskenteli myös yli 100 pää-
majan henkilökunnan jäsentä.

Historiallinen ja kaunis Ham-
puri on Saksan toiseksi suurin kau-
punki yli 2 miljoonalla asukkaallaan 
ja jonka vaikutuspiirissä asuu peräti 
5 miljoonaa ihmistä. Se on kansain-
välinen satamakaupunki sekä tärkeä 
kaupan, kulttuurin, taiteiden, urhei-
lun ja turismin keskus.

Vuosikokouksen puheenjohta-
jana toimi päättyneen kauden pre-
sidentti Wayne A. Madden. Hän 
iloitsi jäsenmäärän kasvusta jo kuu-
dentena vuonna. ”Teema Palve-
lun maailmassa” oli kauden alussa 
vain sanoja paperilla. Lionit antoi-
vat noille sanoille elämän.” Samalla 

hän kiitti puolisoaan Lindaa ja luo-
vutti hänelle Ambassador of Good 
Will -palkinnon.

”Maailman näköpäivän ansiosta 
121 miljoonaa lasta on saanut hoitoa 
lapsuusiän sokeuteen, 300  000:lle 
erityisolympialaisten yleisurheili-
jalle on tehty näkötarkastus, yli 5 
miljoonaa kaihileikkausta on tehty 
Kiinassa ja yli 17 miljoonalle riski-
ryhmään kuuluvalle aasialaislapselle 
on tehty näkötarkastus.”

”Lukutaito-ohjelman ansiosta 
RAP- eli lukutaitohankkeita tehtiin 
yli 65  000 ja niiden avulla on vaiku-
tettu yli kuuden miljoonan ihmisen 
elämään.” Samalla hän ilmoitti, että 
kansainvälinen hallitus on laajenta-
nut lukuohjelman kestämään aina-
kin seuraavat 10 vuotta.

”Viime vuonna suoritimme 
450  000 palveluprojektia, mikä tar-
koittaa 500 miljoonaa palvelutyötun-
tia ja yli 200 miljoonaa ihmistä on 
saanut apua.”

Barry J. Palmer 
uudeksi presidentiksi

Ensimmäisenä australialaisena Barry 
J. Palmer valittiin kansainväliseksi 
presidentiksi. Hän työskenteli kiin-
teistövälitysfirman johtajana ja tuli 

Hornsbyn lionsklubin jäseneksi 
vuonna 1976. Palmerin teema on 
Seuraa unelmaasi (Follow Your 
Dream). Hänen mielestään jokai-
sella tulisi olla unelma. ”Mutta ensin 
meidän tulee tunnistaa unelmamme 
ja sen jälkeen toimia sen toteutta-
miseksi. Mitään sydäntä särkeväm-
pää ei kuin täyttymätön unelma.” 
Teeman esittely sivulla 13.

Palmer sanoo oman unelmansa 
olevan lisätä naisten osuutta 5,5 pro-
sentilla seuraavien 12 kuukauden ai-
kana ja siten naisjäsenten osuus olisi 
30 % kauden 2013–2014 lopussa. Li-
säksi hän haluaa, että uusien jäsen-
ten sukupuolijakauma on 50/50 sii-
hen mennessä kun järjestömme juh-
lii 100-vuotisjuhlavuotta. Ensi hei-
näkuuhun mennessä kokonaisjä-
senmäärän tulee olla 1,4 miljoonaa. 
Palmer pyysi jokaista lionia hankki-
maan vähintään yhden jäsenen vuo-
den aikana. Seisomaan nousten jo-
kaisen tuli luvata tämä tavoite. Hän 
palkitsi myös ensimmäisen tällä kau-
della perustetun lionsklubin, Ham-
burg Leuchtturm -klubin.

Ensimmäiseksi varapresidentiksi 
valittiin odotetusti Joseph ”Joe” 
Preston, joka vieraili Suomen vuo-
sikokouksessa Vierumäellä kesä-
kuussa.

Suomalainen Satu Pamilo palkittiin Vuoden leona  

IP Barry J. Palmerin suuri unelma 
on järjestön100-vuotisjuhliin 
50/50 sukupuolijakauma

– Barry J. Palmer ensimmäisenä australialaisena presidentiksi – Jitsuhiro 
Yamada II varapresidentti

– Humanitäärinen palkinto kansainväliselle tenorille Andrea Bocellille
– Suomalainen Satu Pamilo Vuoden leo
– Kansainvälisessä paraatissa noin 15 000 osallistujaa yli 100 maasta
– Pääpuhujina Yhdysvaltain aiemman presidentin puoliso Laura Bush 

ja Alankomaiden prinsessa Laurentien.
– Suomalaisia Hampurissa oli kaikkiaan lähes 350

Elektit julistettiin piirikuvernööreiksi elektinauhan poistamisella. Kuvassa 
puoliso Taru repäisee nauhan G-piirin uuden kuvernöörin Jari Rytkösen rin-
nasta. Kuva: RNen.

Suomalaisten värikäs ja lippuja heilutteleva ryhmä herätti iloisuudellaan 
suurta huomiota. Kuva: RNen.
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Tri Jitsuhiro Yamada 
toinen varapresidentti

Järjestön toiseksi varapresidentiksi 
valittiin tri Jitsuhiro Yamada Japa-
nista. Hän on neurokirurgi ja on Mi-
nokamon lionsklubin jäsen. Hän on 
toiminut kansainvälisen hallituksen 
jäsenenä kaudella 2005–2007, työva-
liokunnassa ja pitkän aikavälin suun-
nittelutoimikunnassa sekä vuosiko-
koustoimikunnan varapuheenjohta-
jana ja hallituksen jäsenenä.

Lions-aktiviteettien lisäksi Ya-
mada toimii puheenjohtajana useissa 
järjestöissä. Hän toimii myös Japanin 
sairaalajärjestön pääjohtajana ja apu-
laisprofessorina Gifun yliopistossa. 
Varapresidentti Yamadalla ja hänen 
vaimollaan, tri Toshiko Yamadalla, 
joka on myös lion ja Melvin Jones 
-jäsen, on yksi poika ja tytär sekä 
kolme lastenlasta.

Virkailijoiden lisäksi valittiin 17 
kansainvälistä johtajaa. Suomesta ei 
tällä kertaa ollut ehdokasta ja Poh-
joismaita edustaa ruotsalainen Ken-
neth Persson. Ensimmäisen vuoden 
johtajat esitellään sivulla 11. Suomen 
seuraava ehdokas PCC Jouko Ruis-
salo on pyrkimässä hallitukseen ensi 
kesänä Toronton conventionissa. 
Äänestyksessä olleet ohjesäännön 
muutokset hyväksyttiin. Äänestyk-
seen osallistui 5115 virallista tai va-
raedustajaa. Myös maailman 750 pii-
rikuvernöörielektiä antoivat virkalu-
pauksensa ja elektinauhan repäisyn 
jälkeen heidät julistettiin piirikuver-
nööreiksi.

LCIF:n puheenjohtaja, PIP Wing-
Kun Tam kiitteli lioneita mahta-
vasta työstä ja kertoi kauden saa-
vutuksista. ”Suurtuhoalueilla LCIF 
on antanut nopeasti apuaan. Nuo-
risotyössä Lions Quest on kosketta-
nut 12 miljoonan lapsen elämään. 
Quest on laajentunut viimeksi Libe-
riaan, Makedoniaan, St. Maarteniin 
ja Togoon. Olemme vaikuttaneet 

lapsiin 81 maassa. Sigt First -ohjelma 
on pelastanut yli 30 miljoonan ihmi-
sen näön ja WHO:n kanssa yli 121 
miljoonaa lasta on saanut hoitoa 
lapsuusiän sokeuteen. Aasiassa on 
seulottu näkö 17 miljoonalta riski-
alttiilta lapselta. Tuhkarokkorokotus 
on annettu 200 miljoonalle lapselle 
ja kaihileikkauksia on tehty 5,4 mil-
joonaa. Nyt työskentelemme hävit-
tääksemme trakooman Kiinasta vuo-
teen 2016 mennessä.”

Humanitäärinen palkinto 
tenori Andrea Bocellille

Italialainen tenori Andrea Bocelli 
vastaanotti lionien humanitääri-
sen palkinnon säätiönsä antamasta 
tues ta sokeuden ja näkövammais-
ten apuvälineiden kehitystyölle. Li-
säksi hän ilahdutti kokousväkeä lau-
luillaan. 250  000 dollarin palkinnon 
aikaisempina vuosina ovat saaneet 
mm. Yhdysvaltain entinen presi-
dentti Jimmy Carter ja Äiti Teresa.

Vuosikongressin pääpuhujana 
oli Yhdysvaltain entisen presidentin 
puoliso Laura Bush, joka kertoi toi-
minnastaan maailmanlaajuisten on-
gelmien parissa. Alankomaiden prin-
sessa Laurentien piti puolestaan pu-
heen lukutaidosta, jonka edistämistä 
hän on tukenut jo kauan.

Värikkääseen lippuseremoniaan 
osallistui nyt 208 maata. Viimeisim-
pänä joukkoon on liittynyt Etelä-Su-
dan. Seremonian aikana esiintyjät ja 
yleisö lauloivat ja huojuivat kappa-
leen ”We’d Like to Teach the World 
to Serve”-tahtiin.

Kansainvälisen show’n osanot-
tajat nauttivat nopealiikkeisestä ko-
reografiasta ja värikkäistä asusteista 
esityksessä ”Voices”. Ainutlaatui-
sen esityksen kansainväliset esiinty-
jät esittelivät kansallisia perinteitään.

Juhlava kansainvälinen paraati 
kiersi Hampurin Binnenalster Laken 
ympäri ja mukana oli marssijoita, 

lut ”suomalaislaji”, mutta nyt voi-
tot menivät Yhdysvaltoihin.

Seminaareissa käsiteltiin mm. mi-
ten Reading Action Program muut-
taa elämää lukutaidon avulla, miten 
tärkeää naisten ja perheiden ottami-
nen mukaan toimintaan on lionien 
tulevaisuudessa sekä Lions Quest, 
paikkakuntien ja koulujen yhdis-
täminen maailmanlaajuisesti. Joh-
danto Facebookiin -seminaarissa 
perehdyttiin miten sosiaalinen me-
dia toimii erinomaisena välineenä 
lionien palvelusta tiedottamisessa.

Vuosikokousohjelmaan kuulu-
vien tapahtumien lisäksi kohokohtia 
olivat mm. suuria lahjoituksia teh-
neiden henkilöiden ja piirien palkit-
seminen.

Suomen lähes 350 hengen ryh-
män lisäksi huomiota herätti lions-
työtämme esittelevä ständi. Ensi 
kesänä convention pidetään Kana-
dan Torontossa. Sitten vuorossa on 
Honolulu Havaijilla, Fukuoka Japa-
nissa ja järjestön 100-vuotisjuhlako-
kous LCI:n syntysijoilla Chicagossa 
vuonna 2017.

Raimo Naumanen

Uusi kansainvälinen presidentti Barry J. Palmer vannomassa virkavalaansa. 
Edeltäjä Wayne A. Madden luovutti samalla mm. presidentinnuijan, sormuk-
sen sekä valtakirjan seuraajalleen. Kuva: RNen.

Hampurissa oli mukana runsaasti ensimmäistä kertaa mukana olevia suoma-
laisia lioneja. Kuvassa Nilsiä/Syvärinseudun edustajina Antti Lappalainen ja 
Hannele Taattola. Molemmat pitivät conventionia ainutlaatuisena kokemuk-
sena. Kuva: RNen.

Leo Satu Pamilo ja Vuoden leo-pal-
kinto. Kuva: Heikki Hemmilä.

monet kansallispuvuissaan paraati-
ajoneuvojen ja orkestereiden saatte-
lemana, noin 15  000 yli 100 maasta. 
Paraatireitti oli noin 1,6 kilometrin 
mittainen. Paraatin jälkeen vuonna 
1993 perustettu kesäsinfoniaorkes-
teri Orkester Norden esiintyi. Orkes-
teri koostuu Pohjoismaiden ja Bal-
tian maiden musiikkiopistojen nuo-
rista oppilaista. Skandinavian lionit 
ovat yksi orkesterin suurimmista tu-
kijoista. Myös eri puolilla Saksaa asu-
vista lioneista koostuva sinfoniaor-
kesteri piti viihdyttävän konsertin.

Satu Pamilo on 
Vuoden leo

Runsaan suomalaisjoukon riemuksi 
Vuoden leo -palkinnon sai kansain-
välisen presidentin Wayne A. Mad-
denin kädestä Helsinki/Unlimited 
-leoklubin jäsen Satu Pamilo. Sa-
tusta enemmän tänään Leo-leh-
dessä. Muita palkintoja kansainvä-
lisissä kilpailuissa ei Suomeen osu-
nutkaan. Vuoden leijona -palkinnon 
sai Zeran Su Shenzhen Yin Hu -lions-
klubista Kiinasta. 

Kansainvälisen rauhanjulistekil-
pailun voittaja oli kalifornialainen 
Jenny Park ja esseekilpailun paras 
oli Maura Loberg. Jenny Park lahjoitti 
voittamansa 5  000 dollaria sponso-
riklubilleen. Klubi puolestaan lisäsi 
summaa 1  000 dollarilla ja perusti 
Jennyn nimellä säätiön lahjoituksia 
varten.

Muissa kilpailuissa Eurooppaan 
tuli vain ympäristönsuojelu- ja lu-
kutaitoprojektin palkinnot. Ne sai-
vat turkkilaiset Istanbul Kalamis-
korez klubi ja pitkän ajan lukutaito-
projektin osalta Istanbul Peran lions-
klubi. Uutiskirjesarja on vuosia ol-
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTIN TEEMA  2013-2014
PRESIDENTTI BARRY J. PALMER

The Three Sisters Dreamtime Legend

Uuden kansainvälisen presidentin Barry  J.  Palmerin teema kaudelleen 2013–
2014 on Seuraa unelmaasi (Follow Your Dream). Sen mukaan meillä kaikilla 
on toiveita ja unelmia. Kaikki koemme aikoja, jolloin on ideoi ta siitä mitä 
haluamme saavuttaa tulevina vuosina. On luonnollinen tunne keksiä jokin 
ihanne, jonka haluamme saavuttaa.

Jokaisella tulisi olla unelma – visio – tavoite, joka on yhtä ainutlaatuinen 
kuin meidän DNA:mme. Haaste on oikeastaan kaksiosainen: ensin sinun tu-
lee tunnistaa oma unelmasi ja sen jälkeen toimia sen toteuttamiseksi, koska 
ei ole mitään sydäntä särkevämpää kuin täyttymätön unelma.

Ei ole koskaan liian myöhäistä löytää oma unelma – oletko löytänyt jo 
omasi?

PALVELU

Se on enemmän kuin unelma, se on meidän identiteettimme
Järjestömme on olemassa, jotta voimme palvella muita. Se erottaa meidät 

muista ja määrittelee meidät järjestönä. Maailmanlaajuiset palvelukampan-
jamme vakiinnuttavat mainettamme palvelun antajina ja antavat klubeille ja 
piireille mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti – ja auttaa naapureitamme. 
Palvelukampanjoita ovat nuorison mukaan ottaminen, työ sokeiden ja nä-
kövammaisten kanssa, nälkäisten auttaminen ja ympäristönsuojelu. Nämä 
palvelukampanjat tarkoittavat yli 200 miljoonaa palvelutuntia ja vaikutta-
vat yli 16 miljoonan ihmisen elämään.

Kampanjoiden lisäksi haluan haastaa lionit keskittymään köyhyyden vä-
hentämiseen mikrolainojen ja edullisten teknologioiden avulla.

YSTÄVÄT JA PERHE

Kysely toisensa jälkeen osoittaa, että ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita va-
paaehtoistyöstä. Kun ihmisillä on vähemmän aikaa, vapaaehtoiset halua-
vat nähdä tuloksia heti. Ei riitä, että osallistutaan kokouksiin ja kerätään ra-
haa johonkin tarkoitukseen. Vapaaehtoiset haluavat kääriä hihansa ja osal-
listua käytännön palveluprojekteihin. He haluavat nähdä itse, että ovat saa-
neet aikaan oikeita tuloksia.

Vapaaehtoiset haluavat liittyä järjestöön, joka on sitoutunut hyvään ja 
jolla on kokemusta sekä maailmanlaajuinen työkenttä. He haluavat kuulua 
järjestöön, jossa on perheenomainen tunnelma ja ystävyyttä arvostetaan. 
Lions-järjestö on täydellinen vastaus. Siksi tuokaa mukaan perheet, ystävät 
ja naapurit toimintaan. Pyydänkin, että lionit järjestävät huhtikuussa ”Ys-
tävät ja perhe” -tapahtumia.

KERRO MUILLE UNELMASTA

Me olemme tiimi. Me jaamme yhteisen lionien unelman. Kun seuraat omaa 
unelmaasi, on tärkeää aloittaa toiminta, edistää tiimityötä, ylläpitää vauh-
tia ja ottaa vastaan riskit.

Kerro muille unelmastasi. Ota käyttöön kaikki mahdolliset 
resurssit, jotka voivat auttaa sinua toteuttamaan unelmasi. Tee 
kovasti töitä, opi arvokkaita johtamistaitoja, kasvata itseluot-
tamusta ja vahvista järjestömme tulevaisuutta käyttämällä eri-
laisia verkosta löytyviä koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia.

VASTUU, TUNNUSTUS JA 
TAVOITTAMINEN

Vastuuntunto tarkoittaa muista huolehtimista, rehellisyyttä ja 
luotettavuutta. Se tarkoittaa myös aloitteellisuutta. Teet edes-
säsi olevat työt, teet päätöksiä, johdat toimintaa ja samalla si-
nulla on kyky vastata tilanteisiin ja ryhtyä toimintaan.

Tunnustus on käytöstä, joka on syvällä lionien perinteessä 
ja palvelun traditiossa. Sitä tulee toteuttaa säännöllisesti. Kun 
kaikkien jäsenten saavutukset huomioidaan välittömästi, klubin 
toiminta pysyy elinvoimaisena ja jäsenet motivoituina.

Jäsenten tyytyväisyys on ehdottoman tärkeää, jotta he pysy-
vät jäseninä ja se on ratkaiseva tekijä palvelumme laajentami-
sessa ja ihmisten tavoittamisessa maailmanlaajuisesti. Olemme 
yrittäneet tavoittaa muita palvelun kautta jo vuodesta 1917. Lio-
nien unelma on maailma, jossa ei ole kärsimystä. Mutta tarpeet 
jatkavat kasvamista. Meidän pitää pyrkiä tavoittamaan useam-
pia ihmisiä ja laajentamaan palveluamme.

UNELMA 50/50

Naiset edustavat nyt 24,5 % jäsenkunnastamme. Maailman 
väes töstä on kuitenkin naisia yli puolet. Minun unelmani on 
lisätä naisten osuutta 5,5 prosentilla 12 kuukauden aikana ja 
siten kauden lopussa naisten osuusjärjestössämme olisi 30  %. 
Lisäksi haluan, että tavoitteena on uusien jäsenten sukupuo-
lijakautuma 50/50 siihen mennessä kun järjestömme juhlii 
100-vuotisjuhlavuotta.

Unelmia toteuttaessamme ei ole väliä onko sinulla enemmän 
taitoja, karismaa tai kykyjä kuin muilla. Ei ole väliä tuletko köy-
histä tai rikkaista oloista. Unelmat eivät tunne rajoja eivätkä ne 
liity tiettyyn väestönosaan tai taloudelliseen tilanteeseen. Tär-
keintä on, että uskallamme unelmoida ja tehdä kovasti töitä 
unelmien saavuttamiseksi.

Seuraa unelmaasi
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Lawrence A. 
“Larry” Dicus

Kalifornia, USA

IP Barry J. Palmer  IPIP Wayne A. Madden I VIP Joseph Preston  II VIP Tri Jitsuhiro Yamada 

LCI:n hallitus 2013–2014 
Lions Clubs Internationalin hallitus valittiin 96. maailmankongressissa Ham-
purissa 9.7.2013.

Kauden 2013–2014 kansainvälisenä presidenttinä (IP) toimii Barry 
J.Palmer North Maitlandista Australiasta. Edellisen kauden presidentti (IPIP) 
on Wayne A. Madden Indianasta Yhdysvalloista. I varapresidentiksi (I VIP) 
valittiin Joseph ”Joe” Preston Arizonasta Yhdysvalloista ja II varapresiden-
tiksi tri Jitsuhiro Yamada Minokamosta Japanista.

Alla ovat ensimmäisen vuoden kansainväliset johtajat (hallituksen jä-
senet) kuvineen. Toisen vuoden johtajien nimet ja kuvat julkaistiin Lion 
-lehdessä 4/2012. 

Suomesta ei tälläkään kertaa ole edustusta hallituksessa, mutta Pohjois-
maita edustaa toisen vuoden johtaja Leif Åke ”Kenneth” Persson Ruotsista 
sekä lahden takaista sukulaiskansaa Viroa edustaa Kalle Elster Tallinnasta. 
Euroopasta mukaan tulivat Carl Robert Rettby Sveitsistä, Emine Oya Sebük 
Turkista ja Roberto Fresia Italiasta.

Ensimmäisen kauden hallitus

Alexis Vincent Gomes
Pointe-Noire, Congo

Raju V. Manwani
Mumbai, Intia

Yves Léveillé
Quebec, Kanada

Carl Robert Rettby
Neuchatel, Sveitsi

Emine Oya Sebük
Istanbul, Turkki

Roberto Fresia
Savona, Italia

Byung-Gi Kim
Gwangju, Korea

Hidenori Shimizu
Gunma, Japani

Kam Foon Teresa 
Mann

Hong Kong, Kiina

Fabio De Almeida
Guarulhos, Brasilia

Esther LaMothe
Michigan, USA

Cynthia B.Gregg
Pennsylvania, USA

John Pettis, Jr
Massachusetts, USA

Michael Edward 
Molenda

Minnesota, USA

William A.McKinney
Illinois, USA

Tri Steven Tremaroli
New York, USA
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Barry J. Palmer on osittain taka-
mailta, osittain Sydneystä ja täysive-
rinen aussi eli australialainen. “Olen 
ylpeä australialaisuudestani nimen-
omaan kulttuurimme vuoksi”, hän 
sanoo. “Se on hyvin rentoa, vapaata, 
huoletonta ja ystävällistä. Ihmiset 
ovat vuosikausien tuttuja ja halua-
vat tulla aina juttelemaan kaupoissa 
ja pankeissa.”

Lionien 97. kansainvälinen pre-
sidentti on syntynyt keskellä toista 
maailmansotaa Sydneyn esikau-
punkialueella Hornsbyssä. Har-
vaanasuttu metsäseutu oli presi-
dentti Palmerin takapihaa. Vallabit 
eli kiertelevät australialaiset maleksi-
vat hänen kotitalonsa läheisyydessä. 
“Kuului vain tum tum tum ja siitä 
tiesi, että joku kiertolainen oli juuri 
nyt hyppäämässä takapihan aidan 
yli”, hän muistelee.

Nuori Palmer oli yksi kolmen lap-
sen katraasta. Hänen isänsä Jack oli 
kirjanpitäjä. Hänen äitinsä Sylvia 
huolehti kodista. Barry pelasi kolme 
jalkapallo-ottelua joka viikko. “Jalka-
pallossa rakastan pelin tiimihenkeä. 
Pidän jalkapallon taidokkuudesta. Se 
on nopeaa, se on avointa”, hän sa-
noo.

Aikomuksena työpaikka 
villateollisuudessa

Palmer kävi maatalouteen erikois-
tunutta high schoolia aikomukse-
naan mennä töihin villateollisuuden 
palvelukseen. Hän työskenteli har-

vaan asutulla maaseudulla ja villa-ai-
toissa. Mutta villateollisuus romahti, 
joten hän etsi työpaikan pankista. 

”Hassu juttu pankkibisneksessä – 
siellä näkee, miten voi tehdä rahaa.” 
Hän ryhtyi ostamaan liikeyrityksiä, 
nostamaan niiden tuottavuustasoa 
ja sitten myymään ne. Sitten hän siir-
tyi kiinteistöihin. Hänellä meni hyvin 
Remaxin kanssa. Presidentti Palmer 
nautti siitä, että sai viedä eteenpäin 
sekä kodinostajien että työntekijöi-
den unelmia. 

Yhteys Anneen tuli 
musiikin kautta

Nuori Palmer tapasi Annen, kun 
tämä oli 15 ja Palmer itse 19. Pal-
mer oli rumpalina rock ‘n roll band 
-bändissä ja Anne tuli katsomaan hä-
nen soittamistaan – yhä uudestaan 
ja uudestaan. 

Palmereilla on kolme lasta ja kah-
deksan lastenlasta. Presidentti potkii 
jalkapalloa nuorimpien lastenlasten 
kanssa. “Anne halusi epätoivoisesti 
olla isoäiti, mutta jos joku nimittää 
minua isoisäksi, tunnen itseni van-
haksi. Niinpä lapsenlapset kutsuvat 
minua nimellä ”Poppy”, hän sanoo

Lionien maailma tulee viemään 
Palmerien ajan seuraavaksi vuodeksi. 
“Katsokaa kaikkia hankkeita ja mo-
nenlaisia asioita, joita teemme ympäri 
maailman”, sanoo Palmer. “Se, mitä 
olen tähän mennessä nähnyt kaikesta 
siitä, mitä saamme aikaisek si, kerras-
saan ällistyttää minua.”

Täysiverinen aussi

Palmerit tapasivat teini-ikäisinä ja ovat siitä 
lähtien olleet erottamattomia. Kuva: Dan Morris.

Presidentti Palmer rakastaa ulkoilmaelämää. Kuva: Dan Morris.

Presidentti on hyvin kiintynyt 97-vuotiaaseen äitiinsä Sylviaan. Kuva: Dan Morris
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96. Lions Clubs Internationalin vuo-
sikokous järjestettiin Hampurissa 5.–
9.7.2013. Koskaan aikaisemmin ei 
kansainvälinen vuosikokous ole ol-
lut yhtä lähellä Suomea, eikä Suo-
mesta ole ollut yhtä paljon osallis-
tujia, yli 300, kuin nyt oli.  

Vuosikokouksen ajan Hampu-
rissa oli poikkeuksellinen helle-
aalto, mutta meillehän tämä lähes 
30 asteen lämpötila sopi hyvin, sillä 
olimme siihen ennättäneet tottua jo 
kotimaassa. 

Seuraavana muutamia arpajais-
voittajien kommentteja.

Martti ja Eija Nieminen, 
LC Kitee/Ilmarinen
”Saksa isäntämaana oli hoitanut 
kokousjärjestelyt täsmällisyydellä. 
Meille ensikertalaisina matka oli iki-
muistoinen kokemus. Omassa klu-
bissa toimiessamme ei tule aina aja-
telleeksi, miten laajassa ja kansain-
välisessä järjestössä toimimme ja 
kuinka suuri merkitys näkyvyydellä 
on tehtäviemme ja päämääriemme 
saavuttamisessa. Yhteinen esiinty-
minen lisäsi yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja Suomi erottui selkeästi, 
näkyvästi ja kuuluvasti muusta suu-
resta ja värikkäästä Lions-joukosta. 

Oli myös vaikuttava kokemus 
kuulla uuden kansainvälisen presi-
dentin Barry J. Palmerin evästykset 
alkaneelle toimintakaudelle. Tästä 
tuli mieleemme ajatus, että voisi-
vatko yksittäiset klubit tai Suomen 
Lions-liitto kannustaa pienellä avus-
tuksella toimintakauttaan aloittavaa 
klubin presidenttiä osallistumaan 
vuosittaiseen Lions Clubs Interna-
tionalin vuosikokoukseen? 

Maailman laajuisesti eri kulttuu-

reista ja maanosista vuosikokouk-
seen saapuneiden ihmisten avoi-
muus, ystävällisyys ja yhteenkuu-
luvuus olivat aluksi meistä karjalai-
sistakin hämmentävästi käsin koske-
teltavaa, mutta heittäytymällä mu-
kaan se tuntui uskomattoman hie-
nolta ja palkitsevalta.”  

Marja-Liisa Bergholm, 
LC Nastola/Helmet
”Meille kaikille viikko Hampurissa 
oli todella elämys, vaikka päivän ai-
kataulu aikaisesta aamusta iltamyö-
hään oli hyvin kiireinen.  Sekä matka, 
että koko tapahtuma täytti odotuk-
set, enemmän, kuin osasin odot-
taakaan. Uskomatonta nähdä ym-
päri maailmaa suuri joukko, saman 
asian tiimoilta kokoontumassa ja kai-
ken lisäksi saimme uusia ystäviä eri 
puolilta maailmaa.  Kun kokousis-
tunnoissa heiluttelimme Suomen lip-
pujamme, olen varma, että meidät 
suomalaiset huomattiin. Oma tun-
nelmani oli, että yhdessä olemme 

vahvoja. Näin ensikertalaisena mi-
nulle jäi erittäin hyvä mieli koko 
matkasta sekä kaikista tapahtumista. 

Harri ja Anneli Westermarck, 
LC Tikkurila-Dickursby
”Kiitos vielä kerran matkan järjestä-
jille. Se oli nyt minun viides kansain-
välinen vuosikokous ja aina yhtä vai-
kuttava. Olin hyvin skeptinen USA:n 
entisen presidentin puolison Laura 
Bushin puheen suhteen, mutta hy-
vinhän hän täytti tehtävänsä.  

Kyllä kokemus ensikertaisille ja 
myös kokeneemmille vuosikokouk-
sen osallistujille on aina mahtava 
ja niin varmaan nytkin. Sekä avajai-
sissa että päätöstilaisuudessa presi-
denttien puheet olivat hyviä ja infor-
matiivisia, Palmerin puhe oli jopa sy-
tyttävä. Jatkossa Suomen olisi pyrit-
tävä vieläkin selvemmin profiloitua 
omana vahvana Lions maana. Nyt 
näkyvyys ja profiloituminen astuivat 
monta askelta eteenpäin.  Suomi nä-
kyi kokouspaikalla ja omalla Suomi 
-ständillä näyttelytiloissa.” 

Leila Lehtola, LC Kouvola/Iiris
”Hampurin matka täytti kaikki odo-
tukset ja ylikin. Oli hienoa saada ko-

Vuosikokous Hampurissa oli elämys
kea leijonahenki kansainvälisessä ko-
kouksessa. Suomen liput oli erityi-
sen hyvä idea. Suomi tuli näyttävästi 
esiin ja tietysti oli helppo suunnistaa 
valtavan kokoisella kokousareenalla 
Suomen lippujen luokse. Tunnelma 
oli todella hyvä ja oli mukava tutus-
tua uusiin leijona-ystäviin.

Mukaan kannatti lähteä ja kyllä 
minulle syttyi kipinä, että osallistui-
sin kansainväliseen kokoukseen vielä 
uudestaankin. Tietysti sain myös li-
sää tietoa ja kokemuksia leijonien 
toiminnasta eri maissa ja kulttuu-
reissa, muistelee Leila.

Aion ostaa seuraavissa arpajai-
sissa varmasti arpoja, sillä nämä ar-
vat eivät ole tyhjiä lupauksia vaan 
tarjoavat voittajalleen upean kan-
sainvälisen leijonanhenkäyksen, ys-
täviä ja kokemuksia, mitä voi van-
hainkodissa sitten muistella.”

Seuraavana kesänä 
menemme Torontoon 

Lions-liitto toteuttaa Heinolassa 
pidetyn vuosikokouksen päätök-
sen mukaisesti arpajaiset syksyn 
ja alkutalven aikana.  Arpajaisten 
tuotto ohjataan kokonaan Lions-
liiton nuoriso-ohjelmiin.  Anna tu-
kesi nuorisolla -arvat saapuvat klu-
beille elokuussa. Pääpalkintoina 
on matkoja Torontossa järjestettä-
vään kansainväliseen vuosikokouk-
seen 4.–8.7.2014. Katso lisää osoit-
teesta: www.lionsclub.org/Uutiset 
ja  tapahtumat/Kansainvälinen vuo-
sikongressi.

Kiitän kaikkia Hampurissa olleita 
suomalaisia positiivisesta ja iloisesta 
Leijona-mielestä. Kanssanne oli mu-
kava tehdä yhteistyötä.

Tuomo Holopainen
Hampurin vuosikokouksen 

Suomen matkakoordinaattori,
Lions-liiton varapuheenjohtaja

Martti ja Eija Nieminen, LC Kitee/Ilmarinen, nauttivat Hampurin rennosta il-
mapiiristä.

Harri ja Anneli Westermarck, LC Tikkurila-Dickursby, ovat kokeneita vuosiko-
kouksen osallistujia, mutta silti kokivat tapahtuman vaikuttavaksi.

LC Kouvola/Iriksen jäsen Leila Lehtola istahti hetkeksi bangladesiläisten Mo-
hammed Hanifin ja Swarnali Hussein seuraan. Kuva: Ulla Nikkanen.
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Tack

Ett varmt tack för förtroendet
Vårt internationella tema Följ din dröm och vårt inhemska tema Välfärd genom service ger en god riktning för 

lionsverksamheten i Finland och tillsammans lyckas vi i våra föresatser.
Vi önskar framgång för alla klubbar och deras medlemmar, partner och Leos.

Asko och Kaisu Merilä      Tuomo och Kaija Holopainen
ordförandepar                     vice ordförandepar

Kiitos
Lämmin kiitos luottamuksesta. 

Kansainvälinen teemamme Follow Your Dream ja 
kotimainen teemamme Palvelulla Hyvinvointia 

antavat Suomen Lions-toiminnalle 
hyvän suunnan ja yhdessä tehden 

onnistumme tavoitteissamme.
Toivotamme menestystä kaikille klubeille 
ja niiden jäsenille, puolisoille ja Leoille.

  Asko ja Kaisu Merilä       Tuomo ja Kaija Holopainen
puheenjohtajapari             varapuheenjohtajapari 

Kuinka moni meistä uneksiikaan lot-
tovoitosta? Aika harva sen kuiten-
kaan saa. Paljon suurempi mahdol-
lisuus on voittaa leijona-arpajaisissa. 
Matkan antia on vaikea edes sanalli-
sesti kuvata.

Suurin osa arpajaisvoittajista raa-
putti arpalippunsa heti klubi-illassa. 
LC Tikkurila-Dickursbyn kokouk-
sessa kajahti yhtäkkiä: ”Jumalauta, 

Harri voitti Hampurin matkan” Harri 
Westermarckin, liiton entisen kan-
sainvälisten asioiden johtajan pyy-
dettyä vierustoveriaan tarkistamaan, 
lukiko hän oikein. Harri taisi olla ar-
pajaisvoittajista lähes ainoa kansain-
välisten kokousten konkari.  

Kokouksen anti

Lion Leila Lehtola totesi, että kan-
sainvälisen kokouksen kokeminen 
herätti hänet uuteen toimintakau-
teen. Maailmassa tehdään paljon hy-
viä asioita, palvellaan ja saadaan pie-
nellä panostuksilla ihmeitä aikaan. 
Leijonatoiminta muuttaa joka päivä 
maailmaa paremmaksi paikaksi asua 
ja elää. Hän kertoo olevansa iloinen 
siitä, että hän on LC Kouvola/Iiriksen 
jäsen ja voi omalta osaltaan palvella 
tässä järjestössä.

Toivo oli yksi tilaisuuksien pää-
teemoista. Koko sisältö oli hienosti 
suunniteltu sitä tukemaan. Oli upea 
kokemus seurata lähes 20  000 leijo-
nan kanssa Up With People yhtyeen 
esitystä ja tietää, että siitä vasta ko-
kous lähti liikkeelle. Meitä kaikkia sy-
kähdytti yli 200 Lions-maan lippujen 
tuominen kokousareenalle sekä väis-
tyvän ja uuden kansainvälisen presi-
dentin puheenvuorot. 

Olisittepa olleet näkemässä, mi-
ten ”jäykät” suomalaiset rupesi-
vat nostattamaan tunnelmaa ennen 

Up With People yhtyeen konsert-
tia. Suomen liput heiluivat ja maan-
miehemme ja -naisemme aloittivat 
lippuvuoropuhelun toisen ryhmän 
kanssa. Tämä levisi kohta koko ylei-
söön niin, että aallot nousivat ja las-
kivat niin kauan, että illan varsinai-
set esiintyjät pääsivät näyttämölle. 
Tämän jutun naispuolinen kirjoittaja 
ei voinut olla kuuluttamatta ylpeänä 
vieressään istuville amerikkalaisille, 
että hän on samasta maasta kuin tuo 
lippuryhmä. 

Paraatiin osallistuivat lähes kaikki, 
mutta osa meistä halusi itsekkäästi 
seurata sitä kokonaisuudessaan si-
vusta. Karnevaalikulkue olisi sopi-
nut myös nimeksi, vähän riippuen 
siitäkin, mistä päin maailmaa kukin 
ryhmä tuli. Pienimmät osallistujat 
olivat parin vuoden ikäisiä. 

Kontakteja solmittiin niin koti-
maisten leijonien kuin ulkomaisten-
kin välille. On hienoa olla leijona, on 
etuoikeus kuulua tähän järjestöön, 
jonka työn arvo maailmanlaajuisesti 
on mittaamaton.

Käytännön 
selviytyminen

Paikalliset järjestäjät olivat hankki-
neet käyttöömme bussit, jotka vei-
vät kokouksiin osallistujat hotel-
leista tapahtumapaikoille ja takai-
sin. Yksin matkustavan ja kielitaidot-

toman ei siis tarvitse pelätä selviy-
tymistä. Bussissa sai istua rauhassa 
ja juttelematta, jos ei halunnut olla 
pölöttämässä, mutta aina löytyi in-
nokasta juttuseuraa, kun sitä halusi. 
Nuo bussimatkat kuuluivat matkan 
ehdottomiin helmiin. Osa meistä on 
sen verran senioreita, että muistaa 
rallin ”Linja-autossa on tunnelmaa”, 
se kuvasi hyvin näitä matkoja.

Vapaa-aikaa oli riittävästi. Mis-
sään vaiheessa ei ollut sellaista tun-
netta, että Hampuriin olisi tultu vain 
istumaan kokouksissa. Joka päivä oli 
muutama tunti leijona-asiaa, niinhän 
piti ollakin. Muuta aikaa jäi riittä-
västi, jotta jokainen ehti hakea kau-
pungista ja sen ympäristöstä itseään 
kiinnostavat kohteet.

Meitä onnekkaita voittajia oli mat-
kalla kolmisenkymmentä. Ostamme 
arpoja jatkossakin. Niin innostuneita 
kuitenkin olemme kaikesta kokemas-
tamme, että osa meistä päätti alkaa 
säästä Hawaijin kokoukseen, joka on 
kahden vuoden kuluttua. Siellä ta-
vataan!

Kaikki oli liiton puolelta hoi-
dettu hienosti. Kiitos erityisesti va-
rapuheenjohtaja Tuomo Holopaiselle 
sekä hänen Kaija puolisolleen jokai-
sen arpajaisvoittajan matkojen jär-
jestelyistä!

Ulla Savolainen
 LC Mänttä/Esteri, arpajaisvoittaja

Arpajaisvoittajana Hampurissa
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Askon aika on alkanut

Tapahtumakalenteri 
2013–2014
Hallituksen kokoukset: 
23.8./18.9./23.10./15.11./23.1./14.2./23.4./6.6.
24.8.  Kuvernöörineuvosto kokous, Rokua, Utajärvi
31.10.–2.11. Europa Forum, Istanbul, Turkki
16.11.  Kuvernöörineuvoston kokous, Savonlinna
17.–19.1.  Pohjoismaiden yhteistyöneuvosto, NSR-kokous, 
 Honefoss, Norja
15.2.  Kuvernöörineuvoston kokous, Mikkeli
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
28.9.  Shakin XVII mestaruuskilpailut, järjestäjänä 
 LC Tampere/Tohloppi
2.–3.11.  Sulkapallomestaruuskilpailut, järjestäjänä 
 LC Vantaa/Rajakylä
22.2.  Liiton ja H-piirin karaokemestaruuskilpailut, 
 järjestäjänä LC Savonlinna/Sääminki
Helmi–maaliskuu Keilailumestaruuskilpailut, 
 järjestäjänä LC Helsinki/Laajasalo
8.–9.3.  Hiihtomestaruuskilpailut, järjestäjänä LC Vähäkyrö
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.

Toimintakauden vaihto sujui vauh-
dikkaasti työn merkeissä Hampurin 
kansainvälisen vuosikokouksen aat-
tona ja paikan päällä. Hampurissa yli 
300 suomalaista leijonaa edusti suo-
malaista Lions-toimintaa näyttävästi 
ja arvokkaasti. Asemamme Euroopan 
neljänneksi ja maailman kahdennek-
sitoista suurimpana Lions-maana ei 
luullut jäävän epäselväksi. Olimme 
mukana myös näytteilleasettajina, 
ja osastollamme vierailtiin ahke-
rasti. Kiitän kaikkia Hampurin kä-
vijöitä mukana olosta. Erityiskii-
tokseni matkakoordinaattori VCC 
Tuomo Holopaiselle Kaija-puolisoi-
neen, PDG Juhani ja Aini Londénille 
ja kaikille teille, jotka Tuomon ja Ju-
hanin apuna huolehditte suomalai-
sista leijonista vuosikokouksen ai-
kana. Suuret kiitokseni myös näyt-
telyosastomme vastuuhenkilöille ja 
ehtoisille isännille, erityisesti vies-

tintäjohtaja Thorleif Johanssonille 
ja Jukka Isotalolle!

Sekä kansainvälisestä että kansal-
lisesta vuosikokouksesta kirjoitetaan 
tämän lehden sivuilla runsaasti, jo-
ten sivuan niiden tapahtumia pals-
tallani vain lyhyesti. Mieleen jäävin 
hetki oli ilman muuta leo Satu Pa-
milon valinta vuoden leoksi. On-
nea Sadulle vielä kerran ja kaikkea 
hyvää jatkossa! Yli 5  000 äänioikeu-
tettua valitsivat kansainvälisten pre-
sidenttien lisäksi mm. kolme uutta 
kansainvälistä johtajaa Euroopasta 
(Sveitsi ja Lichtenstein, Turkki sekä 
Italia). Ensi vuonna pääsemme To-
rontossa todistamaan suomalaisen 
ID-ehdokkaan Jouko Ruissalon va-
lintaa kansainvälisen hallituksen jä-
seneksi.

Kauden vaihtuminen toi mu-
kaan monta merkittävää muutosta 
toimintaamme. Sekä jäsenrekisteri 

että www-sivut uudistuivat 1.7. al-
kaen. Haluan tässä yhteydessä kiit-
tää viestintäjohtaja Thorleif Johans-
sonia siitä suunnattomasta työstä, 
jota hän on tehnyt uudistusten ai-
kaansaamiseksi. Ilman hänen panos-
tustaan emme olisi kyenneet pysy-
mään aikataulussa. Luonnollisesti 
niin jäsenrekisteri kuin www-sivut-
kin saattavat vielä kärsiä lastentau-
deista, mutta niihin etsitään lääkkeet 
syksyn aikana.

Jäsenrekisteri uudistui!

Ne liiton liki 20  000 jäsentä, joilla 
on sähköpostiosoite ja se on mer-
kitty jäsenrekisteriin, kirjautuvat jat-
kossa jäsenrekisteriin omalla sähkö-
postiosoitteellaan. Järjestelmä ar-
poo käyttäjälle kertaluontoisen sa-
lasanan, jonka voi muuttaa henkilö-
kohtaiseksi salasanaksi ensimmäisen 
kirjautumisen yhteydessä. Ne, joilla 
ei ole sähköpostisoitetta, kirjautuvat 
jäsenrekisteriin edelleen kansainvä-
listä ja kotimaista jäsennumeroa 
käyttäen. Presidenttien, sihteerei-
den ja rahastonhoitajien päivitysoi-
keudet on liitetty heidän tehtäviinsä, 
eli päivittämiseen ei enää tarvita eril-
lisiä tunnuksia. Tästä on tullut tie-
toa sekä uutiskirjeessä että erillisessä 
virkailijoille lähetetyssä postissa. Jä-
senrekisterin muutokset alasvetova-
likkoineen ja turhien tietojen poistoi-
neen toivottavasti helpottavat ja sel-
kiyttävät rekisterin käyttöä jatkossa.

Järjestelmän toimiminen edellyt-
tää kuitenkin, että edellisen kauden 
toimijat ovat päivittäneet uudet tie-
dot jäsenrekisteriin ajoissa (viimeis-
tään kesäkuun puolivälissä). Jäsen-
rekisterin oikea-aikainen päivittämi-
nen on loppukaudesta erittäin tär-
keää myös kotimaisen jäsenmaksu-
laskutuksen ja vuosikirjaan painet-
tavien tietojen takia. Mitä huolel-
lisemmin jäsenrekisteri loppukau-
desta päivitetään, sitä vähemmän 
tiedoissa on uuden toimintakauden 
alussa korjattavaa.

Vuosikirja  
2013–2014

Vuosikirjaa on painettu entiseen ta-
paan niin, että 2/3 liiton jäsenestä 
saa kirjan. Piirit hoitavat vuosikirjan 
jakelun klubeille ilmoittamallaan ta-
valla syksyn alussa.

KVN 2014–2015 
hakijoita kaivataan

Kaudelle 2014–2015 tai sen jälkeen 
ei ole toistaiseksi tullut pyyntöjä 
kuvernöörineuvoston kokouksen 
järjestämiseksi. Toivoisin kiinnos-
tuneita klubeja lähettämään hake-
muksensa syksyn aikana osoitteella  
maarit.kuikka@lions.fi. Annan tar-
vittaessa lisätietoja kokousten jär-
jestämisestä.

Palvelu- ja 
varainhankintasihteerin 

rekrytointi liiton 
toimistoon

Kuvernöörineuvosto hyväksyi ko-
kouk sessaan 15.2.2013 esityksen 
uuden toimen perustamisesta lii-
ton toimistoon, mikäli siihen tarvit-
tavat varat ovat olemassa. Vuosiko-
kous hyväksyi esityksen jäsenmak-
sukorotuksesta, mikä mahdollistaa 
rekrytoinnin syksyllä 2013. Hakuil-
moitus löytyy tämän lehden sivuilta. 
Lisäksi avoimesta toimesta ilmoite-
taan päämedioissa ja rekrytointisi-
vustoilla. Valinta pyritään tekemään 
hallituksen kokouksessa viimeistään 
loka- tai marraskuussa. 

***

Liiton brändityöryhmän työ käynnis-
tyy jo elokuussa. Siitä enemmän eril-
lisessä jutussa tässä lehdessä.

Haluan myös vedota kaikkiin vir-
kailijoihin ja toimijoihin, niin klubi, 
piiri kuin liittotasollakin, että asete-
tuista aikatauluista pidettäisiin tällä 
toimintakaudella kiinni aikaisempaa 
huolellisemmin. Aikatauluille on 
aina perusteensa, ja ellei niitä nou-
dateta, ongelmat eivät kasaudu vain 
aikataulujen asettajalle vaan ennen 
pitkää myös muille toimijoille. 

Vauhdikasta ja värikästä uuden 
toimintakauden alkua! Asetetaan 
unelmia ja toteutetaan ne, kansain-
välisen presidentti Barry J. Palmerin 
teeman mukaisesti.
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Suomen Lions-liiton 60.  vuosikokous 
8.–9.6.2013 Heinolan Vierumäellä pi-
dettiin monin tavoin uusit tuna. Vuo-
sikokouksessa ensi kertaa käytössä 
ollut uusi äänestyskäytäntö sujui kit-
kattomasti ja nopeasti. Samoin lippu-
jen juhlava sisääntulo herkisti juhla-
vuudellaan monen mielen. Varapu-
heenjohtajaehdokkaiden paneeli ja 
suomalaisen lionstoiminnan esittely 
vetivät salit täyteen kuulijoita. 

Varsinaisista vuosikokousasioista 
kohosivat tärkeimmiksi monet hen-
kilövalinnat, vuosikokouspaikan va-
linta sekä jäsenmaksun korotus 33 
euroon. Yllättävästi hyvin perus-
teltu viiden euron jäsenmaksun ko-
rotus meni läpi äänestyksettä ilman 
ainuttakaan puheenvuoroa. Liiton jä-
senmaksu on edelleen Euroopan pie-
nimpiä. Puheenjohtajaksi tuli vara-
puheenjohtaja Asko Merilä LC Uta-
järvi ja varapuheenjohtajaksi äänes-
tyksen jälkeen Tuomo Holopainen 
Helsinki/Vuosaari. Suomen ehdok-
kaaksi kansainväliseen hallitukseen 
valittiin Jouko Ruissalo LC Helsinki/
Mellunmäki. Vuosikokouspaikaksi 
vuodelle 2017 tuli kolmesta haki-
jasta Joensuu.

Avajaisjuhlassa vuosikokousvie-
raat toivotti tervetulleiksi päätoimi-
kunnan puheenjohtaja Jukka Hieta-
nen. Hän nimesi Heinolan kokouk-

sen historialliseksi, koska se on lii-
ton 60. vuosikokous. ”Historialli-
nen se on myös siksi, että nyt to-
teutetaan uudistuksia kokouskäytän-
nöissä. Marssin tilalla nähdään juh-
lava lippukulkue, äänestystapahtu-
maa on muutettu joustavammaksi ja 

varapuheenjohtajien tentti ja esittely 
on uutta. Myös oheisohjelmat ovat 
kokouspaikan välittömässä läheisyy-
dessä kävelymatkan päässä.”

Heinolan seurakunnan nuoriso-
työnohjaajan, lion Jari Kovalaisen lä-
hettämän seppelepartion jälkeen lii-
ton puheenjohtaja Seppo Söderholm 
tervehti kokousväkeä. Hän totesi, 
että olemme tällä kaudella toimi-
neet palvelun maailmassa. Olemme 
mm. kiinnittäneet huomiota äitien-
päiväviikon palvelutapahtumissa 
huo mio ta senioriäiteihin. Olemme 
myös nostaneet nuorisoaktivitee-
tit esiin. Toivottavasti osaamme jat-
kossakin mieluummin kuunnella jä-
senistömme toiveita ja tarpeita kuin 
tiedottaa yksisuuntaisesti heille toi-
veistamme ja odotuksistamme. Liitto 
on jäseniä eivätkä jäsenet liittoa var-
ten. 

Heinolan kaupungin tervehdyk-
sen esitti va. kaupunginjohtaja Pirjo 
Hepo-oja ja leojen eloisan puheen 
piti Ida Forssell. Juhlapuhujana oli 
II kansainvälinen presidentti Jo-
seph ”Joe” Preston. Hän uskoo yh-
dessä tekemisen voimaan. ”Yhdessä 
voimme tehdä enemmän, auttaa 
useampia ihmisiä ja tehdä unelmista 
totta.” Hän päätti puheensa kirjoit-
tamaansa lauluun, jonka hän esitti 
Pusanissa. Hän on laulanut sen per-
heensä kanssa myös CD:lle. Presto-
nin puhe lyhennettynä sivulla 19.

1071 kokousedustajaa 
500 lionsklubista

Heinolan vuosikokouksessa oli pai-
kalla klubien virallisia edustajia 1071 
(2012 Jyväskylä 1159, 2011 Vaasa 
1028, 2010 Hämeenlinna 1123 ja 

Asko Merilä ja Tuomo Holopainen uusi puheenjohtajakaksikko

Jäsenmaksukorotus läpi puheenvuoroitta

Juhlamarssin korvannut lippujen juhlava sisääntulo sai monen läsnä olleen 
mielen herkistymään. Kuvat: Valokuvaamo Irma.

Avajaistilaisuus veti urheiluopiston salin täyteen yleisöä. Eturivissä oikealta ID Leif ”Kenneth” Persson ja puoliso 
Eva, PID Harri Ala-Kulju puolisonsa Sirkun kanssa, 2. VP Joseph Preston ja puoliso Jon sekä PID Erkki Laine ja puo-
liso Kaarina. Kuva: RNen.
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2009 Hamina 1063). Klubeja oli 
edustettuna 500 (Jyväskylä 525, 
Vaasa 502, Hämeenlinna 469 ja Ha-
mina 483). 

Lions-liiton puheenjohtajaksi 
valittiin ainoana ehdokkaana ollut 
VCC Asko Merilä LC Utajärvi. Hän 
on 57-vuotias hallintotieteiden toh-
tori ja toimii Utajärven kunnan ke-
hitysjohtajana sekä Utajärven Yritys-
puisto Oy:n toimitusjohtajana. 

PCC Jouko Ruissalo nimettiin 
Suomen ehdokkaaksi kansainväli-
seen hallitukseen N-piirin esivalin-
nan jälkeen. Hän on 69-vuotias eläk-
keellä oleva toiminnanjohtaja ja toi-
mii Eurooppa Forumin neuvonanta-
jana toista 5-vuotiskautta.

Varapuheenjohtajaksi oli kaksi 
ehdokasta. PDG Tuomo Holopai-
nen LC Helsinki/Vuosaari sai äänes-
tyksessä 835 ääntä ja vastaehdok-
kaana ollut PDG Esko Viinikainen LC 
Helsinki/Metsälä 208 ääntä. Holopai-
nen on merkonomi ja MJD, 61-vuo-
tias eläkkeellä oleva Finnvera Oyj:n 
apulaisjohtaja.

Liiton tilejä valittiin tarkastamaan 
KHT Hannu T. Koskinen LC Helsinki/
Revonsalmi ja KHT Marja-Leena Tu-
runen LC Helsinki/Aurora. Varatilin-
tarkastajat ovat KTH Jorma Kuoppala 
LC Helsinki/Pakinkylä ja KHT Guy 
Willman LC Grankulla/Kauniainen.

Vuoden 2017 vuosi- 
kokous Joensuuhun

Vuoden 2017 vuosikokouksen järjes-
täjäksi oli kolme hakijaa. Äänestyk-
sessä Joensuu sai 455 ääntä, Helsinki 
386 ääntä ja Rovaniemi 202 ääntä. 
Ensi vuonna vuosikokous pidetään 
Porissa, vuonna 2015 Sotkamossa ja 
2016 Turussa.

Klubialoitteet hyväksyttiin ku-
vernöörineuvoston esitysten mu-
kaisesti kahta lukuun ottamatta. LC 
Pori/Charlottan esitys liiton osal-
listumista kansainväliseen diabe-
tes-ohjelman käyttöönottoon Suo-
messa hylättiin ja LC Urjalan esi-
tystä palveluaktiviteetista ja Punai-

nen Sulka -keräyksestä muutettiin 
siten, että valtakunnallinen palvelu-
aktiviteetti, johon sisältyy soveltu-
vin osin varainkeruuta kansallisen 
veteraanipäivän 27.4.2015 yhtey-
dessä, järjestetään kaudella 2014–
2015. Sen sijaan varsinaisen Pu-
nainen Sulka -keräyksen suunnitte-
lussa edetään siten, että keräys to-
teutetaan 2016–2017 ja keräyskoh-
teena ovat nuoret.

Kauden 2011-2012 toimintaker-
tomus, tilinpäätös ja tilintarkastus-
kertomus hyväksyttiin. Tilinpää-
tös osoitti 2  388 euron ylijäämää, 
vaikka aikaisemmilta vuosilta ker-
tyneet 60  000 euron velat makset-
tiin pois. Kauden aikana perustettiin 
kolme uutta klubia ja 11 klubia lak-
kautettiin. Jäsenmäärän vähennys oli 
419. Talousennuste kaudelle 2012–
2013 näyttää vähintäänkin tyydyt-
tävälle huolimatta vuokratulojen vä-
henemisestä sekä muutostöiden ku-
luista. Samoin hyväksyttiin muutok-
set liiton sääntöihin. 

Nenäpäivä jälleen 
liiton aktiviteetiksi

Nenäpäivä palaa jälleen Lions-liiton 
ohjelmaan. Monet klubit osallistui-
vat siihen itsenäisesti päättyneen 
kauden aikana. Nenäpäivä toteute-
taan 16.10.–8.11.2013 ja liiton osalta 
vetäjänä toimii PDG Jorma Laurila 
LC Helsinki/Pihlajamäki. Liitto saa 
nyt sopimuksen mukaan enemmän 
medianäkyvyyttä mm. Nenäpäivä 
show’ssa ja Ylen maakuntatoimitus-
ten kahdeksassa toritapahtumassa.

Anna tukesi nuorisolle -arpajai-
set järjestetään 1.9.2013–31.1.2014. 
Arpajaisten tavoitteena on nuoriso-
työn tukeminen sekä lasten ja nuor-
ten syrjäytymisen ennaltaehkäisy. 
Arpajaisten tuottotavoite on 80  000 
euroa. Raaputusarpoja painetaan 
25  000 ja arvan hinta on 10 euroa. 
Pääpalkintoina on matkoja Lions-jär-
jestön 97. vuosikokoukseen Toron-
toon ja muita palkintoja lähes 500 
kappaletta.

Lions-joulukorttien 2013 ta-
voitteena on tukea klubiemme yh-
teistä nuorisotyötä. Tukitarve on yli 
100  000 euroa. Korttimyynnin tuo-
tosta klubille jää puolet ohjattavaksi 
omiin nuorisoaktiviteetteihin.

Suomi johtoon -kampanjarahasto 
toteaa klubien toimineen esimerkilli-
sesti kampanjan vapaaehtoisella tu-
kemisella. Varoja on käytetty ehdok-
kaan näkyvyydestä huolehtimiseen 
ja esite- ym. markkinointimateriaa-
liin. Myös kampanjassa mukana ol-
leet henkilöt ovat käyttäneet tarkoi-
tukseen omia varojaan. Euroopan 
vuoro on siirtynyt ja työtä jatketaan 
seuraavina vuosina. Olemassa ole-
vat varat riittävät siihen. Jos Suomi 
ei saa päättäjien hyväksyntää näinä 
vuosina, Suomen on tähdättävä seu-
raavaan Euroopan vuoroon 2020-lu-
vulla. Tässä tilanteessa Suomi joh-
toon -varat jätetään kokonaisuudes-
saan rahastoon, koska ne ovat klu-
bien tarkoitukseen lahjoittamia. Va-
rat voi käyttää liiton vuosikokouksen 
varapresidentin tehtävään kannatus-
todistuksen saanut ehdokas.

Kotimaiseksi teemaksi kaudelle 
2014–2015 hyväksyttiin Palve-
lulla hyvinvointia – Välfärd genom 
 service. Hyväksyttiin liiton toiminta-
ajatus sekä liiton 2013–2014 toi-
minta. Myös strategiset tavoitteet 
sekä tapahtumataulukko hyväksyt-
tiin.

Jäsenmaksun korotus 
läpi keskusteluitta

Talousarvioehdotus kaudelle 2013–
2014 vahvistettiin ja jäsenmaksuksi 

tuli 33 euroa. Liittymismaksuja ei pe-
ritä. Näin viiden euron jäsenmaksu-
korotus hyväksyttiin nuijan kopau-
tuksella. Arne Ritari -säätiön rapor-
tin esitti säätiön puheenjohtaja, PDG 
Matti-Pekka Mäkelä. Uusia ritareita 
on kauden aikana tullut 99 ja apura-
hoja on jaettu 62  700 eurolla. Sää-
tiön palkitsemiset kuten muutkin 
palkitsemiset ovat toisaalla lehdes-
sämme.

Päättäjäisjuhlassa puheenjoh-
taja Seppo Söderholm kiitti onnis-
tuneesta vuosikokouksesta niin jär-
jestäjiä kuin osallistujia. ”Ennen tä-
män kauden alkua toivottiin muu-
toksia liiton toimintaan. Uskon, että 
hallitus ja kuvernöörineuvosto ovat 
vastanneet näihin toiveisiin. Toki 
paljon jäi vielä tehtäväksi seuraa-
villekin kausille. On vain osattava 
kuunnella herkällä korvalla kenttää.”

Heinolan vuosikokouksen pää-
toimikunnan puheenjohtaja Jukka 
Hietanen luovutti perinteisen vuo-
sikokouskapulan Porin vuosiko kouk-
sen päätoimikunnan puheenjohta-
jalle Pertti Harjulle, joka toivotti lei-
jonaväen tervetulleeksi ensi kesä-
kuussa aurinkoiseen Poriin.

Vuosikokouksen runsaan oheis-
ohjelman tärkeimmät kohteet oli-
vat esitys suomalaisesta Lions-toi-
minnasta kotimaassa ja maailmalla 
sekä suuren suosion saanut vara-
puheenjohtajaehdokkaiden paneeli. 
Myös SKEBA -nuorisobändikilpailun 
finaali sekä lasten turvapäivä herät-
tivät suurta huomiota.

Raimo Naumanen

Porin vuosikokouksen päätoimikunnan puheenjohtaja, PDG Pertti Harju toi-
votti lionsväen tervetulleeksi ensi kesänä Poriin. Vasemmalla vuosikokous-
kapulan luovuttanut Heinolan päätoimikunnan puheenjohtaja Jukka Hieta-
nen. Kuva: RNen.

Varapuheenjohtajaehdokas Tuomo Holoponen esittäytymässä ennen äänes-
tystä puolisonsa Kaijan kanssa. Kuva: RNen.
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Lions-liiton
uusi hallitus
Vierumäen vuosikokouksessa valittu uusi kuvernöörineuvosto 
kokoontui ensimmäisen kerran sunnuntaina 9.6.2013. 
Tärkeimpänä asiana oli uuden hallituksen valitseminen.

Kauden 2013–2014 hallitukseen kuuluvat CC Asko Merilä, 
IPCC Seppo Söderholm, VCC Tuomo Holopainen sekä DG Antti 
Hynnä, DG Jari Rytkönen, IPDG Jukka Kärkkäinen ja IPDG Jari 
Vuorinen. Sihteerinä toimii GS Maarit Kuikka ja läsnäolo-oikeus 
on PRC Thorleif Johanssonilla.

Ennen Vierumäen vuosikokousta 
Lions-liiton kuvernöörineuvosto ko-
koontui 7.6. pitämään kokoustaan, 
tällä kertaa kaikille avoimena. Ta-
lou teen vaikuttavana asiana hyväk-
syttiin joulukortti- ja arpajaistyö-
ryhmän esitys korttien ja arpojen 
myynnin sekä markkinoinnin sa-
manaikaisesta suorittamisesta ajalla 
1.9.2013–31.1.2014. Joulukortti-akti-
viteetin tavoitteena on tukea klubien 
yhteistä nuorisotyötä ja tämä tuki-
tarve on alkavalla kaudella 100  000 
euroa. Anna tukesi nuorisolle -ar-
pajaisilla tuetaan lasten ja nuor-
ten syrjäy tymisen ennaltaehkäisyä. 
Arpajaisten tuottotavoite on noin 
80  000 euroa.

Vuoden tauon jälkeen päätettiin 
osallistua Nenäpäivä-kampanjaan 
16.10.–8.11.2013. PDG Jorma Lau-
rila LC Helsinki/Pihlajamäestä toimii 
kampanjan vetäjänä liitossa. Ylen 
Hyvä Säätiön kanssa allekirjoitetta-
vaan yhteistyösopimukseen on kir-
jattu liiton hallinto- ja matkakuluja 
maksimissaan 8  000 euroon saakka. 
Liitto saa enemmän näkyvyyttä mm. 
Nenäpäivä-show’ssa ja Ylen maa-
kuntatoimitusten kahdeksassa ns. 
toritapahtumassa.

Toimialajohtajat ja työryhmien 
puheenjohtajat nimettiin kaudelle 
2013–2014. Uutena työryhmänä 
mukaan tuli brändityöryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii pääsihteeri 
Maarit Kuikka LC Helsinki/Malmit-
taret. PDG-jäseniksi liiton hallituk-
seen oli kahdeksan hakijaa. Hallitus 
valitaan uuden kuvernöörineuvos-
ton kokouksessa 9.6.

Pääsihteeri Maarit Kuikan esittä-

mässä talouskatsauksessa kaudelle 
1.7.2012–30.4.2013 todettiin kassa-
tilanne hyväksi ja taloustilanne on 
samantyylinen kuin edellisvuonna. 
Samalla hyväksyttiin liiton toimiston 
henkilöstökulujen ja yleisten toimis-
tokulujen jakaminen kaudesta 2013–
2014 alkaen aikaisempia vuosia kat-
tavammin eri kustannuspaikoille. 
Liiton menettelytapaohjeeseen teh-
dyt muutokset sekä toimialaohjee-
seen tehdyt muutokset ja päivityk-
set hyväksyttiin. Ansiomerkkiohjee-
seen sekä SM-kilpailuohjeisiin teh-
tiin myös päivityksiä.

LC Urjalan tekemän vuosikokous-
aloitteen vastaukseen tehtiin muu-
toksia. Valtakunnallinen palveluak-

tiviteetti, johon sisältyy soveltuvin 
osin varainkeruuta kansallisen vete-
raanipäivän 27.4. yhteydessä, järjes-
tetään kaudella 2014–2015. Sen si-
jaan varsinaisen Punainen Sulka -ke-
räyksen suunnittelussa edetään vuo-
sikokouspäätöksen mukaisesti siten, 
että keräys toteutetaan 2016–2017 ja 
keräyskohteena ovat tuen tarpeessa 
olevat nuoret ja syrjäytyneet nuoret. 
Merkittiin tiedoksi vuosikokousaloit-
teet perusteella käynnistetty selvitys 
yhteistyön aloittamisesta  Special 
Olympic Finlandin kanssa. Sama yh-
teistyö jatkuu klubitasolla toimialan 
esityksen mukaisesti.

Liitto on aloittanut Lastensairaala 
2017 -hankkeen yhteistyöneuvotte-

lut hankkeen hallituksen puheen-
johtajan Anne Bernerin kanssa. Ta-
voitteena on, että klubien avustuk-
set kanavoidaan esim. leijona-leikki-
huoneen tai vastaavan rakentami-
seksi sairaalaan.

Verkkosivujen julkaisujärjestel-
män uusijaksi hallitus on valinnut 
kilpailuttamisen perusteella Verkko-
viestin Oy:n ja www-sivujen uudis-
tusprojektin alustava määräaika on 
1.7.2013.

Kauden 2013–2014 kuvernööri-
neuvosto järjestäytyi 9.6.2013 Vie-
rumäellä ja varsinainen seuraava 
kuvernöörineuvoston kokous pide-
tään Rokualla Utajärvellä lauantaina 
24.8.2013 klo 15.

Kauden viimeisessä KVN:n kokouksessa vieraili myös II kansainvälinen varapresidentti Joseph Preston (vasemmalla). 
Pöydän takana varapuheenjohtaja Asko Merilä, puheenjohtaja Seppo Söderholm, pääsihteeri Maarit Kuikka ja edelli-
nen puheenjohtaja Heimo Potinkara. Kuva: RNen.

Arpoja ja joulukortteja myydään 
– myös Nenäpäivä -kampanja jatkuu

Heinolan vuosikokouksessa Liiton Ar-
pajais- ja joulukorttityöryhmä arpoi 
kaikkien esittelypisteellä käyneiden 
kesken Jopon.  Esittelypisteen päivys-
tyksestä huolehti LC Vantaa/Helsinge. 

Onni suosi Eija Romakkaniemeä, 
LC Vantaa/Avian sihteeriä.  Eijan mu-
kaan uusi polkupyörä tuli todella tar-
peeseen. Jo parinkymmenen vuoden 
ajan hyvin palvellut Helkama oli saa-
vuttanut sen pisteen, jolloin talon 
isäntä oli sanonut pyörän huoltoso-
pimuksen irti.  Uudella voittopyörällä 
kelpaa nyt kurvailla pitkin Kartanon-
kosken maisemia.

Arpajaistyöryhmä arpoi polkupyörän

Piirikuvernööri Jukka Kärkkäinen luo-
vuttamassa palkintopyörää onnelli-
sen voittajan Eija Romakkaniemen 
kotiovella. Kuva Lea Kärkkäinen.
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Suomen Lions-liiton vuosikoko-
uksen juhlapuhujana oli LCI:n 
II varapresidentti Joseph ”Joe” 
Preston. Tässä hänen juhlapu-
heensa lyhennettynä. Preston 
totesi, että on hienoa olla Suo-
messa. Hän toi samalla terveiset 
kansainväliseltä presidentiltä 
Wayne Maddenilta ja koko kan-
sainväliseltä hallitukselta.

”Tämän vuoden teemamme on PAL-
VELUN MAAILMASSA. Painotus on 
tietysti siinä, että tarjoamme enem-
män palvelua ja teemme sen paikal-
lisesti ja maailmanlaajuisesti.

Presidentti Wayne pyytää kaik-
kia klubeja tavoittelemaan klubin 
erinomaisuuspalkintoa. Palkinto 
edellyttää, että klubit ovat hyvässä 
asemassa, niillä on kolme palvelu-
hanketta, ne tekevät lahjoituksen 
LCIF:lle, osoittavat nettojäsenkas-
vua, kaikki klubivirat on täytetty, 
klubikokoukset ovat mielekkäitä ja 
klubit lähettävät kuukausittaiset il-
moituksensa ajoissa.

Nämä ovat juuri niitä asioita, joita 
kaikkien klubien pitäisi tehdä. Ne 
ovat tiekartta menestykseen.

Presidentti Wayne kannustaa 
teitä myös osallistumaan Lukutaito-
ohjelmiin. Tiedän, että osallistuitte 
viime lokakuussa, mutta toivotta-
vasti koette ohjelman sellaiseksi, että 
voitte jatkaa sitä edelleen. Se voi olla 
niinkin yksinkertaista kuin lukemista 
nuorille oppilaille, kirjojen lahjoitta-
mista tai lukuryhmien tukemista. 
Kiitokset siitä, että otatte nämä asiat 
harkittavaksenne.

PALVELUN MAAILMASSA lion-
johtajat astuvat eturiviin, me tar-
joamme kaivattuja palveluita, jat-
kamme toimimista ja uskomista, 
opetamme toisia lukemaan, olemme 
yhteistyökumppaneita ja teemme 
parhaamme tehdäksemme mielek-
kään vaikutuksen muiden ihmisten 
elämään. 

”Seuraa unelmaasi”

Virkaan astuvan kansainvälisen 
presidentin Barry Palmerin teema 
on oleva SEURAA UNELMAASI. Ei 
vain unelmoida, vain seurataan sitä 
unelmaa. Se merkitsee sitä, että ryh-
dymme toimenpiteisiin unelmamme 
hyväksi ja teemme mitä tarvitaan, 
jotta unelmamme toteutuvat.

LCI:n toinen varapresidentti Joseph ”Joe” Preston: 

Palvelu kantaa meidät pitkälle tulevaisuuteen

Hänen ohjelmansa painottaa kol-
mea R-kirjainta: Responsibility (Vas-
tuu) Recognition (Tunnustuksen an-
taminen) ja Reach (Tavoittaminen). 
Ohjelma sisältää myös ponnisteluja 
jäsenmäärän putoamisen vähentämi-
seksi. Hän toivoo, että vuoden 2017 
satavuotisjuhliin mennessä mies- ja 
naisjäsenten lukumäärä olisi tasan 
eli 50/50.

Teema julki vasta 
ensi helmikuussa

En voi julkaista vuoden 2014/2015 
ohjelmaa ennen helmikuuta 2014. 
Ohjelma tulee kuitenkin sisältämään 
paljon elementtejä kahdesta edeltä-
västä ohjelmasta. Uskon, että pal-
velu on se liima, joka on pitänyt mei-
dät yhdessä aina vuodesta 1917 läh-
tien, ja palvelu voi kantaa meitä pit-
källe tulevaisuuteen.

Pysyvä kasvu tulee 
olevien klubien sisältä

Vaikka meidän on jatkuvasti perus-
tettava uusia lionsklubeja, uskon, 
että pysyvän kasvun on tultava jo 
olemassa olevien klubien sisältä. 
Siksi meidän pitää rohkaista ja har-

joituttaa klubejamme toimimaan te-
hokkaammin ja vaikuttavammin 
käyttäen hyväkseen modernia tek-
nologiaa.

Jotta voisimme tehdä klubeis-
tamme menestyksekkäämpiä, mei-
dän on palattava perusasioihin. Mei-
dän on esimerkiksi pidettävä huolta 
siitä, että uusien jäsenten vastaan-
ottaminen tapahtuu ripeästi, ajan-
kohtaisesti ja mielekkäästi, että jä-
senten opastus on asianmukaista ja 
että jäsenet nimetään työryhmiin ja 
hankkeisiin. On varmistettava, että 
jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa ja 
mukana toiminnassa, rohkaistava 
johtajakoulutukseen ja valmentau-
tumiseen, ja meillä on oltava sekä 
jäsenhankinta- että säilyttämissuun-
nitelma.

Jos haluamme kasvaa, meidän on 
oltava joustavia ja mukauduttava 
muuttuvaan maailmaan.  Oikealla 
asenteella ja riittävällä suunnitte-
lulla voimme kasvattaa palveluamme 
ja omaa jäsenmääräämme.

Meidän on silloin tällöin  pidettävä 
asiat oikeassa perspektiivissä.

Eikö perspektiivi olekin ihana 
asia. Se pistää miettimään, mitä oi-
kein tapahtuisi, jos sen sijaan että 
hätäilemme kaikista niistä asioista, 

joita meillä ei ole, käyttäisimme ai-
kaa kaiken sen arvostamiseen, mitä 
meillä on. 

Viestini on lyhyt ja ytimekäs. Pyy-
dän teitä tukemaan kansainvälisiä 
ohjelmiamme, tekemään vielä hiu-
kan enemmän, etsimään lisää me-
nestystä klubillenne, pitämään asiat 
oikeassa perspektiivissä ja jatkamaan 
toisten palvelemista. 

Haluaisin lopettaa puheeni lau-
lulla, jonka olen kirjoittanut, laula-
nut ja nauhoittanut ja jonka soitin 
omassa esittelyssäni Busanissa, Ko-
reassa. Se on minulle erityisen tär-
keä, koska vaimoni, lion Joni ja tyttä-
rereni lion Karli Kelley ovat laulaneet 
sen kanssani CD:lle. Se kuuluu näin:

Ihmiset kaikkialta, kaikista roduista 
ja kaikista uskonnoista,
Tehden osansa, suoraan sydämestä,
Tiedän voivamme vaikuttaa, 
näemme mitä meidän täytyy tehdä,
Yhteisyyden voima, 
yhdessä tehden unelmista totta,
Siis innoita minua, oi innoita minua.

Uskon yhdessä tekemisen voimaan. 
Yhdessä voimme tehdä enemmän, 
auttaa useampia ihmisiä ja tehdä 
unelmista totta.”

LCI:n II varapresidentti Joseph ”Joe” Preston uskoo, että yhdessä voimme tehdä enemmän. Kuva: RNen.
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SKEBA 2013  ja lasten Turva päivä onnistuivat loistavasti

Jyränkölän setlementin juhlasali takasi hienot puitteet.

Stemmalaulukin sujui tyylikkäästi.

Joskus pitää apu hakea ylhäältä.

Voittajabändin rumpalin taidonnäyte.

Pitkät hiukset ja heavy metal.

Rhynestone Turusta nappasi 
voiton. SKEBA-johtaja Pertti Harju 

myhäilee vieressä.
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SKEBA 2013  ja lasten Turva päivä onnistuivat loistavasti
Kuvat: SKEBA-kuvat Jukka Laine, 
Turvapäiväkuvat Tony ja Heikki Gröndahl/Valokuvaamo Irma, Heinola
Kuvatekstit: Pertti Harju

Lämmin kainalo 
on turvallinen 
paikka.

Turvapäivän avasi Heinolan torilla palvelujohtaja Reijo Ikäheimonen.

Liikenneturva on ollut mukana joka vuosi.

Pellekaija Pum -Duo sytyttää aina.

Heinolan tori täyttyi kesäkauden avajaisissa.

Paloautot kiinnostavat.

Pellekaija Pum -Duo sytyttää aina.

Lämmin kainalo 
on turvallinen 



22  LION  4/13

Kansainvälisiä 
vieraita runsaasti
Perinteiseen tapaan kansainvälisiä vieraita oli saapunut 
Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen runsaasti. Paikalla olivat 
2. VP Joseph ”Joe” Preston ja puoliso Joni Yhdysvalloista, 
kansainvälisen hallituksen jäsenet Kenneth Persson ja puoliso 
Eva Ruotsista sekä Kalle Elster puolisonsa Main kanssa Virosta.

Muut kansainväliset vieraat olivat varapuheenjohtaja Björn 
Skovly ja puoliso Berit Norjasta, piirikuvernööri Per Nielsen 
ja puoliso Harriet Tanskasta, liiton puheenjohtaja Kristinn G. 
Kristjansson ja puoliso Adaiheidur Islannista, piirikuvernööri 
Andres Lukin ja puoliso Elle Virosta sekä entinen piirikuvernööri 
Ulrich Fricke Saksasta. Liiton puheenjohtaja Kent Benediksson 
ja puoliso Birgitta Ruotsista olivat joutuneet jäämään pois. 

Heinolan vuosikokouksen aikana 
Vierumäellä jaettiin eri yhteyksissä 
runsaasti palkintoja ja kunniakirjoja 
ansioituneille leijonille. 

Kansainvälisen presidentin 
Wayne A. Maddenin myöntämät 
Presidential Awardit saivat iltajuhlan 
aikana PCC Heikki Pamilo LC Jyväs-
kylä/Harju, YCED Tuula Rantaeskola 
LC Savonlinna/Linnatar, LeoD Antti 
Forsell LC Helsinki/Finlandia ja PDG 
Pertti Harju LC Pori/Koivisto.

Kansainvälisen presidentin myön-
tämät Leadership Awardit saivat 
VCC Asko Merilä LC Utajärvi, PDG 
Väinö Tamminen LC Palokka, DC 
Veikko Teerioja LC Helsinki/Kruu-
nuhaka, PDG Ossi Kurki LC Jyväs-
kylä/Lohikoski, DC Kari Isorinne LC 
Mikkeli/Porrassalmi, GLT Kristiina 
Nummi LC Helsinki/Maininki, PDG 
Timo Särkelä LC Tervo ja PDG Helena 
Rahko LC Järvenpää/Ainot. 

Lions-liiton 2-ruusukkeen ansio-
merkki myönnettiin lauantain ilta-
juhlassa CC Seppo Söderholmille 
sekä AR-säätiön asiamiehelle, PDG 
Timo Haastolle.

PIP Tae-Sup Leen palkinnon sai 
LC Alavieska. Palkinnon saa vuo-
sittain klubi, joka kauden aikana 
on nostanut jäsenmääräänsä eniten 
alle 20:stä vähintään 20:een tai yli. 
LC Alavieska nosti jäsenmääränsä 
18:sta 24:ään.

Ensimmäiseen ympäristöpalkinto-
kilpailuun osallistui seitsemän klu-
bia. 1  000 euron palkinnon voitti LC 

Klaukkala. Kilpailulle asetetut kritee-
rit olivat:

1. Ympäristöteon vaikuttavuus 
oman alueen ekologiseen, sosiaa-
liseen, kulttuuriseen ja taloudelli-
seen tilaan.

2. Ympäristöteon vaikutus ih-
misten aktivointiin arkielämän toi-
minnoissa.

3. Klubin suorittaman ympäristö-
aktiviteetin jatkuvuus omalla paikka-
kunnalla.

4. Toteutetun mallin hyödyntä-
mismahdollisuudet muiden klubien 
toiminnassa.

Lions Club Klaukkalan ympäristö-
teot olivat hyvin laajat. Klubi oli suo-
rittanut kaikkiaan kahdeksan erillistä 
ympäristöaktiviteettia, jotka täydel-
lisesti vastasivat kilpailukriteereitä.

Neljännen SKEBA – Nuorten bän-
diskaban loppukilpailun Heinolan Jy-
ränkölän juhlasalissa voitti Rhynes-
tone Turusta. Suomen parhaassa 
nuorisobändissä 2013 soittavat 
Aleksi Koli, Artturi Boren, Marko 
Ilkka ja Kristoffer Alho. Palkintosi-
joille ylsivät myös Arize Parkanosta 
ja R.M. Alajärveltä. Yleisön suosik-
kibändi puolestaan oli Skyline Siilin-
järveltä.

Arne Ritari-säätiön 
palkitsemiset

Arne Ritari-säätiö palkitsi Vieru-
mäel lä liiton vuosikokouksessa 
7.6.2013 ansioituneita jäseniä.

3-ruusukkeen ansiomerkillä pal-
kittiin PDG Matti-Pekka Mäkelä LC 
Seinäjoki/Botnia.

2-ruusukkeen ansiomerkin saivat 
PDG Martti Lehtelä LC Punkalaidun 
ja PDG Reino Sihvola LC Joensuu/
Jokelaiset.

1-ruusukkeen ansiomerkin sai-
vat (27.4.2013) VDG Kyösti Mikko-
nen LC Muurame, DC Kari Inkeroi-
nen LC Nurmes/Pielinen ja DC Matti 
Tallgren LC Haapavesi sekä 8.6. 2013 
DG Reino Laine LC Somero.

Pöytäviirit saivat 27.4.2013 PDG 
Jukka Uola LC Hämeenlinnan/Renko, 
DC Olli-Pekka Varjus LC Rauma/
Ruori ja IPCC Heimo Potinkara LC 
Lahti/Laune.

Kannustekilpailut

Seuraavat viisi klubia palkittiin ad-
ressikilpailun parhaina. Klubien vä-
lisessä kilpailussa kilpailtiin makse-
tuista adresseista, jotka oli tilattu vii-
meistään 30.4.2013 ja maksettu saa-
dulla laskulla viimeistään 15.5.2013.

1. LC Mietoinen A-piiri kunnia-
kirja ja 600 euron kannusteraha 2. LC 
Oulunsalo I-piiri, LC Ilmajoki/Ilkka F-
piiri, LC Teuva F-piiri ja LC Liminka/
Liminganlahti I-piiri, kunniakirja ja 
300 euron kannusteraha kullekin.

Piirien välisessä kilpailussa par-
haat olivat H-piiri, 800 euron kan-
nusteraha, I-piiri 600 euron kannus-
teraha ja E-piiri 400 euron kannus-
teraha.

Vierumäellä runsaasti palkittuja

SKEBA-nuorisobändikilpailua alusta alkaen johtanut PDG Pertti Harju sai 2. va-
rapresidentitiltä Joseph Prestonilta (vasemmalla) IP:n myöntämän Presidential 
Awardin. Oikealla pääsihteeri Maarit Kuikka ja PID Tapio Rahko. Kuva: RNen.

PIP Tae-Sup Leen palkinnon jäsenmäärän kasvattamisesta sai LC Alavieska. 
Palkinnon vastaanotti puheenjohtaja Seppo Söderholmilta klubin edustajan 
poissa ollessa varapiirikuvernööri Heikki Hemmilä. Kuva: RNen.
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Noin neljännes suomalai-
sista olisi vähintään jol-
lain tavalla kiinnostunut 
osallistumaan Lions-toi-
mintaan. Potentiaalisim-
man joukon koko on noin 
6 prosenttia suomalaisis-
ta. Tässä ryhmässä koros-
tuvat erityisesti 50 vuotta 
täyttäneet toimihenkilö-
miehet.

Nämä tiedot ilmenevät Taloustutki-
mus Oy:n tekemässä tutkimuksesta 
Suomen Lions-liitto ry:n toimeksian-
nosta. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää miten hyvin suomalai-
set tuntevat Lions-liiton, mielikuvaa 
Lions-liitosta ja kiinnostusta osallis-
tua Lions-toimintaan. Haastattelujen 
kohderyhmä oli Suomen 15–79-vuo-
tias väestö Ahvenanmaan maakun-
taa lukuun ottamatta.

Tutkimus toteutettiin Omnibus 
-tutkimuksen osana henkilökohtai-
sina haastatteluina pääosin vastaa-
jien kodeissa. Haastatteluja tehtiin 
yhteensä 1010, joista halleissa teh-
tiin 190. Otos muodostettiin kiin-
tiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä oli-
vat ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kunta-
tyyppijakauma. Haastatteluja tehtiin 
103 paikkakunnalla, joista kaupun-
keja oli 58. Otos on painotettu koh-
deryhmää vastaavaksi. Haastattelu-
työhön osallistui 47 Taloustutkimus 
Oy:n koulutettua tutkimushaastat-

telijaa. Haastatteluja tehtiin 10.4.–
2.5.2013 välisenä aikana.

Vierumäen vuosikokouksessa 
tutkimusta esitteli viestintäjohtaja 
Thorleif Johansson. Hän totesi tär-
keimmiksi motiiveiksi osallistumi-
seen Lions-työhön olevan autta-
misen halu, kiinnostus johonkin 
tiettyyn asiaan sekä yhteisöllisyy-
teen liittyvät asiat. Ne, joita toi-
minta ei kiinnosta, mainitsivat ylei-

simmin syyksi ajanpuutteet, se et-
tei koe toimintaa omaksi ja sen et-
tei tunne toimintaa. Esteinä osallis-
tumiselle mainittiin myös sulkeutu-
neisuuteen liittyvät tekijät. Joiden-
kin mielestä Lions-toimintaan liit-
tyy ”parempien” ihmisten salamyh-
käisyyttä. 

Tunnettuus 75 %

Tutkimuksen mukaan Lions-liiton 
autettu tunnettuus on noin 75 pro-
senttia, mikä on varsin korkea. Noin 
puolet suomalaisista tuntee jonkun, 
joka on toiminnassa mukana. Sen 
sijaan yksittäisten tapahtumien/ke-
räyskohteiden tunteminen ei ole sa-
malla tasolla. Lions-tunnuksen oli 
nähnyt 73 % vastaajista.

Tunnettuus on korkeimmillaan 
yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Yli-
päätään voidaan todeta, että alle 
35-vuotiaat tuntevat Lions-toimin-
taa selvästi huonommin kuin yli 
35-vuotiaat. Ammattiryhmittäin tar-
kasteluna Lions-työ on tutumpi toi-
mihenkilöammateissa toimiville kuin 
muille. Lions-toiminta näyttää ole-
van yhtä tuttua joka puolella maata. 
Merkittäviä maantieteellisiä eroja ei 
löydy.

Mistä Lions-työ 
tunnetaan?

Jonkun tietyn Lions-tapahtuman/
keräyskohteen kertoi pystyvänsä ni-
meämään reilu kolmannes vastan-
neista (35 %). Kun kysyttiin tarken-
nusta, kohteen nimeäminen osoit-
tautui vaikeaksi. Vastaukset hajosi-
vat paljon, ja ne olivat osittain pääl-
lekkäisiä.

Jos vastauksista haetaan yhte-
näistä linjaa, näyttää parhaiten tun-
nettua olevat nuorten/lasten avus-
taminen. Stipendit ja vaihto-oppi-
lastoiminta yhdistetään jollain ta-
valla Lions-liittoon. Vastausten ha-
jonnassa näkyi klubien paikallisuus, 
sillä monet nimetyt kohteet vaikut-
tavat hyvin paikallisilta. 

Lions-toimintaa pidettiin hyödyl-
lisenä ja kansainvälisenä, mutta sa-
malla konservatiivisena jopa van-
hoillisena. Osa pitää organisaatiota 
myös sulkeutuneena. Myöskään ko-
vin dynaamisena Lions-toimintaa ei 
pidetä. Jotkut pitivät liikettä elitisti-
senä.

Lions-toiminnan imago on varsin 
selkeä ja johdonmukainen. Perusta 
on selvästi positiivinen ja hyvän te-
keminen tunnetaan.

Noin neljännes suomalaisista on jollain
tavalla kiinnostunut Lions-toiminnasta

Viestintäjohtaja Thorleif Johansson esitteli Taloustutkimus Oy:n tutkimusraportin Lions-toiminnan tunnettuudesta. 
Kuva: RNen.
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Suomi Johtoon -kampanjaa on käyty 
nyt yli kuusi vuotta, joista viimei-
set kolme Euroopalle tulevaa vuo-
roa odottaen. Totuuden nimessä on 
sanottava, että pitkä kampanja-aika 
on koetellut minun ja meidän suo-
malaisten kestävyyttä. Joku vähem-
män luottavainen on jo todennut, et-
tei Suomelle tulla milloinkaan järjes-
tön johtotehtävää antamaan.

Ei menetetä luottamustamme jär-
jestön johdon arviointikykyyn. He 
tietävät suomalaisten leijonien voi-
man ja heidän työnsä. Kyllä Suomen 
vuoro vielä tulee.

Tapaamme järjestön johtoa jopa 
useamman kerran vuodessa. Millai-
set terveiset sitten saimme Hampu-
rista?

”Olette toimineet kampanjas-
sanne tähän saakka täysin oikein. 
Jatkakaa kampanjaanne täysin voi-
min”. 

Meidän siis toivotaan jatkavan ja 
katsovan, kuka on seuraava euroop-
palainen järjestön johtaja. 

Kävin asiasta myös keskusteluja 
Heinolassa vieraanamme olleen 2. 
varapresidentti Prestonin kanssa. 
Hän kertoi, että järjestön satavuo-
tisjuhlien lähestyessä Hampurissa 
todennäköisesti suositellaan vara-
presidenttiehdokkaat sekä vuosille 
2014 että 2015. USA saa ensimmäi-
sen vuoron ja toisen todennäköisesti 

Mitä kuuluu Suomi Johtoon -kampanjalle 
Hampurin kokouksen jälkeen?

Suomalaisten matkojen koordinoinnista ja yhteisestä näkyvyydestämme huo-
lehtivat esimerkillisesti Tuomo ja Kaija Holopainen apulaisineen. Kiitos, kaikki 
onnistui! Kuva: Heikki Hemmilä.

Miten presidenttikampanjaa toteutetaan?

Suomalaiset esiintyivät Hampurissa parhaalla mahdollisella tavalla. Suomen 
liput liehuvat näyttävästi. Ja ahkerasti niitä muistettiin käyttää. Kuva: Heikki 
Hemmilä.

Intia, vaikka myös Eurooppa on vaih-
toehtona.

Ilmoitin hänelle, että nyt taitaa 
minulle ja suomalaisille riittää, mutta 
hänkin totesi, että kampanjaa kan-
nattaa vielä jatkaa.

Corlew ja Aggarwai 
saivat suosituksen

Hampurissa suosituksen saivat 2014 
USA, Robert E. Corlew ja 2015 Intia, 
Naresh Aggarwal ja me saimme tuon 

kehotuksen jatkaa kampanjaamme. 
Järjestön johtotehtäviä järjestellään 
parhaillaan uudelleen, joten tuon Eu-
roopan seuraavan tilaisuuden katso-
minen voi olla piankin edessä.

Viime vuosi on ollut kampan-
jassa kansainvälisellä tasolla myl-
lerryksen ja yllätysten aikaa. Asiaan 
tarttuivat mm. Lions-liiton johto kir-
jeellään päättäjille ja minä itse yhtey-
denotoilla samoihin päättäjiin. Sen 
seurauksena asemamme on edelleen 
vahva. Olemme voineet myös koko 

Kansainvälisen Lions-järjestön vara-
presidentti valitaan vaalilla, jossa ää-
nestävät vuosikokouksessa edustet-
tuina olevien lionsklubien valtuute-
tut edustajat.

Siksi ensimmäisenä mieleen tu-
leva kysymys onkin, miksi kampan-
jaa ei käydä liehuvin lipuin, mai-
noksia jakaen ja erilaisilla estradeilla 
esiintyen niin kuin missä tahansa 
normaalissa vaalissa?

Vastaus on. Kyllä käydäänkin, 
mutta vain yksi ehdokas kerrallaan ja 
tuo kampanjaa näkyvästi käyvä eh-
dokas on se, jota järjestön johto on 
seuraavaksi varapresidentiksi suo-
sitellut. Toki kuka tahansa muukin 
muodolliset vaatimukset täyttävä 
ehdokas voi lähteä vaaliin, mutta 
kukaan tähän mennessä yrittänyt ei 
ole siinä onnistunut.

Jokaista suositeltua ehdokasta 
kohti on aina 5–10 muuta, jotka 
odottavat tuota suositusta ja käyvät 
kampanjaansa ”näkymättömästi”. 
Lions-järjestön johtotehtävään va-
linta tapahtuu ”työhönottoproses-
sina”. Ehdokkaat esittäytyvät päät-
täjille ja järjestön entisille johtajille 
eri puolilla maailmaa, heidän taus-
tojaan selvitetään ja he hankkivat 
tukea oman alueensa Lions-maista. 
Virallista kampanjaa ei ole mahdol-
lista käydä, jos haluaa suosituksen 
joskus saada. 

Näin olemme me suomalaisetkin 
menetelleet. Olemme käyneet esit-
täytymässä, meitä on haastateltu 
ja olemme hankkineet tukea Euroo-
pasta. Kaikki keskustelut on käyty 
useamman suomalaisen läsnä ol-
lessa. Menettelemme ”sääntöjen” 

ajan luottaa naapureidemme Ruot-
sin ja Norjan tukeen. Sitä emme 
unohda.

PCC Jouko Ruissalo aloittaa kan-
sainvälisenä johtajana vuonna 2014. 
Hänen jälkeensä niitä on tulossa li-
sää ja otamme ne, kunnes president-
tivuoro Suomelle tulee.

Suomi Johtoon -kampanja on vaa-
tinut sitkeyttä ja kestävyyttä sekä 
Suomen leijonilta että minulta. Il-
man kokemaani suurta tukea ja yh-
teishenkeä olisin heittänyt jo hans-
kat tiskiin. Itse uskon, että saavu-
tamme vielä tavoitteemme.

Kiitos kaikille lähes 330 Hampu-
rissa olleelle suomalaisille Suomi nä-
kyi ja kuului. Ja sen enempää emme 
voi vuosikokouksessa tehdä, en-
nen kuin oma vuoromme on. Sitten 
Suomi vasta näkyykin.

Harri Ala-Kulju
PID, ehdokas 2. varapresidentiksi
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mukaan. Muu ei ole mahdollista, 
jos haluamme onnistua. 

Kotimaassa sitä vastoin olemme 
olleet voimakkaasti liikkeellä. Tämä 
siksi, että jokainen suomalainen lei-
jona tietäisi, millaiseen vaikeaan yri-

tykseen olemme ryhtyneet, missä 
menemme ja miksi on tärkeää, että 
Suomikin on joskus meidän kaikkien 
arvostaman järjestön johdossa.

On suoraan sanottava, että suo-
malaiset leijonat ovat tukeneet kam-

panjaa todella hienosti, niin henki-
sesti kuin aineellisestikin. Kampanja 
onkin Suomen kampanja, ei kenen-
kään henkilön.

Hampurin vuosikokouksessa lä-
hes 330 suomalaista esiintyi par-

haalla mahdollisella tavalla. Koko 
joukkomme oli yhdessä. Raikuva 
huuto kaikui Suomen lipulle ja 300 
pienoislippua heilui, jolloin kaikki 
näkivät, että meillä on voimaa ja 
meillä on myös tahtoa. 

Harri Ala-Kulju

Me suomalaiset lionit haluamme 
olla mukana kehittämässä kansain-
välistä järjestöämme osallistumalla 
sen hallintoon ja päätöksentekoon. 
Haluamme asettaa edustajiamme 
niihin tehtäviin, joissa voimme oi-
keasti vaikuttaa. Tämän hetken ta-
voitteista tärkein on Harri Ala-Kul-
jun saaminen kansainvälisen pre-
sidentin tehtävään. Sen tavoitteen 
hyväksi on tehty työtä jo pitkään ja 
työ jatkuu. Me haluamme, että seu-
raava Eurooppalainen presidentti tu-
lee Suomesta.

Euroopan presidenttivuoroa odo-
tellessa osoittautui tarpeelliseksi 
asettaa suomalainen kansainvälisen 
johtajan tehtävään kaksivuotiskau-
deksi 2014–2016. Valinta suoritet-
tiin N-piirin kahden ehdokkaan vä-
lillä piirin vuosikokouksessa. Liiton 
vuosikokous Vierumäellä hyväk-
syi valinnan ja antoi minulle kanna-
tuksensa. Lopullisen valinnan suo-
rittaa kansainvälinen vuosikokous, 
Convention, Torontossa ensi kesänä.

Euroopalla on Lions-järjestön kan-
sainvälisessä hallituksessa kuusi 
edustajaa. Johtajavuoro kiertää Eu-
roopan maiden keskuudessa yh-
dessä sovitun vuorolistan (ID-ro-
tation list) mukaisesti. Johtajavuo-
ron saamiseen vaikuttaa erityisesti 
maan jäsenmäärä ja mahdollisuu-
det vastaanottaa tehtävä. Tällä het-

kellä LCI:n hallituksessa Eurooppaa 
edustavat Italian, Romanian, Ruot-
sin, Sveitsin, Turkin ja Viron edus-
tajat.

Kansainvälisen järjestön säännöt 
ohjaavat jäsenmäärän ohella varsin 
paljon johtajavalintalistan muodos-
tumista. Yksi vuoron saamisen es-
teistä on presidenttiehdokkuus. Jos 
maa on asettanut ehdokkaan, ei kan-
sainvälistä johtajaa voi valita. Sillä 
perusteella Suomikin on jo luopu-
nut johtajavuorostaan. Luopumi-
nen on käytännössä toteutettu te-
kemällä vaihtoja. 

Työ Harrin saamiseksi 
järjestön johtoon jatkuu

Olemme Euroopan neljänneksi suu-
rin Lions-maa jäsenmäärällä mitat-
tuna. Se on taannut meille mahdol-
lisuuden useisiin johtajatehtäviin. 
Viimeisin johtajamme on Tapani 
Rahko vuosilta 2007–2009. Vuo-
rolistan mukaan Suomen seuraava 
jakso on 2014–2016. Kun vuoron-
vaihtoon ei löytynyt mahdollisuuk-
sia, päätti Liiton hallitus marras-
kuussa 2012 käyttää vuoromme ja 
asetti kansainvälisen johtajan tehtä-
vän haettavaksi. Lisäehtona oli luo-
puminen tehtävästä, jos Harri Ala-
Kuljun presidenttivuoro toteutuu 
johtajakauden aikana. 

Lähes neljänkymmenen vuoden 
Lions-kokemus, toiminta klubipre-
sidenttinä, piirikuvernöörinä, Liiton 
puheenjohtajana ja monien toimi-
kuntien jäsenenä ovat antaneet mi-
nulle hyvät perustiedot ja paljon yh-
teyksiä suomalaiseen Lions-työhön. 
Eurooppa Forumin neuvonantajana 
yhteydet kansainväliseen toimintaan 
ovat myös kunnossa.

Toivon, että voin johtajan teh-
tävässä välittää suomalaisia tavoit-
teita ja ajatuksia kansainvälisen jär-
jestömme toimintaan. Työ Harrin 
saamiseksi kansainvälisen presiden-
tin tehtävään jatkuu.

Jouko Ruissalo
Ehdokas kansainväliseksi 

johtajaksi kaudelle 2014–2016

Kiitos luottamuksesta

ID-ehdokkaaksi valittu Jouko Ruissalo ja puolisonsa Pirkko Ruissalo valinnan 
jälkeen Vierumäen kokoushallissa.  Kuva Antti Tuomikoski.

Lions-motoristit kauden aloittajina
Joukko Lions-motoristeja suuntasi 
heti lionsloman päätyttyä elokuun 
alussa Viroon. Noin 20 moottoripyö-
räilijää ympäri Suomea ja saman ver-
ran Saksasta kokoontuivat kumppa-
neineen Tallinnaan ja siitä edelleen 
ajaen yhdessä Pärnuun. Tilanpuut-
teen vuoksi määrä on jouduttu ra-
joittamaan.

Siinäpä toimintakauden aloituk-
seen lienee räväkkyyttä vaikka muil-
lekin jakaa. Tallinnassa oli vastassa  
kansainvälinen johtaja Kalle Elster. 
Joukkoon liittyi myös Viron aiempi 
ja nykyinen piirikuvernööri.

Kokoontumisajon yksi koho-

kohta on se kun ryhmä kävi ilahdut-
tamassa lastensairaalan väkeä mat-
kan varrella.

Suomen lionstoiminnan yhdeksi 
piirteeksi on mainittu suhteellisen 
vähäiset klubiyhteydet ulkomaille. 
Tässä suhteessa on korkea aika 
tehdä muutos kansainvälistymisen 
suuntaan.

Vähintään Euroopan laajuisina 
kansainväliset suhteet ovat tuiki 
tarpeellisia juuri nyt kun Suomen ja 
Harri Ala-Kuljun VIP-kampanja on 
tulossa jälleen uuden nousun kyn-
nykselle. Suomen aktiiviset kansain-
väliset suhteet ruokkivat eurooppa-

laisten lionien tukea kampanjal-
lemme.

Moottoripyöräilijät tekevät oman 
kansainvälisen osuutensa ainakin 
kuuluvasti niin kauas kuin kumu 
kuuluu.

Klubeille ja piireille on mahdolli-
suuksia Toronton Conventionin li-
säksi lähettää edustajia Europa Fo-
rumiin loka-marraskuun vaihteessa, 
pohjoismaiden NSR-kokoukseen 
Oslon lähellä Hönefossissa tammi-
kuussa  tai osallistua esimerkiksi Sri 
Lankan kummilapsien auttamiseen.

Yksi hyvä tapa lisätä kansainvä-
lisyyttä on myös osallistua pääma-

jan järjestämiin johtamiskoulutuk-
siin. Niistä saa paljon antia aivan ta-
valliseen suomalaiseen työelämään-
kin, joten niihin kannattaa suhtau-
tua vakavasti myös ammatillisessa 
mielessä niin nuorempien kuin van-
hempien ja niin naisten kuin mies-
ten.

Naisille Lions-johtajakoulu on 
myös mitä suositeltavin vaihtoehto. 
Naisjohtajat ovat nousussa lionmaa-
ilmassa.

Asko Merilä
Suomen Lions-liitto

Puheenjohtaja
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Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen ja 
seminaariin 3/2013–2014 
Aika Lauantai 16.11.2013 kello 10.00 
Paikka Savonlinnan musiikkiopisto, Melartin sali, Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna 

Ohjelma 
Perjantai 15.11.2013
14.00–  Lions-liiton hallituksen kokous, Spahotel Casino, Aurinkokabinetti
14.00– Arne Ritari -säätiön hallituksen kokous, Spahotel Casino, Takkahuone   
20.00–  Buffet-illallinen, Spahotel Casino, ravintola
Lauantai  16.11.2013
08.00–10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi, Savonlinnan musiikkiopisto, Melartin sali
10.00–11.00  Avajaisjuhla, Savonlinnan musiikkiopisto, Melartin sali
11.00–12.30  Seminaari (teemana lohkon puheenjohtajien ja klubivirkailijoiden toiminnan 
 kehittäminen ja jäsenkehityksen ja talouden tarkastelu) 
12.30–13.15  Buffet-lounas, Ravintola Kansakoulu, Puistokatu 5 
13.15–14.30  Seminaari jatkuu 
14.30–15.00  Kahvi, Melartin salin kahvio
15.00–17.00  Kuvernöörineuvoston kokous (avoin) 
19.30–02.00  Iltajuhla, Spahotel Casino, ravintolasali (smokki tai tumma puku) 
Puolisot 
08.00–13.15  Kuten lionit 
13.30–15.00  Plastiikkakirurgi Helena Puonti, Casinon kokouskabinetti Salonki
15.30–17.00  Ihonhoitotuote-esittely ja halukkaille kauneussauna Adelain Beauty Oy, 
 Casinon yksityissauna, allasosasto //vaihtoehtona tutustuminen Vanhaan kaupunkiin 
 ja Savonlinnan historiaan (kävellen), Helli Sutinen
17.00 – 02.00  Kuten lionit 
Sunnuntai  17.11.2013
09.00–12.00  Koulutuksia ja kokouksia, Spahotel Casino
12.00–13.00  Buffet-lounas 

Tervetuloa marraskuun kuvernöörikokoukseen Savonlinnaan 

           SUOMEN LIONS-LIITTO RY 
     Asko Merilä   Maarit Kuikka 
   puheenjohtaja      pääsihteeri 

ILMOITTAUTUMINEN KVN-VIIKONLOPPUUN 15.–17.11.2013 
Ilmoittautuminen 25.10.2013 mennessä

Majoitus Best Western Spahotel Casino, Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna 

Huonehinnat 
Standard 1-hengen  huone  85 eur/vrk
Standard 2-hengen huone  90 eur/vrk

Superior 1-hengen huone  90 eur/vrk
Superior 2-hengen huone  110 eur/vrk

Superior plus 1-hengen huone 100 eur/vrk
Superior plus 2-hengen huone 120 eur/vrk

Huonehintoihin sisältyy aamiainen ja kylpylän käyttö. 

Lion/Puoliso  Ilmoittautumismaksu (pakollinen) 10 € / 5 € 
Perjantai  Buffet-illallinen 20,00 € 
Lauantai  Tulokahvi 5 €  
 Buffet-lounas ja iltapäiväkahvi 25,00 € 
 Puoliso-ohjelma 15,00 € 
 Iltajuhla 45,00 € (sis  alkumaljana kuohuviinilasillinen ja 16 cl viiniä) 
Sunnuntai  Tulokahvi, tee ja lohipiiras  8,50 €
 Buffet-lounas 20,00 € 

Ilmoittautumiset, majoitusvaraukset ja ateriapalvelut sekä puoliso-ohjelma 
pyydetään varaamaan 31.10.2013 mennessä Lions-liiton sivuilla www.lions.fi 
olevan linkin kautta suoraan LC Savonlinna//Linnattarelta. 

LC Savonlinna/Linnatar lähettää sähköpostilla laskun osallistujille ilmoittautumismaksusta ja varatuista 
ateriapalveluista sekä puoliso-ohjelmasta. Majoituskustannukset maksetaan kokouksen aikana 
Spahotel Casinolle. Huom! Lauantaina saapuvien on varauduttava siihen, että huoneen saa klo 14.00. 

Lisätiedot: Annukka Hakulinen p. 050 593 4120, s-posti anna-mari.hakulinen@lions.fi

Perjantai 15.11.2013 Klo 19.00 Viheryrttisalaattia ja paahdettuja tomaattia
Buffet 20 € / hlö  Savumozzarella salaattia ja marinoitua paprikaa
  Broilerisalaattia ja currrykastikettta

  Tilli-valkoviiniliemessä haudutettua merilohta
  Uunijuureksia
  Persiljaperunaa

  Suklaamoussea

Lauantai 16.11.2013  Vuohenjuustopunajuuri toast ja tattipikkelssiä
Juhlaillallinen 45 € / hlö  Ylikypsää häränpaistia ja rosmariiniperunapyreetä
  Madeira kastiketta

  Karpalojäädykettä ja lämmintä kinuskikastiketta
  Kahvi

  Alkumaljana kuohuviinilasillinen
  16 cl lasillinen puna- tai valkoviiniä

Hampurin Convention oli mahtava kokemus. Pientä haikeutta aiheutti 
kuitenkin osallistuminen yli 300-päisen suomalais-joukkueen mukana 
äänestystulosten juhlimiseen ja valittujen edustajien kannustamiseen. 
Heilutimme Suomen pienoislippuja seisomaan nousten sekä uudelle 
kansainväliselle presidentille Barry Palmerille että 2. kansainväliseksi 
varapresidentiksi valitulle japanilaiselle Dr. Jitsuhiro Yamadalle. Kyse-
lin joiltakin suomalaisilta leijonilta ajatuksia tämän hetken tilanteesta. 

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja, CC Asko Merilä to-
teaa, että liiton luonnollinen tehtävä myös alkaneella 
toimikaudella on edistää toimintaa jolla varmistamme 
oman tulevaisuutemme Suomessa. Kauden aikana kiin-
nitämme huomion Barry Palmerin haasteeseen, jonka 
mukaan jokainen leijona miettii lähipiiristään itse päättä-

mänsä määrän henkilöitä, joille esittelee toimintaamme ja 
esittää kutsun tulla jäseneksi. Kokonaan uusia klubeja pe-

rustamalla mahdollisesti liitännäisklubin kautta voimme vaikuttaa jä-
senistön nuorentamiseen, CC Asko toteaa. ”25  000 on maaginen raja, 
joka varmistaa suomenkielen aseman kansainvälisen Lions-toiminnan 
virallisena kielenä”, Asko Merilä muistuttaa.

Päätökset järjestön parhaaksi

Koko maailman kattavassa järjestössä on oma dy-
namiikkansa sekä erilaisia kilpailevia voimakenttiä. 
Kansainvälisen johdon tehtävänä on tehdä ratkai-
suja, jotka palvelevat järjestön kokonaisetua ja otta-

vat huomioon järjestön kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
nin. ”Johtajavalintasuositukset ja kaavailut on varmasti 

tehty tältä pohjalta. Toisaalta jokaisessa kampanjassa on 
tehty paljon hyvää työtä järjestön parhaaksi”, toteaa aiheesta entinen 
kansainvälisen hallituksen jäsen, PID Tapani Rahko.

Oikeita vastauksia tarvitaan

Yrittäjänä ja liikkeenjohtajana menestynyt liittomme 
entinen puheenjohtaja PCC Harri Forss perää raken-
tavaa kriittisyyttä kampanjointiin ja korostaa markki-
natiedon hyväksikäytön tärkeyttä.”Meille suomalai-

sille on hieno asia, kun saamme oman edustajamme 
koko järjestön peräsimeen. Liike-elämässä olen tottu-

nut seuraamaan markkinoita ja suuntaamaan päätökset markkinatie-
don perusteella. Vastoinkäymiset kuuluvat elämään, ne voitetaan. Sa-
moin on järjestöelämässä. Keräämällä oikeaa tietoa ja tekemällä roh-
keat päätökset sen mukaisesti saavutetaan myös tuloksia”, lion Harri 
F. toteaa. Euroopan ehdokkuuden varmistaminen on realistinen ta-
voite, maailman johtopaikka saavutetaan Euroopan kautta ja euroop-
palaisten leijonien tuella.

Maaotteluhengessä

Rovaniemen PDG Paavo Rautio on ansioitunut pit-
käaikainen leijona ja julistautuu myös urheilumie-
heksi. Lion Paavo kokee nuorisourheilun tukemisen 
Lions- toiminnaksi, jonka avulla voimme lähestyä las-
ten ja nuorten vanhempia myös jäseneksi ottamisen 

asialla. Siitä lion Paavolla on omakohtaista käytännön 
kokemusta. Jatkuvaa tuotekehitystä tarvitaan kampanjan 

edistyessä, ettei väsymys pääse yllättämään. ”Sillä mielellä jatketaan, 
että onhan se maaottelussakin aina Ruotsi voitettava”, Paavo Rau-
tio kannustaa.

Suuret laivat kääntyvät hitaasti. Meidän laivamme on lähtenyt hy-
vin liikkeelle. Saatujen tietojen mukaan suunta on oikea ja polttoai-
netta piisaa. Tästä on hyvä jatkaa. Urheilumielessä suomalaisen kan-
nustusjoukon saaminen tuleviin kansainvälisiin kokouksiin on hyvä 
varmistaa. Ajankohtaista juuri nyt on ilmoittautuminen Istanbulin Eu-
rooppa Forumiin, seuraava tilaisuus on Toronton Convention ensi ke-
sänä. Pohjoismainen NSR on siinä välissä talvella.

Markku Talvio

Maltillisesti eteenpäin
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Suomen leijonat saavat syksyllä 
mahdollisuuden järjestää hauskoja 
varainkeruutapahtumia hymyjä he-
rättävien punaisten nenien kera. Klu-
bit voivat järjestää esimerkiksi leik-
kimielisen muotinäytöksen, jossa 
malleilla on Nenäpäivän nenät, pi-
tää kauppakeskuksessa kisan pisim-
mälle lentävästä nenästä, taikka suo-
rittaa lipaskeräystä halausten kera. 

Ylen maakuntaradiot tekevät oh-
jelmia Nenäpäivätapahtumista, ja 
klubit voivat ottaa niihin yhteyttä 
oman piirinsä kampanjapäällikön 
kautta tarjoten tapahtumaansa oh-
jelman aiheeksi. Myös paikallisleh-
tiin kannattaa ottaa yhteyttä.

Ylen Hyvä Säätiön järjestämä Ne-
näpäivä-kampanja yhdistää monet 
hyväntekeväisyysjärjestöt saman ta-
voitteen alle, keräämään varoja kehi-
tysmaiden lapsille. Eri järjestöt pää-

sevät esille televisiossa Ylen Nenä-
päivä-showssa, jossa tullaan näke-
mään myös hauska Lions-osuus.

Tänä vuonna varoja kerätään 
muun muassa nepalilaislapsille, 
jotka työskentelevät pienestä pi-
täen hiekkalouhoksilla. Jopa viisi-
vuotiaat tenavat joutuvat tekemään 
päivittäin raskasta työtä Nepalin tu-
hansilla hiekkalouhoksilla. Töitä teh-
dään seitsemän päivää viikossa, va-
paapäiviä ei ole. Nenäpäivän tuella 
Suomen UNICEF auttaa Nepalissa 
lapsityön, seksuaalisen hyväksikäy-
tön ja lapsikaupan uhreja. Avustus-
ohjelma antaa 20  000 lapselle mah-
dollisuuden uuden elämän alkuun. 
Tähän auttamiseen voimme mekin 
nyt osallistua.

Teija Loponen
LC Helsinki/Malmittaret

Nepalin lapset tarvitsevat meitä!

Nenäpäivänä varain-
keruu on hauskaa
Varainkeruun ei tarvitse olla haudanvakava tapahtuma, etenkään jos  
varoja kerätään kehitysmaiden lasten auttamiseksi. 
 Me leijonat osallistumme nyt kolmatta kertaa Nenäpäivään ja tänä 
vuonna järjestetään siihen liittyen valokuvakilpailu osoittamaan, miten 
hauskaa hyvän tekeminen ja Nenäpäivässä mukana oleminen voi olla. 
Kilpailusta kerrotaan tarkemmin seuraavassa lehdessä.

Faktaa
Mikä Nenäpäivä on? 
– Nenäpäivä kerää varoja kehitysmaiden lasten auttamiseksi. 
– Nenäpäivä-kampanjan järjestää Ylen Hyvä Säätiö. 
– Avun vievät perille Suomen UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu,  

SPR, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi Säätiö, Fida International, 
Suomen Lähetysseura, Solidaarisuus ja SASK. 

– Avustusvarat käytetään lasten koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon sekä perheiden aseman vahvistamiseen. 

– Yleisradio tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan.
– Nenäpäivä järjestetään kerran vuodessa loka-marraskuun aikana. 
– Nenäpäivää 2013 vietetään 8.11. 
– Nenäpäivä 2012 keräsi reilut 2 miljoonaa euroa. 

Emma halusi osallistua mumminsa kanssa Nenäpäivän lipaskeräykseen.
Kuva: Teija Loponen.

11-vuotias Laxman 
auttaa tuhansien lasten tavoin perhettään 
elannon hankkimisessa. Hän aloitti työt jo viisi vuotta 
sitten, 6-vuotiaana. Laxmaniin päästään tutustumaan Yle 
TV2:n Nenäpäivä-show’ssa 8.11. Kuva: Niina Raitanen.

vuonna järjestetään siihen liittyen valokuvakilpailu osoittamaan, miten 

11-vuotias Laxman 
auttaa tuhansien lasten tavoin perhettään 

Kampanjapäälliköt  2013
A Pertti Tenhunen Tarvasjoki 040 591 2342 pertti.tenhunen@millog.fi
B Reijo Stedt Espoo 0400 755 406 reijo.stedt@kolumbus.fi
C Heidi Sihvonen Lahti 044 708 0099 heidi.sihvonen@phnet.fi
D Jari Vierikko Mikkeli 0400 373 376 jari.vierikko@gmail.com
E Anne 

Lindroos-Matintalo
Sastamala 050 912 0053 anne.lindroos-matintalo

@kopteri.net
F Seppo Rajamäki Seinäjoki 044 411 4476 seppo.rajamaki@lions.fi
G Johanna Arho-Forsblom Palokka 040 725 1709 Johanna.Arho-Forsblom@jkl.fi
H Tuula Rasimus Savonlinna 0400 556 435 family.rasimus@kolumbus.fi
I Harri Hirvelä Kempele 0400 296 272 harri.hirvela@gmail.com
K Kari Kinnunen Kuopio 040 503 8742 kari.kinnunen@lions.fi
L Merja Lämsä Rovaniemi 050 320 4355 merja.lamsa@lions.fi
M Antti Raitaniemi Ulvila 0500561992 antti.raitaniemi@staples.fi
N Raimo Paappa Helsinki 0400 426 413 raimo.paappa@gmail.com
O Kerttu Illikainen Ylivieska 040 413 9838 kerttu.illikainen@lions.fi
 Työryhmä
 Jorma Laurila Pj 040 537 3830 jorma.laurila@kolumbus.fi
 Teija Loponen Tiedotus 050 590 6675 teija.loponen@gmail.com
 Tuomas Aunila Sihteeri 0400 860 203 tuomas.aunila@lions.fi
 Raimo Paappa Raportointi 

Itä-Suomi
0400 426 413 raimo.paappa@gmail.com

  Pertti Tenhunen Raportointi 
Länsi-Suomi

 040 591 2342 pertti.tenhunen@millog.fi
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PIIRIEN QUEST-PUHEENJOHTAJAT 2013 - 2014

Piiri Nimi Puhelin Sähköposti

A/Quest-pj. Saija Kotamäki 050 556 4055 saija.kotamaki@lions.fi

B/Quest-pj. Ari Malmio 0500 518 593 ari.malmio@lions.fi

C/Quest-pj. Jari Salonen 040 516 5960 jari.salonen@lions.fi

D/Quest-pj. Pirkko Vihavainen 040 560 1045 pirkko.vihavainen@lions.fi

E/Quest-pj. Päivi Myllymaa 044 316 1661 paivi.myllymaa@lions.fi

F/Quest-pj. Risto Soini 0400 777 586 risto.soini@lions.fi

G/Quest-pj. Outi Paloniemi 040 844 1944 outi.paloniemi@jkl.fi

H/Quest-pj. Seppo Sirainen 040 701 5919 seppo.sirainen@lions.fi

I/Quest-pj. Eino Jakkula 040 508 0297 eino.jakkula@lions.fi

K/Quest-pj. Anita Hakaoja 040 517 6110 anita.hakaoja@lions.fi

L/Quest-pj. Sirpa Kurtti 040 514 1346 sirpa.kurtti@lions.fi

M/Quest-pj. Kalevi Nummijärvi 0400 554 109 kalevi.nummijarvi@lions.fi

N/Quest-pj. Teija Hammar 040 524 2665 teija.hammar@lions.fi

O/Quest-pj. Raija Fors 040 575 4593 raija.forss@kotinet.com

SALMUTEX OY
30 vuotta

Muistilista juhlan järjestelyihin

LIONS QUEST 
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA

Koulutusaikataulu 2013 - 2014

 Aika Kurssityyppi  Paikkakunta
HUHTIKUU  
31.3.-1.4. AK Helsinki
2.4. Täydennys Helsinki
3.-4.4. Ruotsinkielinen Espoo
24.-25.4. 2. aste Rauma 
   
 Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Huolehdithan siitä, että klubisi päätökset Quest-
koulutukseen myönnettävistä varoista tehdään heti kauden 
alussa. Ilmoita päätös myös piirisi Quest-puheenjohtajalle. 
Tämä tieto auttaa suuresti Quest-koulutusten järjestämistä  
omassa piirissäsi. Koulutettavat tavoitetaan nopeammin ja 
tehokkaammin,  jos heidän ei tarvitse itse etsiä rahoitusta.

Kurssityyppi
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelma
Täydennys = peruskoulutuksen aiemmin käyneille
Mamu = maahanmuuttajaoppilaiden opettajille
2. aste = koulutus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajille
Sidosryhmäkoulutus = nuorisotyön, seurakuntien, 
urheiluseurojen yms. koulun ulkopuolisten kasvattajien 
koulutus

Quest-koordinaattori
Ulla Sirviö-Hyttinen

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

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Suomen Lions-liitto ry/Quest-asiat
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
S-posti quest@lions.fi, puhelin 09 5655 9517 

Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivuillamme olevalla ilmoit-
tautumislomakkeella, www.lions.fi -> Lions Quest - elä-
misentaitoja.
Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia il-
moittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin osallistujille lähe-
tetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin peruuttami-
sesta. Ilmoittautuminen on sitova.

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

Aika Kurssityyppi  Paikkakunta
 ELOKUU  
26.-27.8. YK Mäntsälä
26.-27.8. Erityisopettajat Sievi

SYYSKUU  
2.-3.9. YK Kirkkonummi
17.-18.9. Sidosryhmäkoulutus Turku
19.-20.9. Sidosryhmäkoulutus Joensuu
23.-24.9. VK/AK/YK Hämeenlinna
30.9.-1.10. VK/AK/YK Haukipudas
    
 LOKAKUU  
30.9.-1.10. VK/AK/YK/Ruotsinkielinen Kokkola
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
9.10. Täydennys Nurmijärvi  
 28.-29.10. VK/AK Lappeenranta
30.-31.10. Koulunkäyntiavustajat Jyväskylä
   
MARRASKUU  
4.-5.11. VK/AK Jämsä
6.-7.11. VK/AK Espoo 
11.-12.11. VK/AK Oulu 
13.11. Täydennys Oulu 
14.-15.11. Koulunkäyntiavustajat Oulu
18.-19.11. VK/AK/YK Pori 
21.-22.11. AK/YK Tampere 
25.-26.11. Koulunkäyntiavustajat Tampere 
25.-26.11. VK/AK/YK Kuopio 
28.-29.11. Koulunkäyntiavustajat Helsinki 
 28.-29.11. AK/YK Jalasjärvi 
    
 TAMMIKUU 2014  
13.-14.1. Erityisopettajat Helsinki
17.1. Rehtorit Helsinki 
    
 HELMIKUU   
10.-11.2. Koulunkäyntiavustajat Kuopio 
12.-13.2. YK Helsinki 
13.-14.2. VK/AK/YK Rovaniemi 
    
 MAALISKUU  
 8.3. ja 15.3. VK/AK/YK Riihimäki 
3.-4.3. VK/AK/YK Huittinen 
5.3. Täydennys Huittinen 
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. VK/AK/YK Joensuu
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Olen uusi Lions Quest-kouluttaja 
Sirpa Kannisto Kuopiosta. Olen ko-
toisin Varkaudesta ja valmistunut 
luokanopettajaksi Joensuusta noin 
24 vuotta sitten ja siitä lähtien toi-
minut luokanopettajana eri luokka-
asteilla. Liikunnanopettajaksi opis-
kelin reilut kymmenen vuotta sitten 
ja olen opettanut liikuntaa sekä ala- 
että yläkoulun puolella. Koulun arki 
on siis monella tapaa tullut tutuksi 
vuosien myötä ja myös yhteiskun-
nassa tapahtuvat muutokset näkyvät 
koulussa eri tavoin. Työpaikkani on 
Toivalan koulu Siilinjärven puolella 
ja olen viihtynyt työssäni mainiosti. 
Erilaiset koulutukset mahdollistavat 
ajan hermolla pysymisen ja työssä 
kehittymisen. Tämä antaa myös voi-
mia arjen työhön.

Perheeseeni kuuluvat miehen li-
säksi kaksi lasta; 19-vuotias tytär 
ja 21-vuotias poika, jotka ovat jo 
muuttamassa omilleen opiskeluiden 
myötä. Harrastuksiini kuuluu luke-
minen ja liikunta eri muodoissa, lä-
himpänä juokseminen, tanssi ja pyö-
räily sekä talvella hiihto.

Tutustuin itse ensimmäisen ker-
ran Lions Quest-ohjelmaan 1990-lu-
vun alussa ja jo tuolloin innostuin 
ohjelmasta valtavasti. Koin saa-
neeni erittäin tarpeellista ja hyödyl-
listä koulutusta koulun arkipäivän 
toimintoihin sekä ajatusta, kuinka 
ohjata luokkaa eteenpäin erilaisissa 
tilanteissa. Olen käyttänyt Lions 
Quest-ohjelmaa vuosien mittaan ja 

todennut sen aina toimivaksi. Lions 
Quest-ohjelma tuo eri ikäisille kou-
lulaisille erittäin hyviä harjoituksia, 
joilla vahvistetaan oppilaiden itse-
tuntoa ja tuetaan tunne- ja vuoro-
vaikutustaitoja. Nämä taidot ovat 
juuri niitä keskeisiä asioita, mihin 
koululuokissa tänä päivänä täytyy 
keskittyä. Harjoitusten avulla vai-
kutetaan luokan ilmapiiriin ja siten 
myös oppimistulokset paranevat. 
On tärkeää muistaa myös harjoitus-
ten ja toimintojen jatkuvuus; ei riitä, 
että vain alkusyksynä tai koulun en-
simmäisellä viikolla tehdään harjoi-
tuksia. Kyseessä on elämäntaito-
jen harjoittelu, mitä tarvitaan pit-
kin koulutaivalta. Oppilaat myös pi-
tävät Lions Quest- tunneista, mikä 
lisää motivaatiota sekä opettaa että 
opetella kyseisiä asioita. Huomatta-
vaa on myös, että Lions Quest -oh-
jelmaan kuuluu yhteistyö kotien 

kanssa. Vanhemmat otetaan keskei-
sesti ja luontevasti mukaan ohjel-
man eri vaiheissa. Tätä yhteistyötä 
kannattaa vaalia.

Koulutusprosessi viime luku-
vuonna eri paikkakunnilla oli erit-
täin antoisa vuoden mittaan. Kou-
luttajanani toimi seniorkouluttaja 
Ulla Sirviö-Hyttinen ja hänen kans-
saan kävimme hyviä keskusteluja eri 
aihepiireistä ja kehittymiskohteista. 
Ullalta sain mainiota tukea koko 
koulutuksen ajan, lämpimät kiitok-
set Ullalle! Koulutusprosessista teki 
vielä mielenkiintoisammaksi se, että 
kurssiamme observoi Beverly Fisher 
(the master trainer in LQ) Floridasta 
ja Marianne Jansson (the LQ-trainer 
coach) Uppsalasta. Myös he antoi-
vat hyvät palautteet ohjelmamme to-
teuttamisesta täällä Suomessa. Lions 
Quest-ohjelman avulla voidaan mo-
nipuolistaa opetusmenetelmiä eri 

oppiaineissa, siksi se soveltuukin 
mainiosti kaikkiin oppiaineisiin ja 
eri luokka-asteille. 

Näen, että Lions-liitto tekee tär-
keää tehtävää kouluttaessaan opet-
tajia ja tukee siten myös oppilai-
den osallistumista ja päätöksente-
kotaitoja järkeviin valintoihin ohjel-
man avulla. Lions-Quest -koulutuk-
sen avulla myös opettajan oma am-
matillinen identiteetti vahvistuu ja 
opettaja saa merkittävää tukea käy-
tännön työhönsä Lions-Quest ohjel-
man avulla. Olen vakuuttunut ohjel-
man toimivuudesta.

Toivon, että mahdollisimman 
moni opettaja pääsee jatkossakin 
Lions Quest-koulutuksiin. Kiitos kai-
kille teille, jotka mahdollistatte nämä 
koulutukset.

Hyvää syksyä ja alkavaa koulu-
vuotta kaikille!

Sirpa Kannisto

Terveisiä Kallaveden rannalta Kuopiosta!

Uusi Lions Quest- kouluttaja Sirpa Kannisto 
kesälomapäivillään Kuopiossa.

Quest-vinkki

Nyt on aika 
ottaa yhteys 

kouluihin Quest-
koulutuksesta, 
koska koulut ja 

opettajat tekevät 
suunnitelmiaan 

alkavaksi 
kouluvuodeksi. 
Koulutustiedote 
rehtoreille lähtee 

liitosta tällä viikolla.
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LIONS QUEST 
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA

Koulutusaikataulu 2013 - 2014

 Aika Kurssityyppi  Paikkakunta
HUHTIKUU  
31.3.-1.4. AK Helsinki
2.4. Täydennys Helsinki
3.-4.4. Ruotsinkielinen Espoo
24.-25.4. 2. aste Rauma 
   
 Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Huolehdithan siitä, että klubisi päätökset Quest-
koulutukseen myönnettävistä varoista tehdään heti kauden 
alussa. Ilmoita päätös myös piirisi Quest-puheenjohtajalle. 
Tämä tieto auttaa suuresti Quest-koulutusten järjestämistä  
omassa piirissäsi. Koulutettavat tavoitetaan nopeammin ja 
tehokkaammin,  jos heidän ei tarvitse itse etsiä rahoitusta.

Kurssityyppi
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelma
Täydennys = peruskoulutuksen aiemmin käyneille
Mamu = maahanmuuttajaoppilaiden opettajille
2. aste = koulutus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajille
Sidosryhmäkoulutus = nuorisotyön, seurakuntien, 
urheiluseurojen yms. koulun ulkopuolisten kasvattajien 
koulutus

Quest-koordinaattori
Ulla Sirviö-Hyttinen

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

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Suomen Lions-liitto ry/Quest-asiat
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
S-posti quest@lions.fi, puhelin 09 5655 9517 

Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivuillamme olevalla ilmoit-
tautumislomakkeella, www.lions.fi -> Lions Quest - elä-
misentaitoja.
Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia il-
moittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin osallistujille lähe-
tetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin peruuttami-
sesta. Ilmoittautuminen on sitova.

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

Aika Kurssityyppi  Paikkakunta
 ELOKUU  
26.-27.8. YK Mäntsälä
26.-27.8. Erityisopettajat Sievi

SYYSKUU  
2.-3.9. YK Kirkkonummi
17.-18.9. Sidosryhmäkoulutus Turku
19.-20.9. Sidosryhmäkoulutus Joensuu
23.-24.9. VK/AK/YK Hämeenlinna
30.9.-1.10. VK/AK/YK Haukipudas
    
 LOKAKUU  
30.9.-1.10. VK/AK/YK/Ruotsinkielinen Kokkola
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
9.10. Täydennys Nurmijärvi  
 28.-29.10. VK/AK Lappeenranta
30.-31.10. Koulunkäyntiavustajat Jyväskylä
   
MARRASKUU  
4.-5.11. VK/AK Jämsä
6.-7.11. VK/AK Espoo 
11.-12.11. VK/AK Oulu 
13.11. Täydennys Oulu 
14.-15.11. Koulunkäyntiavustajat Oulu
18.-19.11. VK/AK/YK Pori 
21.-22.11. AK/YK Tampere 
25.-26.11. Koulunkäyntiavustajat Tampere 
25.-26.11. VK/AK/YK Kuopio 
28.-29.11. Koulunkäyntiavustajat Helsinki 
 28.-29.11. AK/YK Jalasjärvi 
    
 TAMMIKUU 2014  
13.-14.1. Erityisopettajat Helsinki
17.1. Rehtorit Helsinki 
    
 HELMIKUU   
10.-11.2. Koulunkäyntiavustajat Kuopio 
12.-13.2. YK Helsinki 
13.-14.2. VK/AK/YK Rovaniemi 
    
 MAALISKUU  
 8.3. ja 15.3. VK/AK/YK Riihimäki 
3.-4.3. VK/AK/YK Huittinen 
5.3. Täydennys Huittinen 
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. VK/AK/YK Joensuu

LION-lehti 4_2013.indd   1 5.8.2013   13:22:41
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Yhteisten tehtävien lisäksi 
•	 Jäsenyystoimialan	puheenjohtajan	(MDC)	tehtävänä	on	mm.
 – Ideoida keinoja jäsenkasvun edistämiseksi ja klubien 

elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.
 – Avustaa jäsenhankinnassa ja auttaa jäsenten säilyttämisessä 

klubeissa (jäsenhuolto, klubiviihtyvyys)
 – Opastaa piirien jäsenjohtajia sekä järjestää opaslionkoulutuksia
 – Vastata uusien lionien opastuksesta
 – Vastata jäsenyysmateriaalista liiton nettisivuilla
 – Seurata jäsenrekisterissä jäsentilannetta ja jäsenrekisterin 

oikeellisuutta
 – Toimia yhteistyössä piirikuvernöörien ja jäsenjohtajien kanssa

•	 Koulutustoimialan	puheenjohtajan	(MDC)	tehtävänä	
 on mm.
 – Tukea piireissä tapahtuvan koulutustoiminnan ylläpitämistä ja 

kehittämistä eri tavoin
 – Suunnitella ja kehittää tulevien piirikuvernöörien valmennusta
 – Toimia pyydettäessä muiden toimialojen, pääsihteerin, 

hallituksen ja KVN:n koulutusasioiden neuvonantajana
 – Vastata koulutusrahan hakemisesta päämajasta

•	 Palvelu-	ja	varainhankintatoimialan	puheenjohtajan	(MDC)	
 tehtävänä on mm.
 – Toimia ohjausryhmän puheenjohtajana 
 – Koordinoida liittotason palvelu- ja varainhankinta-aktiviteetit
 – Pitää yhteyttä ulkoisiin yhteistyökumppaneihin sekä piirien 

palvelu- ja varainhankintavastaaviin 

•	 Nuorisoleiri-	ja	nuorisovaihtotyöryhmän	puheenjohtajan	
	 (YCED)	tehtävänä	on	mm.
 – Vastata saapuvasta ja lähtevästä nuorisovaihdosta
 – Vastaanottaa saapuvien hakemukset ja jakaa nuoret leireille ja 

pelkästään isäntäperheisiin tulevat piireille
 – Neuvotella nuorisovaihdon matkajärjestelyistä ja tilata ns. 

keskimääräistetyt matkat valitusta matkatoimistosta
 – Vastata nuorisovaihtoon liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä 

yhdessä piirien YCEC:eiden kanssa
 – Vastata nuorisovaihtoon liittyvistä taulukoista. Laatia leiriesite.
 – Vastata uusien nuorisoleiri- ja -vaihtojohtajien koulutuksesta. 

Ohjata nuorisoleirien järjestämistä ja vastata leiriorganisaation 
koulutuksesta.

 – Kehittää nuorisovaihtoverkostoa

Tehtäviä haettavana kausille 2014–2017

Kelpoisuusvaatimuksena näihin kaikkiin tehtäviin on hyvä kokemus ko. toimialan tehtävissä vähintään piiritasolla ja toimien 
edellyttämä kielitaito (ruotsi ja englanti). Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa viimeistään perjantaina 1.11.2013 toimiston 
aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen merkintä haettava tehtävä.

SUOMEN	LIONS-LIITTO	RY

Asko Merilä  Maarit Kuikka
puheenjohtaja pääsihteeri

Liiton nykyisen jäsenjohtajan, koulutusjohtajan, palvelu- ja varainhankinta johtajan sekä nuorisoleiri- ja vaihtotyöryhmän puheenjohtajan 
toimikaudet päättyvät 30.6.2014. Seuraajien toimikausi on 1.7.2014–30.6.2017. Valinnat tapahtuvat kuvernöörineuvoston kokouksessa 
Savonlinnassa 16.–17.11.2013.

Liiton toimialoja ja työryhmiä varten on laadittu toimenkuvat, jotka ovat kokonaisuudessaan saatavilla liittotoimistosta (toimisto@lions.fi). 
Toimenkuvissa on määritelty kaikkia	toimialojen	ja	työryhmien	puheenjohtajia	koskevat	tehtävät,	kuten	toimintasuunnitelman,	
talousarvion	ja	toimintakertomuksen	tekeminen,	tiedottaminen	jne.	

Kotini ikkunan alla myllertää. Tikku-
rilan uutta asemakeskustaa rakenne-
taan vuorokaudet ja viikot ympäri. 
On ääntä, joskus vähän pölyäkin. 
Mutta ennen kaikkea: on elämää. Ja 
valmista tulee – aikanaan.

Samalla otteella on Suomen Lions-
liiton nettisivuja (www.lions.fi)  
uusit tu. Heinäkuun alusta tuo raken-
nustyömaa on ollut kaikkien nähtä-
vissä. Kestää kuitenkin oman ai-
kansa, ennen kuin sivut valmistu-
vat ja asiat sijoittuvat. Yli kuusisa-
taa sivua pitää käydä lävitse.

Osa sisällöstä on jo rämettynyt, 
osa on vanhentunutta ja väärääkin 
tietoa on. Siitä ei tule moittia ke-
tään. Repaloitumista tapahtuu aina 
kaikilla sivustoilla. Ja juuri siksi sivut 
on uusit tava aika ajoin.

Aikanaan rakennettu on palvellut 

sähköiseen jäsenrekisteriin – joka on 
toinen suuri rakennustyömaa. Rekis-
terimme (www.lions.fi/rekisteri) on 
varsin hyvässä kunnossa, ja sen si-
sältö paranee jatkuvasti. Myös toi-
minnallisuuksiin saadaan koko ajan 
uutta ajanmukaisuutta.

Jäsenrekisteri ei ole kuitenkaan 
mikään helppo Excel-taulukko, jota 
voi väännellä sattumanvaraisesti 
eessun-taassun. Jokainen muutos 
pitää testata, kytkeä menneeseen – 
ja taata tiedoille myös tulevaisuus.

Tikkurilan rakennustyömaan ta-
voin Lions-liitonkin työkohde on 
kuitenkin hallitusti hoidossa. Hetki 
pientä epämukavuutta ja sen jäl-
keen on syntynyt taas uutta ja en-
tistä ehompaa.

Thorleif Johansson
Viestintäjohtaja

Liiton sähköiset palvelut ovat nyt rakennustyömaa
oman aikansa, ja nyt tehdään uutta. 
Joka taas aikanaan vanhenee. Sellai-
nen on elämän kiertokulku.

Käytännössä osa liiton nettisivus-
ton aineistosta kirjoitetaan kokonaan 
uusiksi. Sen jälkeen osa aineistosta 
käännetään ruotsin kielelle.

Suuri muutos on myös sivujen si-
sällön jakaminen kahteen. Yhtäällä 
etusivulle tuotetaan aineistoa ja uu-
tisia, joilla rakennetaan liontoimin-
nan julkisuuskuvaa. Sivuilla halu-
taan tukea jäsenhankintaa.

Toisaalla rakennetaan vain jäse-
nille tarkoitettua osiota, jonne si-
joitetaan ohjeita, asiakirjoja, raport-
teja. Tukiaineistoa, jolla pyritään aut-
tamaan piirejä ja klubeja niiden to-
teuttaessa omaa palvelutehtäväänsä.

Jäsensivuille tullaan jatkossa pää-
semään samalla tunnuksella kuin 

Rakennustyömaa	 saattaa	 näyttää	
sekavalta,	 mutta	 jossakin	 on	 jokin	
suunnitelma	uuden	aikaansaa	miseksi.	
Tikkkurilan	 asemakeskus	 valmistuu	
vuosina	 2014–2019.	 Kuva:	 Thorleif	
Johansson.
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LC Vaalalta 50 vuoden 
suurimmat lahjoitukset

LC Helsinki/Marjaniemi 40-vuotias
LC Helsinki/Marjaniemi juhli 40-vuotista taivaltaan 13.4.2013 hotelli Ran-
tapuistossa Vuosaaressa. Lämminhenkisen ja juhlavan tilaisuuden juhla-
puhujana oli piirikuvernööri Jukka Kärkkäinen. Hän myös luovutti Melvin 
Jones -jäsenyyden kunniataulut veljille Ville Jääskeläinen, Visa Manninen, 
Kari Ripatti ja Kalle Schneider.

Juhlassa oli mukana myös klubin kolme perustajajäsentä, Ensio Malmi, 
Unto Rissanen ja Oiva Viljanen. Klubin presidentti Ville Jääskeläinen ja-
koi heille 40-vuotisansiomerkit ja lisäksi veli Oiva Viljaselle Suomen Lions-
liiton ansiomerkin.

Marjaniemen leijonilla on ollut jo 30 vuoden ajan kiinteä yhteys kummi-
klubiinsa Ruotsissa. LC Nynäshamnista oli nytkin neljä veljeä ja kolme la-
dya mukana juhlassa. Jo 50 vuotta lionina ollut Nynäshamnin Bengt Öster-
berg muisteli puheessaan tämän yhteistyön eri vaiheita. Yhteensä 23 ker-
taa on käyty vuoroin vieraissa.

Veli Veikko Ailio kertoi leijonan muisteluita omalta 30-vuotiselta klubin 
jäsenyytensä ajalta. Joulukuusten myynti on ollut alusta alkaen klubin pää-
aktiviteetti. Alussa tämä vaati melkoisia ponnisteluja. Kuuset olivat luon-
nonkuusia ja ne oli käytävä itse hakemassa metsästä. Tänä päivänä ne tule-
vat taimistolta Lohjalta ja vuosittain yhdessä ladyjen kanssa järjestettävillä 
joulumarkkinoilla myydään neljän tunnin aikana 100 joulukuusta. Samanai-
kaisesti ladyt pitävät kahviota, myyvät arpoja ja itse tekemiään joululeivon-
naisia. Joulumarkkinoita edeltää ovelta ovelle myyntikierros Marjaniemessä 
myyntituotteina hiekoitussora sekä itse tehdyt linnunpöntöt ja taliruukut. 

LC Vaala luovutti ja Vaalan kunta vastaanotti 29.5.2013 kaikkien kuntalais-
ten liikuntaharrastuksen edistämiseksi hankitun peliareenan. Vaalan kun-
nan puolesta lahjoituksen vastaanotti kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Reijo Virkkunen.

Nyt luovutettu areena käsittää monitoimikentän, kenttärakenteet ja teko-
nurmen asennettuna. Monitoimikenttä toteutettiin yhteistyössä LC Vaalan 
kanssa ja se on osa lähiliikuntapaikkaa. Lähiliikuntapaikan kokonaiskustan-
nusarvio oli 148  025 €, jonka kattoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY 50  000  €, 
LC Vaala 40  000 €, kunta 30  344 €, ALV 27  681 €. LC Vaala sai 5  000  € 
avustuksen Aarne Ritari -säätiöltä areenan hankkimiseen. 

Uudet	Melvin	Jones	-jäsenet	vasemmalta	Kalle	Schneider,	Kari	Ripatti,	Visa	
Manninen	ja	Ville	Jääskeläinen	sekä	piirikuvernööri	Jukka	Kärkkäinen.	

Peliareenan	luovutti	
(vas)	klubin	presidentti	
Pekka	Kemppainen	ja	
Vaalan	kunnan	puolesta	
lahjoituksen vastaanotti 
kunnanhallituksen 
puheenjohtaja	Reijo	
Virkkunen.

Areenan	käytön	käynnisti	LC	Vaalan	presidentti	Pekka	Kemppainen	suorit-
tamalla avauspotkun.

Klubin toiminnan- ja avustusmuotojen painopiste on jo vuosia ollut 
nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja vuotuinen avustussumma on ollut 
noin 10  000 euroa. Klubi on tukenut paikallisten urheilu- ja harrastusseuro-
jen toimintaa ja järjestänyt koulutusta opettajille ja vanhemmille tukemaan 
nuoria ja heidän vanhempiaan. Juhlavuotena klubin ladyjen avustuskoh-
teina ovat ”Omaiset mielenterveystyön tukena” ja ”Kasvun eväät” ohjelmat. 

Juhlailta huipentui musiikkikabareeryhmä 6packin vauhdikkaaseen esi-
tykseen, jossa oli mukana myös pari leijonahenkistä musiikkisovitusta sekä 
juhlatanssiaisiin.

Lähiliikuntapaikka on suunniteltu siten, että se on avoin ja kaikille ikä-
ryhmille suunnattu toimimisen paikka. Tietyt välineet ovat aina avoimessa 
käytössä, mutta nyt käyttöön otettavan areenan kohdalla toimii varausjär-
jestelmä. Koulupäivien aikana koululaiset tuovat suurimman käytön, mutta 
jos koulupäivien aikaan on vapaita aikoja, käyttövuoroja voi varata ja iltai-
sin, viikonloppuisin ja loma-aikaan areena on varattavissa kaikille vaalalai-
sille toimijoille käytettäväksi. Vaalan eläkeläisyhdistykset ovat jo suunnitel-
leet petangin- ja mölkyn-pelivuoroja areenalla. Areena antaa mahdollisuu-
den harrastaa kaikkia palloilulajeja verkkopelit mukaan lukien.Talvisin liikun-
tapaikkaluetteloa täydentää jääkiekkokaukalo, luistelukenttä ja hiihtolatu. 

Tämän vuoden avustukset eivät LC Vaalan osalta pääty tähän, vaan klubi 
on sitoutunut työllistämään kunnan kautta 2. asteen opiskelijoita ns. kol-
mannen viikon ja varannut siihen 5 000 €.

Lisäksi klubi jakaa stipendejä opiskelijoille n 3  500 € ja Sulho Reenti-
län ja Väinö Vähäsarja stipendit (á 250 € ) sekä yrittäjästipendi (500 €). 
Klubi jakoi hakemusten perusteella yhteisöille ja yksityisille avustuksia yh-
teensä 13  600 €.
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Kokkolassa onnistunut 
uusjäsenhankinta 

Jokelaan ilmoitustaulu 
yhdistysten käyttöön

Carea-koululle lahjoitus

Keinuen kesään 

Kouvolan lionsklubit lahjoittivat 2  000 euroa Carea-koululle leikkimökin 
rakentamista varten.

Carea-koulu on Kuusankoskella sijaitseva erityiskoulu, mikä antaa perus-
opetuslain mukaista opetusta kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. 

Oppilaita koulussa on noin 40 ja henkilökuntaa 38. Rakennettava leik-
kimökki lisää koulun piha-alueen viihtyisyyttä ja antaa virikkeitä oppilaille.

Jokelassa on paljon vireää yhdistystoimintaa, mutta ongelmana on ollut, 
miten siitä voisi tiedottaa yleisölle. Pitkään on toivottu ilmoitustaulua, jota 
yhdistykset voisivat käyttää ja ilmoittaa yleisölle tapahtumistaan sekä toi-
minnastaan.

Lions Club Jokela on hankkinut ilmoitustaulun, joka on kiinnitetty Kes-
kuskulman, ns. apteekin talon, seinään. Yhdistysten A4-kokoiset tapahtu-
mailmoitukset voi jättää ilmaiseksi, yritysten kaupallisista ilmoituksista pe-
ritään erillinen maksu. Ilmoitusaika on yksi kuukausi. Ilmoituksen kokoa on 
rajattu, jotta tilaa riittäisi mahdollisimman monelle. Ilmoitustaululta löyty-
vät ohjeet sekä taulun ylläpitäjän yhteystiedot.

Tänä vuonna Suomen Lions-liitto haastoi klubit järjestämään äitienpäivä-
viikolla palveluaktiviteetin. Myös Lions Club Lempäälä/Sääksjärven klubi-
laiset halusivat vastata haasteeseen. Järjestimme kesäjuhlan ja lahjoitimme 
pihakeinun Toimelan talon asukkaille. 

Juhlallinen hetki alkoi, kun talon asukas Saara Salmiovirta leikkasi asuk-
kaiden, omaisten ja lionsklubilaisten seuratessa keinun ympärillä olleen si-
nivalkoisen nauhan.

Koska ilta oli tuulinen, ohjelma jatkui sisällä. Sääksjärven koulun 4 b 
luokkalaiset esittivät kolme laulua opettaja Laura Alijoen johdolla. Kah-
vittelun jälkeen eläkkeellä oleva opettaja Väinö Valtonen innosti meidät 
kaikki yhteislauluun. 

Hyvässä juhlassa myös kilpaillaan. Nyt oli tarkoitus keksiä uudelle kei-
nulle nimi. Ehdotuksia keinun nimeksi oli 18. Niistä eniten ääniä sai Aune 
Martikaisen ehdottama Toimelan Helmi. Nimi oli osuva, koska oli Helmin ni-
mipäivä. Ensi vuonna juhlimme varmaankin Helmin 1-vuotissyntymäpäivää.

Ritva Nurminen

Uusjäsenhankintaprojekti on kokkolalaisen LC Kokkola/Kokkotar -klubissa 
tuottanut tuloksen, jollaisesta myönteisinkään klubin jäsen ei olisi uskal-
tanut haaveilla. Muutaman vuoden päästä kaksikymppinen klubi on lisän-
nyt jäsenmääräänsä kuudella nuorella ja innokkaalla jäsenellä. Painotus sa-
nalla nuori, koska olemme Lions-maailmassa joutuneet toteamaan nuorten 
ihmisten kaikkoamisen riveistämme. 

Kokkolassa on siis tapahtunut pienoinen ihme. Vastaanottoseremo niassa 
jäsenet toivotettiin tervetulleeksi iloiseen joukkoon. Kokouksessa piiriku-
vernööri Kerttu Illikainen kiinnitti uusien jäsenten rintapieliin Lions-merkit 
ja piti rennon, mutta vaikuttavan puheen. Niin ikään II-alueen lohkon pu-
heenjohtaja Jari Myllymäki toi lohkon uutisia sekä toivotti kaikille jäsenille 
jaksamista auttamistyössä. Yhdessä meissä on voimaa ja hyötyä.

Ilta päätettiin, kuinkas muuten kuin Kokkottarien tapaan, naurussa suin 
sekä nauttien kahvi- ja viinipöydän suolaisista ja makeista antimista.

Lahjoitusta	luovuttamassa	klubien	edustajia	ja	vastaanottamassa	koulun	hen-
kilökuntaa	ja	oppilaiden	vanhempia.

LC	Lempäälä/Sääksjärven	äitienpäiväaktiviteetti	kokosi	runsaasti	Toimelan	
talon asukkaita.

Lions	Club	Jokelan	presidentti	Jami	Virta	(oik.)	ja	lion	Tapio	Tammilehto	esit-
telemässä ilmoitustaulun sijaintia.

Piirikuvernööri	Kerttu	Illikainen	kiinnitti	Lions-merkit	uusien	jäsenten	rintaan.
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Kesäkauden avaus
palvelukeskuksessa

Puuhapäivän tuotto 
urheiluvälinehankintoihin

Kevätkekkerit Joensuussa

Lions Club Kouvola/Lukko tarjosi palvelukeskuksen asukkaille virkistävän ja 
odotetun kesäkauden avaustapahtuman 13.6. LC Kouvola /Lukon lionit ja la-
dyt paistoivat ja tarjoilivat makkarat, jälkiruuaksi juotiin kahvit viinerin kera.

Lion Janne Ritari jakoi ruusut palvelukeskuksen ladyille ja herroille. Mu-
siikista vastasi Pelimanniyhtye Kotitarvesoittajat soittaen vanhaa tanssimu-
siikkia, mikä toi monen mieleen nuoruusajan ja sai jalan vipattamaan. Soit-
tajien tahdittamina laulettiin tuttuja yhteislauluja.

Lions Club Hämeenlinna/Birger lahjoitti Lasten Puuhapäivän tuoton hä-
meenlinnalaisnuorille. Kevättalvella Action Factoryn tiloissa järjestetyn hy-
väntekeväisyystempauksen tuotto 1  800 euroa luovutettiin urheiluväline-
lahjakorttien muodossa Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelun avopalve-
lun tukiperheiden nuorille. Urheiluliikkeet Intersport Hämeenlinna ja Elmo 
Sport Urheilulinna lähtivät omalla panoksellaan lahjoitukseen mukaan, jol-
loin lahjoitettavien lahjakorttien määrä nousi kahteenkymmeneen. 

Nyt toista kertaa järjestetyssä Lasten Puuhapäivässä sai touhuta suuren 
seikkailuhallin Action Factoryn vempaimissa aikaisesta aamupäivästä ilta-
päivään sisäänpääsymaksun hinnalla. Normaalisti vain tilauksesta avoinna 
oleva seikkailuhalli kiinnostaa ja tänäkin vuonna jättilabyrintti, kiipeilysi-
mulaattori, hohtominigolf, jättipomppurata, rodeohärkä ja reaktioseinät ke-
räsivät touhuajia jonoksi asti. Menon yltyessä saattoivat lapset vanhem-
pineen välillä rauhoittua rentoutushuoneen hierovissa tuoleissa ja naut-
tia puffetin antimista. 

20 avun tarpeessa olevaa nuorta on saanut lahjakortin, jolla pystyivät 
hankkimaan kesäloman kunniaksi lenkkarit, nappikset, uikkarit, urheiluvä-
lineitä tai -vaatteita oman tarpeensa mukaan, ja nauttia kesästä liikkuen 
ja urheillen. 

Petriina Punkari-Mäkiaho

Syksyn ensimmäisessä lohkon kokouksessa lohkon puheenjohtaja Helena 
Sihvola esitti lohkon yhteistä tapahtumaa kauden päätteeksi. Vetovastuun 
järjestelyistä ottivat LC Joensuu/Adam & Evan presidentti Anja Halonen ja 
LC Joensuu/Kantelettaren presidentti Maarit Räsänen. Oman lohkon lisäksi 
mukaan kutsuttiin muut joensuulaiset klubit. Suuren suosion saaneita ke-
vätkekkereitä vietettiin Lykynlammen ulkoilualueella 15.5.2013. Mukana oli 
noin 90 lionia ja tapahtumasta toivottiin perinnettä. Ohjelmassa oli leikki-
mielisiä pelejä ja toisiinsa tutustumista. Tarjoilu toimi klubien hoitamien 
nyyttikestien periaatteella. 

Ilta huipentui uuden Lions-ritarin lyöntiin. PCC Harri Forss löi ritariksi 
LC Joensuu/Jokelaisten perustajajäsenen Matti Nevalaisen. Koska pukeutu-
minen tilaisuuteen oli ulkoiluun sopiva ja vapaa, yllättynyt uusi ritari puet-
tiin lyönnin ajaksi paikalle hankittuun juhlavaan viittaan.

LC	Kouvola/Lukon	ladyt	ja	veljet	tarjoilemassa	makkaroita	ja	kahvia	palve-
lukeskuksen asukkaille.

Seikkailuhalli	 kiinnosti	nuoria	 ja	 laitteet	olivat	 ahkerassa	käytössä.	Kuva:	
Pasi	Leinonen.

Laiturilla	vasemmalta	PCC	Harri	Forss,	presidentti	Arto	Pippuri,	uusi	ritari	
Matti	Nevalainen	ja	PDG	Jouko	Tanskanen.

Maitolaituri Mansikki – 
perinteinen kohtaamispaikka 

Maitolaiturit olivat ennen vanhaan yksi keskeinen maaseudun keskuste-
lufoorumi ja nuorten kokoontumispaikka. Onpa sellaisesta moni romans-
sikin saanut alkunsa. Siksipä pienen vihjeen henkilökunnalta saatuaan LC 
Ylivieskan vasara- ja saharyhmä nikkaroikin vanhusten palvelukeskus Si-
pilälle alkuperäisen kaavan mukaisen kopperon. Zetori-veli Matin paikalle 
rahtaamaa ja pappis-veli Eskon Mansikiksi ristimää laituria juhlittiin perin-
teisin menoin ja perinteisellä rekvisiitalla 20. toukokuuta 2013. Elämysten 
päivä sekä lahjan saajille että lahjoittajille! 

Heikki Hemmilä

LC	Ylivieskan	iskuryhmä	luomuksensa	edessä.	
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Vohveleita nuorisolle 
musiikin tahdissa

Lions Club Myllykoski 
pesutalkoissa

Kaupungille suihkulähde

Kesätorit Liperissä

LC Vilppula luovutti 31.5.2013 Mänttä-Vilppulan kaupungin omistukseen ja 
hoitoon suihkulähteen, joka sijaitsee Pukinlammessa Vilppulan keskustassa. 

Kyseessä oli jo 25 vuotta palvelleen suihkulähteen uudistus. Aikoinaan 
leijonat hankkivat silloisen Vilppulan 
kunnan kanssa suihkulähteen Pukin-
lampeen estämään lammen rehevöity-
mistä ja parantamaan sen tilaa, sekä li-
säämään yleistä viihtyvyyttä keskus-
tassa. Nyt uudistettuna suihkulähde on 
näyttävämpi ja energiataloudellisempi 
nykyaikaisen ohjaustekniikan ansiosta. 

Hankkeen kustannusarvio oli 
11  000  €, mihin saatiin ARS-Säätiöltä 
avustusta 2  000 euroa. LC Vilppulan 
omaa työtä oli noin 1  000 €:n edestä. 
Muun osan hankkeen kustannuksista 
klubi on rahoittanut omilla varoillaan.

Suihkulähteen kaupungille luovutti 
klubin varapresidentti Matti Palonen ja 
kaupungin puolesta otti vastaan kau-
punginjohtaja Esa Sirviö. Sadekuurosta 
huolimatta oli paikalla runsaasti ylei-
söä. Vilppulan Mieslaulajat esittivät ti-
laisuudessa keväisiä aiheeseen sopivia 
lauluja.

Juhani Rikkonen

LC Hämeenlinna/Linnattaret oli jälleen 
mukana Hämeenlinnan ja seudun nuo-
rille suunnatussa kesänavaustapahtu-
massa Linnanpuistossa koulujen päätty-
mispäivänä 1.6.2013. Kesäloma Express 
-tapahtuma on osallistujille ilmainen ja 
osallistuminen edellyttää päihteettö-
myyttä. Tapahtuma järjestettiin tänä 
vuonna 10. kerran ja se on vakiinnutta-
nut paikkansa koululaisten lukukauden 
päättäjäisjuhlana. Tilaisuuden järjestä-
vät monet tahot yhdessä: Hämeenlin-
nan kaupungin nuorisotoimi, Hämeen-
linna-Vanajan seurakunta sekä useat va-
paaehtoiset organisaatiot ja talkoolaiset. 
Esiintyjät osallistuvat talkoisiin, ja joka 
vuosi mukaan on saatu suosittuja muu-
sikkoja. Tänä vuonna tapahtumaa täh-
dittivät Raappana, Mikael Gabriel, Ha-
loo Helsinkiä, Cardiant ja Arion. 

Linnattarien reippaat naisleijonat valmistavat tapahtumaa varten kym-
menen suurta ämpärillistä vohvelitaikinaa. Tarvikkeet saadaan lahjoituk-
sina paikallisilta yrityksiltä. Itse tapahtumassa vohvelit paistetaan ja tar-
joillaan tuoreena osallistujille. Vohvelinpaisto on varsin suosittu aktivi-
teetti klubissamme, muutaman tunnin työpanoksella saa hyvän mielen – 
ja samalla kuulee myös uusimmat nuorisohitit. Illan mittaan tarjoillaan tu-
hatkunta ilmaista vohvelia. Kun vohvelit uppoavat nuorten suihin, näkee, 
että tuki menee suoraan perille.

Liperin lionsklubit järjestivät yhteistyössä kesäkauden alkuun kolme torita-
pahtumaa kuntalaisten iloksi. Heti lomakauden alkuun kohdennetuilla ilta-
toreilla haluttiin kerätä paikalliset myyjät yhteen ja tarjota uusi kesän ava-
jaistapahtuma alueen asukkaille ja kesävieraille.

LC Leonillojen toripäivänä 6.6. teemana oli Kodin turvallisuus. Paikalle 
oli kutsuttu perinteisen käsitöiden ja leivonnaisten myyjien lisäksi muun 
muassa pelastuslaitos paloautoineen ja ambulansseineen. Poliisin paketti-
auto, Mustamaija, kiinnosti erityisesti pientä yleisöä. Leonillojen puheen-
johtaja Maarit Määttä halusikin nostaa esiin kotien turvallisuuskeskustelua 
nimenomaan lomakauden alkaessa, jolloin lapset saattavat jäädä lomalle 
ja päiviksi yksinään ennen vanhempien kesälomien alkamista. Jaossa oli 
turvallisuuden tarkistuslistoja, jolla eri-ikäisten lasten vanhemmat voivat 
tehdä oman turvallisuuskävelyn kotona ja huomioida mahdolliset korjaus-
tarpeet. Toinen kiinnostava tutustumis- ja myyntipiste oli Sotkun kahvila, 
jossa oli tarjolla maakuuluja ja herkullisia Sotkun munkkeja.

Sirpa Utriainen

Myllykosken sankarihautaristit ja -patsas sekä nimitaulu saivat aivan uuden 
ilmeen, kun Lions Club Myllykosken jäseniä kävi tekemässä niille kesäsii-
vouksen. Seurakunta antoi pesuvälineet, joten klubille jäi pelkkä pesutyö. 
Mäntysuopaa, vettä, painepesuri, tavallisia juuriharjoja ja teräsharja sekä in-
nokas mieli puhdistivat sankariristit lähes puhtaiksi. Joihinkin kiviin lika on 
pinttynyt niin vahvasti, ettei se irtoa ilman ”kovia aineita”, joita ei kuiten-
kaan voida käyttää. Aikaa viideltä leijonalta kului urakkaan kolmisen tuntia.

Teksti ja kuva Paavo Mikkonen

PDG	Pekka	Reponen	pesee	tavallisella	juuriharjalla	ja	Rauno	Turpeinen	paine-
pesurilla	sankarivainajien	muistoristejä	12.	kesäkuuta	Myllykoskella.

Järjestysmiehenä	toiminut	Tarja	Ruuska	ja	taustalla	pelastuslaitos	ja	poliisi.	
Kuva: Sirpa Utriainen.
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Jokelan kalastustapahtumassa 
ennätykset uusiksi

Leijonien linnunpöntöt 
tehokkaassa käytössä

Tuulensuun asukkaat
maatalousmuseolla

Lämmin, vaikka hieman pilvinen sää suosi kalastajia ja muitakin paikalla 
käyneitä. Taitojaan kokeilemaan tuli kaikkiaan 101 kalastajaa ja runsaasti 
muuta yleisöä yhdeksänteen Lions Club Jokelan järjestämään kalastusta-
pahtumaan 25.5. 

Koulukeskuksen lampeen oli vuorokautta ennen kilpailun alkua tuotu 53 
kiloa mukavan kokoisia kirjolohia. Kilpailupäivänä kalastajien tähdet olivat 
kohdallaan, sillä kaikkiaan 30 lohta, yhteispainoltaan hieman yli 23 kiloa 
nostettiin punnitukseen kilpailun aikana. Kalojen keskipaino oli noin 780 
grammaa. Määrä ylitti kaikkien edellisvuosien kilpailutulokset. 

Kilpasarjoja oli kolme ja myös ensimmäisen lohikalan saanut palkittiin. 
Tuomaristo oli pidättänyt itsellään oikeuden jakaa palkintoja myös muilla 
perusteilla. Kisan kestäessä kävi ilmi, että kaksi perhekuntaa erottui muista 
saalismäärissä ja tuomaristo päättikin palkita vielä perhekuntakohtaisen pa-
remmuuden. Tämä kisa oli varsin jännittävä, sillä saalista molemmat sai-
vat lukumääräisesti yhtä paljon, peräti yhdeksän lohta kumpikin. Punni-
tuksen jälkeen voittajaksi selvisi Supposen perhekunta, jonka saaliin koko-
naispaino oli hieman alle kahdeksan kiloa. Toiseksi jääneen Virran perhe-
kunnan saalis painoi noin kilon vähemmän.

Ensimmäinen lohikala nousi lammesta viiden minuutin jälkeen ja tästä 
palkittiin Raimo Ruohonen. Pääsarjassa eli painavimman lohen kisassa yli-
voimaisen voiton vei Kiia Sarkkinen 1470 gramman kalalla. Muitakin, kuin 
lohikaloja onkineita palkittiin. Pienimmän kalan palkinto jaettiin Niko Suo-
nisen ja Mehmed Söylenez’n kesken. Molemmat onnistuivat ujuttamaan 
koukut 4 gramman painoisen ruutanan suuhun. Muiden kalojen sarjassa 
paremmuus ratkottiin yhteispainon mukaan ja voittajaksi selviytyi Petri Kor-
honen, jonka saaliina oli 1088 grammaa ruutanoita ja suutareita. 

Eniten lohikaloja sai Jami Virta, seitsemän kappaletta yhteispainoltaan 
4595 grammaa. LC Jokela ja Ladyt kohdentavat kilpailun tuoton Jokelan 
ikäihmisten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

LC Vantaa/Simonkylä on vuosia muistanut pieniä siivekkäitä ystäviämme. 
Klubi on yhdessä partiolaisten kanssa vienyt joka kevät parikymmentä pönt-
töä Kylmäojan Purolaakson lehtoon jo ainakin viiden/kuuden vuoden ajan.

Erikoisuutena Simonkylän klubin pöntöissä se on, että ne on varustettu 
Lion-merkein. Liiton vuosikokouksissa tunnetuksi tullut kestävän kehityk-
sen puolestapuhuja Olli Rannisto kertoi, että klubi on saanut käyttöönsä 
vioittuneita ja vanhentuneita merkkejä. Esim. niitä, joissa man-pääte on ai-
koinaan korvattu person-päätteellä. Vanhentuneita merkkejä eivät piirit saa 
jakaa, mutta sinitiaisia, kirjosieppoja ja muita pikkulintuja ei vanhentunut 
titteli tunnu häiritsevän.

Antti Tuomikoski

LC Loimaa/Kosket otti äitienpäiväviikon palveluaktiviteetikseen 7.5.2013. Loi-
maan Tuulensuun palvelukeskuksen asukkaiden tutustuttaminen Sarka maa-
talousmuseoon. Kuljetuksen hoiti lion Ari Ojala, mukana olivat presidentti 
Timo Lehtonen ja PDG Hannu Knuutila.

Maatalousmuseon ammattitaitoisen oppaan johdatuksella vieraat tutki-
vat kiinnostuksella maatalouden aikajanaa. Museokierroksen jälkeen juo-
tiin makeat pullakahvit. Asukkaat olivat kiitollisia ja iloisia heille järjeste-
tystä keväisestä päivästä.

Hannu Knuutila

Runsaan	 sadan	 kalastajan	 voimin	 ratkottiin	 LC	 Jokelan	 kalakilpailun	 voit-
topalkinnot.

Oppaan	johdolla	vieraat	tutustuivat	maatalouden	aikajanaan.	Kuva:	Hannu	
Knuutila.

Kuvassa	olevan	linnunpöntön	LC	Vantaa/Simonkylä	on	myynyt	viime	kevään	
Jokileijonan	kävelytapahtumassa	Tikkurilassa.	Pönttö	on	päätynyt	Päijänteen	
rannalla	kasvavan	koivun	runkoon.	Poikasille	ruokaa	tuodessaan	emo	saa	pei-
lailla itseään ja muistin virkistämiseksi samalla saa tarkastaa leijona-arvonsa.
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Ljubljanan vierailu 
innostava kv-kokemus

Neidonkengässä jäseniä
kolmessa sukupolvessa

Vaihtoehtolääkintä
kiinnosti Forssassa

Onnistunut kauden päätös

Slovenian pääkaupungin City-hotellissa kokoontui Lions Klub Ljubljana/
Tivoli 14.5.2013. LC Oulu/Oulujoen tiedottajan lomamatka soi tilaisuu-
den klubivierailuun.

Yhteinen kieli oli englanti. Esittelyjen jälkeen klubin jäsenet olivat kiin-
nostuneita LC Oulu/Oulujoen toiminnasta. Kysymyksiä sateli elämäntapa-
taitojen Quest-koulutuksesta sekä klubiaktiviteetti-, hyväntekeväisyys- ja 
avustustoiminnoista. Kannustavaa oli kertoa koulutuskiinnostuksesta, opis-
kelijastipendiaatista, palvelukodin seurustelu-, laulu-, kahvitapahtumista, 
urheilu- ja ammunta-aktiviteeteista, tienvarsitalkoista ja jouluaikaan ajoit-
tuneesta vähävaraisten perheiden tukemisesta. Antoisa yhteishetki ja ääne-
käs kättentaputus innostavat jatkossa vierailuihin ulkomaisissa klubeissa.

Ljubljana/Tivolissa on jäseniä 30, miehiä ja naisia, nuoria, keski-ikäi-
siä ja senioreita. Kokouksen osallistumisprosentti hipoi sataa. Ja aina klu-
bista löytyy jäsen, joka on vieraillut Suomessa ja tässä tilanteessa, myös 
Oulussa. Näin keskustelun oli hyvä polveilla Oulun yritysten osaamisvah-
vuuksiin erilaisille teknologian alueille. 

Pentti Koskinen

Tänä vuonna 15 vuotta täyttänyt LC Keminmaa/Neidonkenkä teki historiaa 
saadessaan joukkoonsa kolmen sukupolven edustuksen. Tämä on melko 
harvinaista Suomessa.

Joukko vahvistui 6.2.2013, kun Saila Alanärä antoi lionslupauksensa. 
Klubissa on nyt jäseniä kolmessa sukupolvessa: Maila Kiuru (Anjan äiti ja 
Sailan mummo), Anja Alanärä (Sailan äiti) sekä Saila Alanärä.

LC Oulu/Oulujoen ladyt ovat vierailleet oululaisessa Palvelukoti Almassa 
kerran kuukaudessa koko vuoden ajan. Iltapäiväkahvien ja naposteltavien 
lomassa on lauleskeltu vuodenaikalauluja, joululauluja sekä Ystävänpäivän 
ja lapsuusajan lauluja. Jouluinen hartaushetki järjestettiin yhdessä Oulu-
joen seurakunnan kanssa. 

Äitienpäiväviikolla, 8.5.2013, Palvelutalon asukkaiden ja henkilökun-
nan sekä Lions-ladyjen ja viiden leijonan kohtaamiset huipentuivat yhtei-
seen laulu-, kahvi- ja grillihetkeen. Tuolloin lady’t esittivät kesäaiheisia ru-
noja. Yhteislauluina kajahtivat tutut sävelet. Henkilökunta ja lady’t järjes-
tivät asukkaille grillimakkarat ja mansikkakakkukahvit. Vapaaseen seurus-
teluun ja yhteislauluun osallistui myös viisi leijonaa. 

Pentti Koskinen

Intialainen Ayuveda lääkäri Pardaman Sharman vieraili 12.4.2013 LC Forssa/
Floresitin kokouksessa. Hän kertoi intialaisesta vaihtoehtolääketieteestä, 
joka on yli n. 3  000 vuotta vanhaa. Tämä tiede oli meille uusi ja mielen-
kiintoinen tuttavuus. Terveyden saavuttaminen, ylläpitäminen ja sairauden 
ennaltaehkäisy kun ovat kaikkien sydäntä lähellä. Luento sai salin kuulijat 
kovasti innostumaan ja kyselemään lisää.

Nautimme vihreää teetä keksin kera ja arpajaiset toivat lisätuloa iltaan. 
Uskomme tällaisten iltojen tuovan erilaista yhtenäisyyttä toimintaan ja 
yleisö piti, mikä on tärkeää tulevaisuutta ajatellen.

Ljubljana/Tivolin	lionsklubin	muutaman	jäsenen	keskuuteen	seisahtuivat	nais-
presidentti	ja	LC	Oulu/Oulujoen	tiedottaja	Pentti	Koskinen.

Kuvassa	 oikealla	 piirikuvernööri	 Matti	 Mälkiä	 ja	 hänen	 tyttärensä	 Emma,	
Maila	Kiuru,	Anja	Alanärä	sekä	Saila	Alanärä.

Naisvoittoiseen	iltaan	uskaltautui	myös	viisi	miestä.

LC	Oulujoen	leijona	Eljas	Ulvinen	ilahdutti	 lauluillaan.	Ladyt	Maila	Annu-
nen,	Anja	Juntunen	sekä	leijonat	Tero	Juntunen	ja	Pentti	Kuukasjärvi	naut-
tivat	asukkaiden	kanssa	lauluhetkestä.
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Lukutaitokilpailun voittajaluokka 
luki 265 kirjaa

Televisioita Näsin sairaalalle

Taatalan äideille ruusut

Viiden tonnin siivoustalkoot

Lions Club Vantaa/Komeetat osallistuvat leijonien kansainväliseen lukutai-
tokampanjaan järjestäen lukutaitokilpailun Korson Leppäkorven koulun nel-
jänsien luokkien oppilaille 10.12.2012–30.4.2013. Kilpailuun valittiin tämä 
4. luokkataso, sillä he osaavat jo lukea ja hyötyivät lukutaitokampanjasta 
eniten tässä ikävaiheessa. Kilpailun tarkoituksena oli lisätä lasten kiinnos-
tusta kirjojen lukemiseen ja parantaa lukutaitoa. 

Pisteytykseen vaikutti yksilöllinen lukunopeus suhteutettuna kirjan si-
vumäärään ja vaikeustasoon.

Voittajaluokan 4 A:n opettaja Ulla Fallström kertoi lukutaitokampan-
jan hyödyistä: 

”Meidän luokalla lukemiseen tuli sujuvuutta ja oppilaat oppivat ymmär-
tämään paremmin lukemansa tekstin. Näin saavutettu sujuva lukeminen 
auttaa heitä myös myöhemmissä opiskeluissa.” 

Eräs poika-oppilas kertoi, että oli innostunut lukemaan 22 kirjaa ja ilman 
kilpailua ei olisi lukenut yhtäkään. Kilpailun aikana luokassa oli ollut hyvä 
ja lukemaan innostava tunnelma. 

ME-henkinen luokka odotti innolla lupaamiamme palkintorannekkeita, 
joilla he pääsevät viettämään vielä tämän kevään aikana hauskaa Linnan-
mäki- päivää yhdessä. 

Eija Päivinen

LC Tampere/Koivistonkylä päätti ilahduttaa alueellaan sijaitsevan Taatalan 
palvelukodin äitejä. Presidenti Risto Kivimäki avasi tilaisuuden. Aluksi äi-
deille pidettiin juhlapuhe ja lion Hannu Sippola esitti yksinlaulua äideille. 
Äidit saivat toivoa yhteislauluja ja monta tuttua kevät- ja muutakin laulua 
tuli laulettua. Klubi tarjosi kaikille asukkaille kakkukahvit ja veljet jakoivat 
kaikille äideille ruusut. Mukana oli kaksi yli 100-vuotiasta äitiä ja tapahtu-
man lopuksi eräs kodin asukas kiitti mukavasta tapahtumasta, joka tuotti 
iloa ja piristystä asukkaille.

Neljän porvoolaisen leijonaklubin kesken syntyi päätös TV-laitteiden han-
kinnasta Näsin Sairaalalle. Neljä televisiota hankittiin yhteishankintana por-
voolaisesta liikkeestä, joka osallistui lahjaan tuntuvalla alennuksella. Sairaa-
lalta saadun tiedon mukaan laitteiden tulee olla uusia, sillä kotona käytössä 
olleita laitteita ei voida ottaa vastaan sairaalaolosuhteisiin.

Lahjoituksen vastaanottajat osaston hoitajat Mia Karlsson ja Eeva Frej-
borg kiittivät lahjoituksesta ja kertoivat, että laitteet tulevat kovaan tarpee-
seen. Hoidokeista osa on liikuntakyvyttömiä ja osa on suljettuna huoneis-
saan. Television katselu on kuntoutuspotilaillekin tärkeä ja käy terapiasta, 
kun voi katsella kodinoloisesti tuttuja suosikkiohjelmia, sarjoja tai vaikkapa 
uutisia. Sellaiset potilaat, jotka pystyvät liikkumaan kutsutaan aulaan kat-
somaan siellä jo olevaa televisiota. Televisioita ei asenneta kiin teästi sa-
moihin huoneisiin vaan liikuteltaviin telineisiin, jolloin laitteita voi käyt-
tää eri huoneissa. 

Matti Leivo 

LC Loimaan perinteiset kevätsiivoustalkoot järjestettiin 2.5.2013. Kirjaston 
pihalta alkaneen tilaisuuden aluksi jaettiin klubin loimaalaisille urheiluseu-
roille ja järjestöille myöntämät toiminta-avustukset, joiden kokonaissumma 
oli 4 950 €. Avustuksen saajina olivat Loimaan Jankko, Budoseura Ippon, 
Loimaan Leisku, Lokoko, Loimaan seudun näkövammaiset ry. ja Loimaan 
seudun omaishoitajat ja läheiset ry.

LC Loimaa haluaa omalta osaltaan olla tukemassa paikkakunnan nuo-
rison harrastusmahdollisuuksia. Niinpä urheiluseuroille myönnetyt avus-
tukset on korvamerkitty käytettäväksi nimenomaan nuorisotoimintaan. Ar-
vostamme myös vapaaehtois- ja vammaisjärjestöjen tekemää työtä, kertoo 
klubin presidentti Mikko Paljakka.

Siivoustalkoisiin osallistui runsaat 60 lionsveljeä sekä avustuksia saanei-
den yhdistysten ja järjestöjen edustajaa. Kaksituntisen urakan tuloksena 
oli noin 40 jätesäkillistä roskia. Budoseura Ipponin juniorit ja heidän van-
hempansa osallistuivat talkoisiin 18 hengen voimin. Seura sai 650 €:n toi-
minta-avustuksen, jolla katetaan tulevan kesän leirikustannuksia. Iloinen 
oli myös Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja 
Jaana Boström yhdistyksen saamasta 650 €:n avustuksesta. 

Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Televisioiden	luovutustilaisuus	Näsin	Sairaalan	osasto	3:lla.	Kuvassa	vasem-
malta	osastonhoitajat	Mia	Karlsson	ja	Eeva	Frejborg,	Britt-Marie	Kåll	LC	Por-
voo/Blanka,	Lars	Heinonen	LC	Porvoo/Borgoensis,	Maijaleena	Leivo	LC	Por-
voo/Borgoensis	ladyt,	Jari	Holstein	LC	Porvoo	mlk,	ja	Tapio	Patrakka	LC	Por-
voo/Borgå.	Kuva:	Matti	Leivo.

Linnamäki-rannekkeet lahjoitettiin Leppäkorven koulun 4 A luokalle.

Taatalan	palvelukodin	äidit	olivat	ilahtuneita	Koivistonkylän	klubin	äitien-
päivätilaisuudesta.

LC	Loimaan	järjestämien	siivoustalkoiden	aluksi	jaettiin	klubin	myöntämät	
toiminta-avustukset.	Loimaan	seudun	omaishoitajat	ja	läheiset	ry:n	puheen-
johtaja	Leena	Seppä	vastaanotti	650	€:n	suuruisen	avustuksen	klubin	presi-
dentiltä	Mikko	Paljakalta.
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LC Kustavi järjesti perinteiset Lohimarkkinat elokuun ensimmäisenä lauan-
taina, kuten jo 35 kertaa aikaisemmin. Jo aamuvarhaisesta järjestävän klu-
bin jäsenillä oli tyytyväinen virne kasvoillaan, sillä he tiesivät jo siinä vai-
heessa markkinoiden onnistuvan.

Tämä tarkoitti sitä, että 4  000–5  000 kävijän tavoite saavutetaan. Sen 
takasivat pilvettömältä taivaalta paistava aurinko ja melkein 100 markki-
nakauppiasta.

Markkinavieraat viihtyivät 36. lohimarkkinoilla hyvin ja nauttivat oh-
jelmasta ja ennen kaikkea kustavilaisesta lohikeitosta. Sen erinomaisesta 
mausta on vuodesta toiseen vastannut ”soppatykkimestari” Juha Num-
mela. Toki tuore kirjolohikin teki kauppansa.

LC Kustavi ja Kustavin kunta olivat tällä kertaa päättäneet nimetä – Vuo-
den kesäkustavilaiseksi, toimitusjohtaja Jukka Ikulin.

Teksti ja kuva DC Lars Wiren

LC Haukipudas/Kello on perustettu 17.5.1973. Perustajajäseniä oli 26, joista 
neljä on edelleen klubissa. He ovat Juha Kivari, Jorma Manninen, Jorma Pie-
tilä ja ensimmäinen presidentti Olavi Ylipahkala. Klubi juhli 40-vuotistai-
valta Kellon Nuorisoseuralla 18.5.2013. Piirikuvernööri Toivo Sistonen lady 
Leean kanssa toi Lions-liiton tervehdyksen yhdessä naapuriklubien kanssa. 
Toiminta-ajatuksen mukaisesti juhlassa jaettiin avustuksia sotaveteraaneille, 
nuorille jalkapalloilijoille ja jääkiekkoilijoille sekä voimistelijoille, perhekah-
vilalle, kehitysvammaisille, meripelastusyhdistykselle, partiolaisille, ikäih-
misten porinapiirille, nuorille muusikoille sekä lukion ja ammattioppilai-
toksen opiskelijoille. Juhlassa oli esillä pitkäaikaisimman aktiviteettimme 
nuorten hyväksi vuodesta 1997 tehtyjen Haukipudas-kalentereiden näyt-
tely. Kalenterin valokuvin, lyhyin tekstein ja opaskartalla tallennetaan hau-
kiputaalaista perinnettä, jota kaikkien on syytä vaalia nyt ja jatkossakin.

Monet yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt ovat olleet yhteistyö-
kumppaneinamme 40 vuoden ajan. 

Hannu Liljamo

LC Kauhajoki/Aro sekä LC Kurikka/Paitapiiska järjestivät yhteistuumin 25.5. 
Kauhajokicarshow:n nimellä järjestetyn moottoriajoneuvonäyttelyn ja nimi 
sille oli tänä vuonna LionCarShow ko. yhteistoiminnasta johtuen. Näyttely 
paikkana oli Timber-halli Kurikassa. Näytteilleasettajia oli kaikkineen 65.

LC kauhajoki/Aro toimi nyt kuudetta kertaa järjestäjänä ja muina vuosina 
se on toteutettu Kauhajoella. Yhteistyö sujui moitteettomasti ja LC Kurikka 
oli innolla mukana. Mutta kuten usein käy, oli tapahtumia liikaa samalle vii-
konlopulle ja näin myös tapahtuma jäi yleisötavoitteestaan edelliseen vuo-
teenkin verrattuna. Tapahtuma oli kuitenkin hieno päänavaus tehdä jotain 
yhdessä toisen klubin kanssa.

Näytteilleasettajat olivat tyyty-
väisiä järjestelyihin. Hyväntekeväi-
syyteen emme nyt saaneet jako ra-
haa klubeille, mutta omille päästiin. 

Ari Korpela

LC Kuopio/Snellman järjesti toukokuun lopulla kymmenettä kertaa Snell-
manin koulun 6. luokkalaisille luontoretken Siilinjärven Toivalassa sijaitse-
valle Haapamäen havaintotilalle. Tänäkin vuonna retkelle osallistui lähes 
40 toinen toistaan innokkaampaa kaupunkilaisnuorta. 

Retkeen kuului lionstoiminnan esittelyä, tutustuminen vanhan ajan sa-
vupirttiin, tietovisa sekä makkaranpaistoa. Päivän aikaan oppilaat kiersivät 
havaintotilan luontopolun tilan isännän Ensio ”Enska” Räsäsen johdolla 
ja vastailivat polun varrella luontoaiheisiin tietovisakysymyksiin. Kierrok-
sen aikana oppilaat saivat lisäksi aimo annoksen metsätietoutta Enskan 
mielenkiintoisia tarinoita kuunneltuaan. Tietovisan voitti kaikki vastauk-
set oikein tiennyt Joonatan Tuunainen, joka sai 50 euron lahjakortin nuo-
rison suosimaan vaateliikkeeseen. Tietovisassa palkittiin kaikkiaan kym-
menen parasta tietäjää. 

Kymmenen vuoden aikana LC Kuopio/Snellmanin järjestämille luonto-
retkille on osallistunut yli 400 Snellmanin koulun oppilasta. Metsäkeskuk-
sen uudistaessaan palvelukonseptiaan näyttää sille, että luontoretkipalvelut 
loppuvat. Myös havaintotilan isäntänä toimineen Ensio Räsäsen jäädessä 
eläkkeelle poistuu Haapamäestä paljon metsätietoutta.

LC Haukipudas/Kello 
nuorison tukena 40 vuotta

Kymmenen vuotta 
eikä ihan suotta!

Aurinkoiset Kustavin lohet

LionsCarShow Kurikassa

Vasemmalla	LC	Kustavin	presidentti	Jussi	Rantanen,	tykkimestari	Juha	
Nummela	ja	A-piirin	DG	Tommi	Virtanen.

Näyttelyssä	oli	useita	
mielenkiintoisia	nähtävyyksiä.

Savupirtin	 uumenissa	 ennen	 tietovisan	 palkinnonjakoa	 muistettiin	 Ensio	
”Enska”	 Räsästä	 LC/Kuopio	 Snellmanin	 standaarilla.	 Standaaria	 luovutta-
massa	retkivastaava	Jari	Smolander	(oik.)	ja	presidentti	Seppo	Martiskainen	
(kesk.).	

LC	Haukipudas/Kellon	40-vuotisjuhlakuva.	Kuva:	Juha	Virranniemi.
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Mato vai mansikka?
Käyn usein lounaalla työpaikkani lä-

hellä olevassa ravintolassa. En-
nakkoluulottomana henki-

lönä usein myös istun sa-
maan pöytään tuntemat-
tomien kanssa. Mitä tur-
haan kainostella kun pöy-
dässä on tilaa. Eräänä 
päivänä menin taas is-
tumaan neljän hengen 
pöytään, jossa istui ko-
mea nuori (n. 40v) mies 

yksin. Yleensä pöydissä is-
tutaan hiljaa ja katsellaan 

muualle mutta tämä nuori 
mies tarkkaili minua ja vaisto-

sin hänen haluavan aloittaa keskus-
telun. Niin hän sitten kyseli juhannuk-

sesta ja kesälomista ja siinä syntyi kiva ja mukava ilmapiiri ja keskustelu. 
Hän oli jo syönyt mutta jäi istumaan kanssani ja meillä oli hauskaa. Läh-
tiessään hän toivoi tapaavansa minua uudelleen samassa paikassa.

Myöhemmin mietin mikä sai suomalaisen tuppisuun puhumaan ja käyt-
täytymään niin epä-suomalaisesti ja epä-pääkaupunkilaisesti. Olikohan mi-
nun käytöksessäni ja olemuksessani jotain, joka houkutteli häntä aloitta-
maan lounaskeskustelun.

Tätä olen miettinyt myös lionstoiminnassa. Miten saisimme itsemme hou-
kuttelevaksi ja helposti lähestyttäväksi, jotta meidän kanssa olisi helppo ja 
miellyttävää jutella ja tavata uudelleen. Kaikki lähtee meistä itsestämme, 
me voimme päättää haluammeko olla puoleensavetäviä tai torjuvia. Minä 
kun yleensä hymyilen ja katson ihmisiä silmiin, se saa ihmiset varmaan lä-
hestymään minua helpommin. Jos kulkisin kulmat kutrussa ja vihainen ilme 
kasvoilla tuskin minua haluttaisiin lähestyä. Sama pätee lionstoimintaan 
ja meihin lionseihin yksilöinä. Olemmeko me yksilönä iloisia siitä, että kuu-
lumme maailman laajuiseen järjestöön vai aloitammeko me itse aina kes-
kustelun puhumalla negatiivisia asioita omasta järjestöstämme. Toki jokai-
nen saa ilmaista mielipiteensä mutta kannattaako sitä ilmaista joka pai-
kassa ja jokaiselle? Miten sitten saamme uusia ihmisiä kiinnostumaan toi-
minnastamme ja pysymään mukana toiminnassa?

Heinolan vuosikokous oli mielestäni mahtava kokemus moneen vuoteen. 
Mietin sitä myöhemmin. Ihmettelin miksi minulla oli siellä niin hauskaa. 
Ehkä se johtui myös minun omasta asenteestani. Ensi alun vastoinkäymisten 
(epäselvyyksien ja epätietoisuuden) jälkeen koko järjestely toimikin hyvin. 
Tapasin monia uusia lioneja ja myös todenteolla pidin hauskaa aamuyöhön 
saakka. Ensimmäistä kertaa vuosikokouspaikalla tanssittiin tavallisia dis-
kotansseja ja hypittiin hullunlailla. Tunsin itseni nuoreksi ja huolettomaksi.

Haluamme toimintaamme nuoria mukaan mutta järjestämme tilaisuuksia 
ja tapahtumia, jotka on suunnattu vanhemmalle herrasväelle, en tarkoita 
aktiviteetteja vaan lionien kesken tapahtuvaa hauskanpitoa. Sitten ihmet-
telemme miksemme saa nuoria mukaan? 

Meidän pitäisi tehdä järjestöstämme houkuttelevamman ja puoleensave-
tävämmän. Meidän pitäisi tarjota sitä mitä nuorempi sukupolvi haluaa ja 
missä viihtyy. Silloin järjestömme olisi kiinnostava ja ehkä myös uusi jäse-
nistö viihtyisi pitempään kuin vuoden. Eräs vanha sanonta sanookin: ”Jos 
haluat onkia kaloja, älä laita koukkuun mansikkaa vaan laita mato.” Eli 
tarjotaan sitä mitä meiltä halutaan jos haluamme saada kalan onkeen.

Taidan kohta mennä taas lounaalle tuttuun paikkaan ja mahdollisesti se 
komistus on siellä odottamassa minua!

PDG Eeva Suomenaro

Ylipormestari Jussi Pajunen valjasti huumekoira Jussin 28.5. Huumekoiran 
on lahjoittanut LC Helsinki/Hakaniemi ja valjastustilaisuudessa sen vastaan-
otti Tullin pääjohtaja Jarkko Saksa.

Tullin huumekoirat ovat tehokkaita toimijoita huumeitten vastaisessa 
työssä. Koirien vainu on ylivertainen. Tullilla on tällä hetkellä nelisenkym-
mentä huumekoiraa ja neljä savukekoiraa. Vuosien saatossa Tulli on saanut 
kymmeniä huumekoiria lähinnä eri kansalaisjärjestöjen lahjoituksina, mm. 
useitten lionsklubien ja -piirien lahjoittamina. 

Koiria on nimetty esim. lahjoittajiensa mukaan. Kunnia on tällä kertaa 
osoitettu ylipormestari Jussi Pajuselle hänen ansioistaan ennaltaehkäisevässä 
huumeitten vastaisessa työssä. Hän on muun muassa toiminut usean vuo-
den ajan LC Helsinki/Hakaniemen järjestämän huumeitten vastaisen kirjoi-
tuskilpailun suojelijana.

Työt aloittaessaan kesäkuun alussa huumekoira Jussi oli vuoden ja nel-
jän kuukauden ikäinen projektikoira. Projektikoira on viranomaisten omis-
tama koira, joka on pentuikäisenä määräajan kasvattajan tai kennelalan opis-
kelijan koulutettavana. Kasvatusajan jälkeen koira siirtyy Tullin koiranoh-
jaajan koulutettavaksi. 

Tulli on kouluttanut huumekoiria vuodesta 1969. Yleensä koirien koulu-
tus aloitetaan vuoden ikäisenä. Perus- ja harjoittelujakso kestää kolme kuu-
kautta, jonka jälkeen koirat siirtyvät työelämään. Viikon pituisille kertaus-
kursseille koirat osallistuvat kerran vuodessa. Huumekoira kuuluu ohjaa-
jansa perheeseen perheenjäsenenä.

Helsingin	kaupunginjohtaja	Jussi	Pajunen	valjasti	huumekoira	Jussin,	avustaja-
naan	koiran	ohjaaja,	tullitarkastaja	Kaisa	Savikuja.	Taustalla	Tullin	pääjohtaja	
Jarkko	Saksa	(vas.),	N-piirin	kuvernööri	Jukka	Kärkkäinen	ja	lahjoittajaklubin	
LC	Helsinki	Hakaniemen	presidentti	Juhani	Alaranta.	Kuva:	Antti	Tuomikoski.

Ylipormestari Pajunen 
valjasti huumekoiran
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KUUROSOKEAT

Sulje silmäsi ja korvasi, niin että et 
voi nähdä ja kuulla! Ympärilläsi on 
äkkiä vain pimeyttä ja hiljaisuutta. 
Lähde sitten näkö- ja kuuloaistit sul-
jettuna tutussa ympäristössä liik-
keelle. Yritä välttää kaikkia esteitä, 
kuten huonekaluja, tuoleja ja suljet-
tuja ovia, ettet loukkaa itseäsi. Yritä 
kommunikoida puolisosi kanssa, ky-
syen häneltä jotain, huomaatko: et 
kuule vastausta. Olet astunut maa-
ilmaan, jota kuurosokeat elävät joka 
päivä! He jos ketkä tarvitsevat näke-
vän ja kuulevan apua! Heidän ritarei-
naan ovat E-piirin lionit olleet suu-
rella joukolla viimeiset viisi vuotta. 
Kuurosokeat on pieni ryhmä, mutta 
heidän hyvinvointinsa on paljolti 
sidottu siihen, miten heidän elä-
määnsä voidaan tavalla tai toisella 
helpottaa.

Kuurosokeiden näkö- ja kuulo-
kyky voi olla heikko, mutta heillä 
on muut, kuten hajuaisti yleensä ke-
hittyneempiä, kuin muilla. Heillä on 
oma viittomakieli(taktiili), mikä vii-
totaan suoraan kädestä käteen. Kii-
tos nykytekniikan kommunikointi ja 
asiointi on helpottunut huomatta-
vasti Braillino-pistelukulaitteen, tie-
tokoneiden, kännyköiden ja piste-
näyttöjen ansiosta. Esimerkiksi Brail-
linoita Suomessa on vain muutamia 
kuurosokeiden käytössä, kun niitä 
vastaavasti Ruotsissa on n 70 kpl.

HISTORIAA

1981 Suomen Kuurosokeat ry:n toi-
minnanjohtaja Inger Lindgren kertoi 
LC Tampere/Pyynikin lionille, isän-
nöitsijä Osmo Suomiselle, että he 
tahtoisivat rakentaa kuurosokeille 
oman palvelutalon. Samalla hän 
toi esille, että hanke ei edisty, sillä 
heillä ei ole tarvittavaa omarahoitus-
osuutta. Lindgren pyysi apua meiltä, 

lioneilta ja lion Osmo Suominen 
klubista alkoi toiminnan miehenä 
viedä asiaa eteenpäin. Hän otti yh-
teyttä silloiseen varapiirikuvernöö-
riin Martti O. Hirvoseen, kysyen 
voisiko E- piiri lähteä mukaan hank-
keeseen. Tuon sinnikkyyden ja yh-
teistyön tuloksena 1983 Tampereen 
Hervantaan valmistui kaupungin 
lahjoittamalle tontille Kuurosokei-
den Toimintakeskus, jonka hankin-
nassa meillä E-piirin lioneilla on ol-
lut merkittävä osuus.

Pirkanmaan lionit eivät ole unoh-
taneet kuurosokeita, vaan ovat olleet 
kaikki nämä vuodet auttamassa toi-
mintakeskusta tavalla ja toisella. Toi-
mintakeskus täyttää nyt elokuussa 
30 vuotta. On hyvä, että paikat ovat 
kunnossa.

PIHATIET

Kevääseen 2008 mennessä Toimin-
takeskuksen pihatiet olivat niin huo-
nossa kunnossa, että ne aiheuttivat 
kuurosokeille käyttäjilleen jo vaara-
tilanteita. Lionit päättivät tuolloin 
piirikokouksessaan, että lähdimme 
toteuttamaan teiden korjausta sekä 
rahallisesti, että talkoovoimin. Vuo-
den aikana Pirkanmaan lionit keräsi-
vät erilaisilla tempauksilla 62  700 eu-
roa pihatöiden kunnostusta varten.

Suomen suurimmat lionstalkoot 
pidettiin kesäkuussa 2009, kun 78 
lionia ja puolisoa osallistui vanho-
jen pihalaattojen irrotukseen, puh-
distukseen ja varastointiin. Melkein 
1  000 neliön käytäväkivien purku vei 
aikaa vain päivän! Uudet turvalliset 

kulkureitit olivat valmiit saman ke-
sän taittuessa syksyksi.

UUDET HAASTEET

Teiden valmistuttua keskustelimme 
toimintakeskuksen asukkaiden ja 
johdon kanssa. Noiden keskuste-
lujen aikana selvisi, että myös yh-
teinen iso sauna, vetoisat asunto-
jen takaovet ja aikansa elänyt gril-
likatos kaipaisivat kiireesti uudis-
tusta. Tiesimme, että apua kunnan 
tai valtion taholta oli todella vaikea 
saada, siksi haastoimme lionit uu-
delleen kuurosokeiden avuksi – ja he 
ottivat haasteen vastaan äänin 100–
11. Nyt kesällä 2013 lionien työ on 
saatettu loppuun: sauna on kunnos-
tettu, asuntojen takaovet on uusittu 
ja kesäkeittiö on valmis.

VARAIN 
HANKINNASTA

Varoja autettavalle kohteellemme 
on kerätty yhteisillä teatterinäytök-
sillä: Herrasmieshuijarit, Puhdistus, 
Mustalaisruhtinatar ja Liz. Meillä on 
ollut myös piiritasolla myytyjä kon-
sertteja, joissa esiintyjinä ovat olleet 
Päivi Mäkinen, Ritva Oksanen, Joel 
Hallikainen ja Viktor Klimenko. Kä-
vipä tohtori Kiminkinenkin meille lu-
ennoimassa terveydestä.

Lisäksi monet klubit ovat järjestä-
neet omia tilaisuuksia ja tem pauk sia 
kuurosokeiden hyväksi: muotinäy-
töksiä, joulukuusien myyntiä, huu-
tokauppoja. Klubit ovat myyneet 
lintulautoja, joulu- ja ystävänpäivä-

kortteja, sekä kalentereita. Kaudella 
2011–12 valmistettiin ja myytiin klu-
beissa yli 230 serviettirasiaa.

Varoja saatiin kohteelle kerättyä 
yhteensä melkein 100  000 euroa. 
Jos laskisimme myös kaikki yhteis-
työkumppaniemme tekemät tarvike- 
ym. lahjoitukset ja talkootyötunnit 
yhteen, summa nousee varmasti yli 
200  000 euron.

LAHJOITUKSIA

Suurimmat lahjoittajat ovat olleet 
LC Tampere/Harju ja LC Valkeakoski/
Sääksmäki. Viimeksi mainittu klubi 
urakoitsi talkootyönä vuosi sitten 
yli 10  000 euron edestä pohjustus- 
ja maansiirtotöitä kesäkeittiötä var-
ten. Suurimman henkilökohtaisen 
lahjoituksen on tehnyt lion Seppo 
Airaksinen, LC-Kylmäkosken klu-
bista 5  555 euroa. Arne Ritari-Sää-
tiö myönsi 10  000 euron avustuksen 
pihateihin keväällä 2009.

KUUROSOKEIDEN 
TOIMIKUNTA

Kuurosokeiden Toimintakeskuk-
sen nykyisessä toimikunnassa ovat 
koko ajan toimineet seuraavat lionit: 
puheenjohtajana PDG Marjo Kivi-
ranta LC Tampere/Näsinneula, PDG 
Antti Nikander LC Tampere/Härmälä, 
PDCC Martti O. Hirvonen LC Tam-
pere/Amuri, PDG Reino Hyppönen 
LC Tampere/Pispala ja lion Pekka Te-
räsmaa LC Tampere/Köyhät Ritarit. 
Lisäksi joukkoomme on tullut myös 
uusina asiantuntijoina rak.ins. Leo 

E-piirin lionit kuurosokeita auttamassa
Viimeisen viiden vuoden 
ajan Pirkanmaan lionit 
ovat olleet auttamassa 
Suomen Kuurosokeiden 
Toimintakeskuksessa 
Tampereella.

Kuurosokeat tutustumassa tulkkien avulla uusittuihin pihateihin.
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www.metsakartano.com

Tervetuloa
vieraaksemme!
Nauti luonnosta Metsäkartanolla. Vuokraa loma-asunto ja 
harrastevälineet. Sauno, nauti ja ruokaile. Tule päiväksi tai 
viivy vaikka viikko. Ryhmille räätälöimme passelit leirit, 

kokoukset, tyky-päivät ja pikkujoulut
Soita, kysy lisää 040 8396350.                 

Rikala LC Tampere, Toimintakes-
kuksen toiminnanjohtaja lion Risto 
Hoikkanen LC Tampere/Amuri sekä 
arkkitehti lion Timo Siiskonen LC 
Tampere/Harju. Toimikunnassa on 
koko ajan ollut erinomainen yhteis-
henki. On ollut suuri kunnia ja etu-
oikeus olla mukana tällaisessa jou-
kossa!

TALKOOHENKEÄ

Asiantuntijana pihatöiden suunnit-
telussa ja toteutuksessa olivat lion 
insinööri Pekka Teräsmaa ja PDG rak.
mest. Reino Hyppönen. Saunan ja 
kesä keittiön suunnitteli talkoin ark-
kitehti lion Timo Siiskonen. Raken-
nusvalvojana ja satoja tunteja Toi-
mintakeskuksessa uupumatta on 
ahertanut rakennusinsinööri Leo Ri-
kala. Hänen luotettavilla harteillaan 
on ollut pihateiden, saunan, ovien ja 
kesäkeittiön töiden valvonta.

Talkootyötä on tehty tuhansia 
tunteja. Kuluneiden vuosien aikana 
melkein kaikki E-piirin Lions-klubit 
ovat olleet mukana tavalla tai toi-
sella kuurosokeiden hyväksi. Jokai-
sen klubin ja jäsenen panos on ol-
lut erittäin tärkeä, on se ollut työtä 
tai rahallista apua! Tämän kaltaista 
pitkää vapaaehtoista sitoutumista 
en ole koskaan aikaisemmin nähnyt.

Mieleeni tulevat myös monet yk-
sittäiset lionit, jotka ovat antaneet 
korvaamattoman panoksensa Kuu-
rosokeiden Toimintakeskuksen hy-
väksi. Heistä tulee mieleen Tapio 
Vuolahti, Martti Vainio ja Kari Vai-
nikka LC Tampere/Hakametsä. PDG 
Esko Halme, Matti Toivonen, Simo 
Koho ja Ari Reima LC Tampere, 
Aarne Jännes LC Tampere/Harju. 
Moni paljon talkoita tehnyt jää tässä 
mainitsematta tilan takia.

KUUROSOKEITTEN 
ARJESTA VIELÄ

Olen saanut tutustua kuurosokeiden 
elämään nämä viisi vuotta. Heidän 
elämänsä on erilaista kuin meidän 
kuulevien ja näkevien. Päällimmäi-
seksi heistä on kuitenkin sydämeeni 
piirtynyt kuva vähempään tyytyvistä 
ihmisistä, joilla on hersyvä nauru ja 
iloinen mieli kaikista arjen haas-
teista huolimatta. Olen usein miet-
tinyt, miksi me terveet ihmiset emme 
ymmärrä, mikä lahja meillä on, kun 
voimme käyttää koko ajan kaikkia 
aistejamme.

KIITOS

Kiitos kaikille mukana olleille lio-
neille, puolisoille, yhteiskumppa-
neille ja yrityksille.

Kiitos Suomen Kuurosokeiden 
Toimintakeskuksen henkilökunnalle 
hienosta yhteistyöstä, on ollut to-
della mahtavaa seurata miten te 
teette työtänne suurella sydämellä.

Kiitos sinulle Kari Hyötylä mo-
nista pantomiimi esityksistä, ne toi-
vat meille elävästi esille sen, miten 
haasteellista on selvitä arkipäivän as-
kareista kuurosokeana. Ne esitykset 
sulattivat kovimmankin sydämen.

LOPUKSI

Meitä lioneita pyydettiin autta-
maan. Otimme haasteen vastaan 
ja lähdimme liikkeelle. Teimme sen 
mikä sydämessämme tuntui oikealta. 
Meillä lioneilla on sydäntä ja meillä 
on vastuuntuntoa lähimmäisis-
tämme, siksi me olemme LIONEITA.

Kuurosokeiden Toimikunnan 
puolesta

PDG Marjo Kiviranta

Kuurosokeiden	tmk:n	jäsenenten	keskellä	rovasti	lion	Simo	Koho	siunaa	käyt-
töön	uuden	kesäkeittiön.	Vasemmalta	Toimintakeskusken	johtaja	lion	Risto	
Hoikkanen	LC	Tampere/Amuri,	lion	Pekka	Teräsmaa	LC	Tampere/Köyhät	Ri-
tarit,	toimikunnan	pj	PDG	Marjo	Kiviranta	LC	Tampere/Näsinneula,	lion	Simo	
Koho	LC	Tampere,	PDCC	Martti	O.	Hirvonen	LC	Tampere/Amuri,	PDG	Reino	
Hyppönen	LC	Tampere/Pispala	ja	lion	Leo	Rikala	LC	Tampere.

Lions Club Kurikka/Jennyt
onnittelee lämpimästi

charter-presidenttiään ja 
Melvin Jones -jäsentä Raita Seikkalaa 

merkkipäivän johdosta.
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Työ Lions-toiminnan tunnettuu-
den lisäämiseksi ja imagomme kir-
kastamiseksi käynnistyy liitossa 
elokuussa, kun ns. brändityöryhmä 
aloittaa toimintansa. Kuvernööri-
neuvosto nimeää elokuun kokouk-
sessa työryhmän jäsenet, jotka ovat 
viestintäjohtaja Thorleif Johansson, 
DG Esa Ojapalo, PID Tapani Rahko, 
IPDG Pekka K. Vatanen ja leojen 
edustaja. Työryhmän puheenjohta-
jaksi on CC Asko Merilä kutsunut 
pääsihteeri Maarit Kuikan. CC osal-
listuu itse työryhmän työskente-
lyyn aikataulunsa pohjalta. Työryh-
män teknisenä sihteerinä toimii tie-
dotussihteeri Kaisa Hartzell.

Työskentelyn tavoitteita

Työryhmälle on laadittu alustava toi-
mintasuunnitelma ja tavoitteet, jotka 
täsmentyvät työn aikana. Toiminnan 
tavoitteet ovat monitasoisia ja -ta-
hoisia, kuten:

– Oikaista lionstoimintaan liittyviä 
virheellisiä käsityksiä ja mieliku-
via toiminnasta.

– Lisätä lionstoiminnan kiinnosta-
vuutta ja sitä kautta

	 •	 kasvattaa	jäsenmäärää	joko	
  rekrytoimalla yksittäisiä jäseniä 
  tai perustamalla uusia ja 
  uudentyyppisiä klubeja.
– Löytää uusia toimintatapoja
	 •	 jäsenhankintaan,
	 •	 klubien	toimintaan,
	 •	 toiminnasta	tiedottamiseen	ja	
  markkinointiin.
– Suunnitella Lions-toimintaa ja 

liittoa markkinoivaa aineistoa  
(roll-upit, esitteet)

– Hyödyntää kansainvälisen järjes-
tön imagoa ja brändiä sekä ’jalos-
taa’ niitä Suomen tilanteeseen so-
piviksi.

Jotakin vanhaa,  
jotakin uutta 

Pyörää ei ole tarkoitus keksiä uudes-
taan. Lions-piirit ja klubit ovat 
2000-luvulla olleet mukana erilai-
sissa hankkeissa, joissa yllä mainit-
tuja tavoitteita on pohdittu huolel-
lisestikin. Vuosina 2005–2008 oli 
käynnissä Uudistuva Lions-toiminta 
(ULT) -kehittämisprojekti, jonka ta-
voitteena oli: palvelunäkökulman kir-
kastaminen, terveen nuorison kas-
vattaminen, yhteyksien tiivistämi-
nen ympäröivään yhteiskuntaan, 
jäsenistön innokkuuden palautta-
minen ja rekrytoinnin tukeminen.

Kehittämisprojekti käynnistyi 
aihetta koskevalla jäsenkyselyllä, 
jonka tuloksia työstettiin edelleen 
ULT-seminaareissa. Klubitoiminnan 
kehittämiseksi ideoituja tavoitteita 
testattiin 50 pilottiklubissa. Kun ke-
hittämisprojekti vuonna 2008 päät-
tyi, käynnistettiin muutosvalmen-
nuskoulutus, ja uudistamisideat 
siirrettiin toimintatapoina jäsen-
ohjelman vastuulle sekä osaksi kou-
lutussisältöjä. Uudistamisen tuke-
minen tuli osaksi koulutustoimialan 
työtä vuonna 2011. 

ULT-projektin aikana leot saivat 
koulutusta brändinhallintaan, ja he 
ovat kouluttaneet lionsklubeja edel-
leen mm. järjestämällä klubi-illoissa 
aihetta käsitteleviä työpajoja.

ULT-asian työstämistä jatkettiin 
keväällä 2013 kutsuseminaarissa 
”Onko lionstoiminta uudistunut?”. 

Lisäksi brändityössä otetaan 
huomioon Pohjois-Savon alueella 
vuonna 2003 tehty tutkimus Lions-
toiminnan tunnettuudesta ja sen 
merkityksestä. Tutkimuksen tulok-
set ovat mielenkiintoisia ja yllättä-
vänkin yhdenmukaisia liiton Ta lous-
tutkimuksella keväällä 2013 teettä-

män Omnibus-kyselyn tulosten 
kanssa. Omnibus-kyselyn tulokset 
julkaistiin Heinolan vuosikokouk-
sessa, ja niistä kirjoitetaan enem-
män tämän lehden sivuilla. 

Miten edetään?

Brändityössä hyödynnetään mahdol-
lisuuksien mukaan käynnissä olevia 
yhteistyöprojekteja, kuten syksyn 
2013 Nenäpäivä-keräystä ja Lasten-
sairaala 2017 -hanketta. Yhteistyö-
projektien tiedottamista varten teh-
dään kulloinkin suunnitelma, joka 
toteutetaan liitossa, piireissä ja so-
veltuvin osin klubeissa. Suunnitel-
massa määritellään tiedottamisen ta-
voitteet, yhteinen kärki, jota täyden-
netään piiri-/klubikohtaisesti, vies-
tinnän välineet ja aikataulu. 

Liiton ulkoisessa viestinnässä kes-
kitytään erilaisten tarinoiden kerto-
miseen sekä pyritään hyödyntä-
mään mahdollisuuksia uudentyyp-
pisen imagon luomiseksi. Viestin-
nässä toistetaan johdonmukaisesti 
samoja teemoja, joista brändityös-
kentelyn aikana sovitaan.

Liiton sisäisessä viestinnässä hyö-
dynnetään Lion-lehteä, uutiskirjeitä 
ja www-sivuja. Liiton esittelyaineis-
toa uudistetaan ja huolehditaan 
siitä, että Lions-toiminta näkyy esim. 
KVN-kokousten, erilaisten koulutus-
ten jne. yhteydessä.

Lisäksi käynnistetään uusien klu-
bien perustamista edistävä pilotti 
yhteistyössä jäsentoimialan kanssa. 
Brändityön tavoitteita edistetään 
koulutusjärjestelmää hyödyntäen.

Tiedottaminen työn 
etenemisestä

Brändityöryhmä ei tee työtään yk-
sin eikä umpiossa. Liiton toimiala-

johtajat ja työryhmien puheenjohta-
jat sekä Lion-lehden toimittajat kut-
sutaan perehtymään brändityöryh-
män senhetkiseen työvaiheeseen ja 
antamaan siitä palautetta kauden ai-
kana. Kuvernöörineuvostolle tiedo-
tetaan työn etenemisestä sen ko-
kouk sissa ja tarvittaessa sähköpos-
tilla kokousten välissä.

Aikataulu

Työryhmä ei halua pilata lopputu-
losta kiireellä vaan perehtyy asiaan 
syyskauden aikana kuulemalla asian-
tuntijoita mm. viestinnän, brändi-
työn ja markkinoinnin aloilta. Kevät-
kausi omistetaan johtopäätösten te-
kemiselle ja määritellään toimenpi-
teet, joiden toteuttaminen käynnis-
tyy välittömästi.

Lopuksi

Kv-presidentti Barry J. Palmerin 
teema tällä kaudella on ”Seuraa 
unelmaasi”. Palmer toivoo jokaisen 
meistä nimeävän unelmansa Lions-
työssä ja tekevän suunnitelman 
sen toteutumiseksi. Palmerin omat 
unelmat ja teemat liittyvät köyhyy-
den torjumiseen, naisjäsenien mää-
rän lisäämiseen (tavoite 30 % kau-
den 30.6.2014 mennessä) ja koko 
Lions-järjestön jäsenmäärän kasvat-
tamiseen. Palmer haluaa, että joh-
tajuuskoulutusta kehitetään ja klu-
bien tyytyväisyyteen kiinnitetään 
huomiota. Eikä leoja saa unohtaa! 
– Minun unelmani liittyy brändityö-
hön, jonka saavutuksena Lions-toi-
minta kääntyy uuteen nousuun niin 
määrällisesti kuin laadullisestikin – ja 
kaiken sen saamme aikaan Yhdessä.

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Brändityöryhmä aloittaa toimintansa 
– suunniteltu vaan ei vielä tehty
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Tervetuloa 
teatteriin

PAULA & MIKKO
Ke 11.9. klo 19 Jyväskylän Paviljonki
Estradilla Paula Koivuniemi
Kapellimestarina Mikko Franck
25/23/12 €
             22,50/20,70/10,80 €

100, 100, 200
Ke 2.10. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Alun Francis, kapellimestari
Marek Bracha, piano
Benjamin Britten: Sinfonietta
Frederic Chopin: Pianokonsertto nro 2
Witold Lutoslawski: Dance Preludes
Witold Lutoslawski: Pastoraali, 
sov. Stefan Stucky
Richard Wagner: Siegfried-idylli
25/23/12 €

SIRKUS
Ti  26.11. klo 19 Jyväskylän teatteritalo  
Ke 27.11. klo 19 Jyväskylän teatteritalo    
Kimmo Tullila, kapellimestari
Charles Chaplin: Sirkus
25/23/12 €

www.jyvaskylasinfonia.fi

The Circus © Roy Export S.A.S.

SYksyn uutuudet:

WEST SIDE STORY
Musikaali rakkaudesta, vihasta ja kohtalon voimasta.
Ensi-ilta 7.9.

KISSA KUUMALLA KATOLLA
Äärimmäisten tunteiden perhedraama. 
Tunnetun klassikon modernisoitu sovitus.
ENSI-ILTA 16.10.

KOLMAS
Rakkauden kolme kerrosta. 
Kolme eri-ikäistä pariskuntaa eri elämänvaiheissa.
ENSI-ILTA 17.10.

Ryhmämyynti (03) 752 6000
Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min +pvm)
Lippupiste 0600 900 900 (1,98€/min+pvm)
Väliaikatarjoilut (03) 7826 474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi • www.lippu.fi
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Lions Clubs International

Aikataulu
•	 Elokuun loppuun mennessä klubeille postitetaan arvat
	 sekä myynti- ja tilitysohjeet, palautuskuori ja lasku
•	 Arpojen määrä on klubin jäsenmäärä pyöristettynä		lähimpään 10:llä jaolliseen lukuun
•	 Kaikki arvat		tulee tilittää viimeistään 1.2.2014
•	 Myymättä jääneiden arpojen osuus vähennetään laskun loppusummasta
•	 Myymättä jääneet arvat on palautettava Lions-liittoon mahdollisimman pian

Arvat
•	 Raaputusarpoja painetaan		25 000 kpl, jotka ovat juoksevasti numeroidut
•	 Arvan hinta on 10 € / kpl
•	 Voittotieto löytyy arvasta kuten myös lunastustiedot

Voitot
•	 Arpajaisten päävoittoina matkoja Lions-järjestön 97. vuosikokoukseen Torontoon,Torontoon,T Kanadaan
•	 Muita voittoja on lähes 500 kpl

- Jopo Electro sähköavusteisia pyöriä
- Muita Jopo -merkkisiä pyöriä
- Tavarapalkintoja mm. keittiötekstiilisettejä- Tavarapalkintoja mm. keittiötekstiilisettejä- T

•	 Kaikki voitot ovat voittajille verovapaita
•	 Matkavoitot tarjoavat Lioneille mahdollisuuden osallistua
	 kansainväliseen vuosikokoukseen ja edistää kansainvälistymistä
•	 Arpajaisten myyntituloista 50 % käytetään voittoihin

Anna tukesi nuorisolle 
Arpajaiset 1.9.2013 – 31.1.2014

Arpajaisten tavoitteet
Suomen Lions-klubien nuorisotyön tukeminen 

sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy.•	 Nuorisovaihto
•	 Nuorisoleirit piirien alueella
•	 Leo-nuorisotyö
•	 Lasten turvapäivä

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Nuorten kulttuurityön tukeminen
•	 SKEBA -nuorisobändiskaba
•	 Suomalaisten nuorten sinfoniamuusikoiden
	 osallistumisen tukeminen pohjoismaiselle
	 harjoitusleirille
•	 Suomalaisen nuoren muusikon osallistuminen
	 Euroopan lionien musiikkikilpailuun

Osta arpa - tuet Lions-nuorisotyötä !
Suomen Lions-klubien nuorisotyön tukitarve on

yli 100.000 € kaudella 2013 – 2014. 
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A-piiri
LC Turku/Hirvensalo: Kaarlo Kallio, Jouko Jokinen
LC Karinainen/Kyrö: Sari Pauna, Juhani Kyläpekka, Marjatta Sävelkoski,  
Tuula Talja, Pirjo-Riitta Tilkanen, SirpaTuuppa
LC Lokalahti: Jarmo Vidgren
LC Salo/Birgitat: Anu Rauvala, Maija Lehtinen
LC Aura: Esa Pirinen
LC Loimaa/Tähkä: Matti Schwartz
LC Ypäjä/Kate: Piia Heikkilä
LC Nousiainen: Timo Virtanen
LC Turku/Pohjola: Marko Hirvonen
LC Salo: Jorma Mykrä
 
B-piiri:
LC Helsinki/Munkkivuori: Jussi Murtomaa
LC Tapiola: Tuomo Lehtonen, Jyrki Liikanen
LC Lohja/Harju: Juha-Matti Savolainen
LC Karjalohja-Sammatti: Rauno Niskala
LC Espoo/Keskus: Jyrki Ahmala
 
C-piiri:
LC Riihimäki: Santeri Frilander
LC Kuhmoinen: Mikko Koli
LC Salpakangas: Jarmo Sulonen, Heikki Palo
LC Riihimäki/Kristalli: Mari-Anna Perttunen
LC Hämeenlinna/Renko: Petri Siren
LC Klaukkala/Leat: Piia Alanko, Helena Hyvämäki-Mäenpää
LC Hausjärvi/Helmi: Päivikki Laakso-Piki, Jaana Viitala
LC Hausjärvi: Reijo Silmukari
LC Rajamäki: Petri Huhtanen, Vesa Rajahalme, Ari-Pekka Mustonen,  
Jyrki Laamanen
LC Lammi: Jouni Rantanen, Sari Järä
LC Asikkala/Päijänne: Raimo Rinkinen, Valto Palvalin
LC Hämeenlinna/Aulanko: Riikka Koivisto, Ritva Kinnunen
LC Forssa: Tapani Ceder
LC Nurmijärvi: Mika Nurminen
LC Hyvinkää/Puolimatka: Jani Kesälä
LC Järvenpää/Ainot: Satu Willberg

D-piiri
LC Heinola/Tähdet: Sirkka Tuominen, Katja Itäinen
LC Heinola/Jyränkö: Kalevi Erola
LC Pyhtää-Pyttis: Risto Yrjölä
LC Lappeenranta/Rakuunat: Tuomo Puhakainen
LC Kotka/Kyminlinna: Esa Korkiamäki
LC Jaala: Pekka Valkeapää

E-piiri
LC Juupajoki: Tuomas Äikäs
LC Lempäälä/Sääksjärvi: Susanna Tarsia, Raili Lilja, Raija Valli, Ulla Jalonen, 
Kaija Leppänen, Anja Mäkelä, Maria Harjumäki, Heli Oinas, Satu Pasanen
LC Mouhijärvi: Seppo Niemi
LC Toijala/Arvo Ylppö: Auli Seppänen, Kirsti Vihola
LC Tampere/Diamonds: Suvi Karlen
LC Kangasala/Harjula: Vesa Sorsa
LC Valkeakoski: Kalle Kilpinen
LC Tampere/Lassinlinna: Saku Rautiainen
LC Vesilahti: Rogerio Da Conceicao
LC Nokia/Lotus: Katriina Erhola
LC Humppila: Pertti Paajanen
LC Tampere/Härmälä: Jari Mattila
LC Kangasala/Roine: Henri Hovi
 
F-piiri:
LC Vaasa/Ostrobotnia: Sylvi Esselström, Jin Wang
LC Seinäjoki/Botnia: Pasi Isoniemi, Mika Soininen
LC Seinäjoki/Aalto: Kirsi-Maria Ijäs-Lähteenmäki
LC Nurmo: Juha Koivumäki
LC Kuortane: Janne Laitila
LC Laihia: Jari Kasvio
LC Lapua: Markku Toppari
 

7.5.–1.8.2013
G-piiri:
LC Jyväskylä: Tero Ratilainen, Veli Joensuu, Timo Joensuu
LC Palokka/Wilma: Marjo Pakka
LC Jämsä: Kyösti Myller
LC Kannonkoski: Matti Piipponen
LC Äänekoski/Kotakennäs: Timo Väisänen 
H-piiri:
LC Juuka: Hannu Halonen, Marko Tolvanen
LC Joensuu/Adam&Eva: Irmeli Halonen, Laura Jormanainen
LC Lieksa/Brahea: Aarre Toivonen, Pentti Halonen
LC Ilomantsi: Petri Mertanen
LC Parikkala/Siikalahti: Rauno Ollikainen
LC Joensuu/Justiina: Mari Mynttinen
 
I-piiri:
LC Paltamo: Satu Pyykkönen
LC Oulunsalo/Salottaret: Marja Nurminen, Mari Korpela,  
Inkeri Kontio-Myllyoja, Eila Korkiakoski, Katri Suomala, Tuulia Suomela,  
Marjut Säily, Tuija Postari-Kivistö, Tessa Tieksola, Paula Wiik, Elsi Antila,  
Tuula Pörhö, Leena Hiekkanen, Maarit Saxholm, Linda Salo, Sanna Suomela, 
Johanna Myllyoja, Pirkko Haipus, Sinikka Ala-Leppilampi, Anneli Salo,  
Ritva Sinkkilä, Tiina Reunanen, Minna Närhi
LC Liminka/Liminganlahti: Tapio Koskela
LC Kempele/Sampola: Antti Saarela
LC Paltamo: Annikki Aitoaho, Marko Pyykkönen
LC Vihanti: Jouni Siponmaa
LC Pattijoki: Tapio Keränen, Kari Eilola
LC Kuhmo/Helenat: Päivi Komulainen, Riitta Tiainen, Eija Väisänen
LC Oulunsalo: Veijo Myllyoja, Kari Kajula
LC Vaala: Matti Koistinen
LC Oulu/Maikkula: Pekka Tauriainen
 
K-piiri
LC Varpaisjärvi: Martti Valtonen
LC Siilinjärvi/Tarina: Teija Veikkolainen
LC Kuopio: Harri Korhonen, Leif Salenius, Tuomas Oinonen, Jouko Kohvakka
LC Suonenjoki/Soittu:  Kari Kautto
LC Rautalampi: Arvo Leskinen
LC Siilinjärvi: Jyrki Jäppinen, Matti Mikkonen
 
L-piiri
LC Simo: Martti Säisä, Timo Kauppila, Jorma Knihtilä
LC Ylitornio: Tapani Melaluoto, Ville Front, Jorma Pietiläinen
LC Kemi: Kari Poikela
LC Taivalkoski: Raija Kelly, Esa Taivalkoski
LC Kuusamo: Jouni Korhonen
LC Sodankylä: Jari Hakkarainen
 
M-piiri
LC Kankaanpää/Helmi: Emilia Kerola, Leena Koota, Merja Isometsä
LC Harjavalta/Huovi: Tomi Salminen
LC Eura/Muinaiset: Nancy Mäkitalo, Merja Kylänpää, Päivi Kulmala,  
Susanna Ruusunen
LC Merikarvia: Jan Koskinen
LC Kiikoinen: Sami Iltanen
LC Äetsä/Keikyä: Olavi Sorva
LC Rauma/Reimari: Jarmo Lehti
LC Köyliö: Mikko Härkälä
LC Alastaro: Heikki Ketola
LC Kiikoinen: Jan Torstensson
 
N-piiri
LC Helsinki/Metsälä: Milja Raitamaa, Päivi Lindqvist, Tiina Aunila,  
Tarja Heinonen, Pentti Raitamaa, Lea Kärkkäinen, Arja Jämsen, Matti Heinonen
LC Helsinki/Vartiokylä: Toni Pahl, Jarmo Nikula-Blomqvist
LC Vantaa/Vernissa: Anne-Mari Anttila, Leena Pakkanen
LC Vantaa/Koivukylä: Juha Linninen
 
O-piiri:
LC Kokkola/Kokkotar: Marja-Leena Pajunpää, Kirsti Nieminen, Susanna Vasela
LC Haapavesi: Peter Eriksson

Lions Clubs International

Aikataulu

Arvat

Voitot

Anna tukesi nuorisolle 
Arpajaiset 1.9.2013 – 31.1.2014

Arpajaisten tavoitteet
Suomen Lions-klubien nuorisotyön tukeminen 

sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Nuorten kulttuurityön tukeminen

Osta arpa - tuet Lions-nuorisotyötä !
Suomen Lions-klubien nuorisotyön tukitarve on

yli 100.000 € kaudella 2013 – 2014. 
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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 perjantaina 1.11.2013. Kokouspaikkakunnan valinta 
tapahtuu kuvernöörineuvoston kokouksessa Savonlinnassa 
16.–17.11.2013.
Lisätietoja antaa tarvittaessa pääsihteeri Maarit Kuikka, 
puh 09 565 59510 tai 040 580 2494.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Asko Merilä  Maarit Kuikka
puheenjohtaja  pääsihteeri

Olen ollut kaksi kautta piirimme AR-
toimikunnan jäsen ja kiertänyt oman 
alueen erilaisissa koulutustilaisuuk-
sissa kertomassa Arne Ritari-sää-
tiöstä. Osallistujat ovat olleet kiin-
nostuneita sen toiminnasta ja his-
toriasta. Kysymyksiä on tullut run-
saasti niin avustuksista kuin Arne Ri-
tari-killasta. Aina olen kuitenkin jää-
nyt ihmettelemään, miksi sää tiöstä 
jäsenistön keskuudessa tiedetään 
niin vähän. Parhaiten säätiön toi-
minnan ja tavoitteet tuntuvat tietä-
vän piirihallituksen jäsenet ja toimi-
kuntapuheenjohtajat, jotka saavat 
kuulla jokaisessa piirihallituksen ko-
kouksessa raportin piirin AR-toimi-
kunnan puheenjohtajalta.

Arne Ritari-säätiö perustettiin 
vuonna 1986 eli ensi keväänä siitä 
tulee 28 vuotta. Säätiön toiminnasta 
on kirjoitettu lukuisissa Lion-lehden 
ja piirilehtien jutuissa sekä esitelty 
kohteita, joita säätiö on tukenut. 
Säätiöllä on omat nettisivut Lions-
liiton sivujen yhteydessä. AR-sää-
tiön adressit ovat tulleet tutuiksi lä-
hes kaikille, koska niitä on ollut jäse-
nistöllä saatavilla jo pitkään.

Perustamisesta 20 vuotta

Ensi keväänä tulee 20 vuotta Arne 
Ritari-killan perustamisesta ja Lions-
ritariksi on lyöty tähän mennessä lä-
hes 1  400 ansioitunutta lionia. Lä-
hes kaikissa klubeissa on AR-asia-
mies. Tietoa on siis ollut tarjolla. Silti 
moni lion kysyy vielä tänään – mikä 
ihmeen Arne Ritari-säätiö?

Säätiön hallituksen eräänä tule-
van kauden tavoitteena onkin tiedot-
tamisen kehittäminen. Lionit kaipaa-
vat selkeää ja ymmärrettävää tietoa 
säätiöstä. Maahamme on perustettu 
ilahduttavasti uusia klubeja ja van-
hoihin on otettu uusia jäseniä. Uu-
sille lionille on kerrottava säätiöstä. 
AR-säätiön omia nettisivuja on ai-

heellisesti moitittu sekaviksi. Näitä-
kin on tarkoitus parantaa ja selkeyt-
tää. Harkinnassa on myös ottaa mal-
lia Lions-liitosta, joka on ryhtynyt lä-
hettämään Lion-jäsenviestejä parin 
kuukauden välein. 

AR-säätiö tukee klubeja 
myöntämällä apurahoja

AR-säätiö perustettiin 27 vuotta sit-
ten tukemaan suomalaisia lionsklu-
beja. Sen päätehtävä on tukea klu-
beja myöntämällä apurahoja klubien 
tuloa tuottamattomiin hankkeisiin, 
joihin sisältyy klubilaisten omaa pal-
velutyötä. Säätiö voi myöntää avus-
tusta enintään saman verran kuin on 
hakijaklubin oma rahallinen panos. 
Monet hyvät avustusanomukset jou-
dutaan valitettavasti hylkäämään, 

Mikä ihmeen 
Arne Ritari-säätiö?

AR-säätiön uusi puheenjohtaja, PDG Reino Sihvola Heinolan vuosikokouksessa esittelemässä säätiön toimintaa. 

koska kyseessä on puhdas raha- tai 
tavaralahjoitus ilman palvelutyötä.

Kuluvan kauden Arne Ritari-sää-
tiön puheenjohtajana toivon, että 
tieto säätiön toiminnasta tulee kai-
kille lionille tutuksi. Lisätietoa avus-
tuksista ja muista asioista saatte 
piirinne AR-toimikunnan puheen-
johtajalta, jonka yhteystiedot löyty-

vät vuosikirjasta sekä piirinne net-
tisivuilta. Säätiö on tälläkin toimin-
takaudella valmis täyttämään perus-
tehtävänsä, eli tukemaan klubien 
palvelutyötä. Ottakaa rohkeasti yh-
teyttä.

Reino Sihvola
PDG, AR-säätiön pj. 2013–2014



Suomen suurin ja keski-iältään nuorin 10-vuotias
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Kymmenen vuotta keväällä täyttänyt 
LC Helsinki/Itä on väriläiskä suoma-
laisessa lionskentässä. Mikä on vuo-
sikymmenessä 60:n leijonan yhtei-
söksi kasvaneen nuorekkaan (keski-
ikä 50 vuotta) yhteisön menestyk-
sen salaisuus?

LC Helsinki/Idän syntysanat lau-
suttiin vuosituhannen vaihteen jäl-
keen vuonna 2003. Joukko Vartio-
kylän lionsklubin nuoria ja nuoren-
mielisiä jäseniä päätti tuolloin perus-
taa Itä-Helsinkiin uuden klubin ja ko-
keilla uudenlaista lionskonseptia. Se, 
mitä sen jälkeen tapahtui ja on ta-
pahtunut, onkin sitten suomalaista 
lionshistoriaa.

”Suurin hankaluus oli löytää 
kummiklubi. Onneksi Mellunmäki 
Heikki Serkamon johdolla sitten 
otti joukkomme siipiensä suojaan. 
Kaikki lähti heti tulille. Jäykkä käy-
tös ja pukukoodi vaihtuivat ikäis-
temme miesten (keski-ikä tuolloin 
43 vuotta) mielenkiintoiseksi ja sa-
malla tärkeäksi kokemaksi tekemi-
seksi. Pääaktiviteetiksi golfhenki-
sessä porukassa ideoitiin yritysgolf, 
jolla olemme keränneet vuosikym-
menessä lähes 100  000 euroa itä-
helsinkiläisille nuorille”, muistelee 
vastikään 50-vuotisjuhliaan viettä-
nyt klubin kauden 2004–2005 pre-
sidentti Matti Laukkanen.

Matti Laukkasen mielestä LC Hel-
sinki on onnistunut erityisen hyvin 

rakentamaan konseptin, joka tarjoaa 
saman lionskaton alla mielekästä te-
kemistä sekä nuoremmille että van-
hemmille jäsenille. 

”Olemme ymmärtäneet, että työ- 
ja perheasiat ovat etusijalla jäsenis-
tössä, mutta olemme silti onnistu-
neet hyvin kilpailemaan kiireisten 
miesten vapaa-ajasta hyvillä, mie-
lenkiintoisilla kokouksilla ja tapah-
tumilla.”

Klubin historiikin kirjoittaja ja 
pari vuotta sitten presidenttikaudel-

laan jäsenkyselyn toteuttanut Pekka 
Majuri on samoilla linjoilla.

”Hyvä kaveriporukka, hyvänteke-
väisyys, vapaaehtoisuus ja erinomai-
nen pääaktiviteetti”, luettelee Majuri 
tekijöitä, jotka saivat kiitosta jäsen-
kyselyssä.

LC Helsinki/Idän harrastustoi-
minta on sinänsä oma lukunsa. Esi-
merkiksi vuosittainen Rautaa rajalle 
-kertausharjoitus, korkeanpaikanleiri 
Tahkolla, Idän Komiikkailta ja mesta-
ruusmittelöt golfissa, ammunnassa 

ja karaokessa ovat usein muodos-
tuneet ikimuistoisiksi tapahtumiksi.

LC Helsinki/Idän tulevaisuus 
näyttää valoisalta, sillä uusia jäse-
niä rekrytoidaan vuosittain ja van-
hojen halu jatkaa on jäsenkyselyn 
perusteella hyvä.

”Jäsentemme mielestä on hienoa 
olla mukana hyvän brändin omaa-
vassa nuorekkaassa ja hyvähenki-
sessä klubissa. Pyyteetön yhdessä-
olo jalostuneena arvokkaaksi hyvän-
tekeväisyystyöksi itähelsinkiläisten 
nuorten hyväksi koetaan arvokkaaksi 
asiaksi”, kiteyttää Pekka Majuri. 

Idän vinkit 
ukkoutumisen 

torjuntaan

Ukkoutuminen on vakava ongelma 
monissa suomalaisissa lionsklu-
beissa. LC Helsinki/Idälläkään ei ole 
tarjota mitään ihmelääkettä asiaan, 
mutta jotain vinkkejä heiltä löytyy 
nuorten rekrytointiin.

”Mikäli klubin keski-ikä on 60–70 
vuotta, olisi mielestäni tärkeää on-
nistua kerralla rekrytoimaan toimin-
taan yhden nuoren jäsenen sijasta 
ryhmä uusia, nuoria jäseniä. Lion-
saate on meille kaikille yhteinen 
arvo, mutta on selvää, että 40-vuo-
tiaal le samanikäinen seura saattaa 
olla jossain tilanteessa hauskempaa 
kuin 70-vuotiaan seura – ja päinvas-
toin”, muotoilee asian Matti Lauk-
kanen.

”Klubin hengen on mahdollis-
tettava nuorille veljille mahdolli-
suus mukanaoloon ilman paineita. 
Heille perhe ja työ ovat etusijalla. 
Veljiä ei saa velvoittaa ”pakkoaktii-
visiksi”, mutta se mikä otetaan vas-
tuulle hoidetaan kunnolla”, toteaa 
LC Idän juhlavuoden 2012–2013 pre-
sidentti Jouni Lindström ja jatkaa: 

”Lionstoiminta on parhaimmil-
laan eri ikäluokkien veljellistä yh-
dessäoloa, joka mahdollistaa pitkällä 
jänteellä lionsaatteen toteutumista. 
Jäykkä ”pönötys” on mennyttä ai-
kaa, samoin kuin keskinäinen ja si-
säsiittoinen kiitostelu ja prenikoilla 
palkitseminen. Meillä LC Helsinki/
Idässä annetaan raikas kiitos veljille 
joukkojen edessä silloin kun siihen 
on aidosti aihetta.”

Idän 
menestys-
konsepti 
jakoon?

Itäleijonille tarjotaan vauhdikasta 
ja vaativaa tekemistä. Köysissä lion 
Pauli Viikeri. Kuva: Olli Aromaa.

Klubin golfmestaruus ratkaistiin vuonna 2012 puolustusvoimien suurelta ylei-
söltä suljetulla 9-reikäisellä kentällä Isosaaressa. Kuvassa avauslyöntiä suo-
rittamassa lion Mika Tarkkanen. Kuva: Olli Aromaa.
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VANHUSTEN HYVINVOINNIN PUOLESTA 
KANNATTAA TEHDÄ TYÖTÄ

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

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

Kalastusopas Vesa Liukkonen 
Kustavi                                                             

puh. 0400 526 353

Juuvannin Lomamökit 
Kustavi

A-Tiilikate Oy 
Aura

Kivikaiverrus Niittymäki Oy 
Loimaa

Kuorma-autoilija Jukka Kaarilahti 
Sauvo

Virhydro Oy 
Virrat                                                               

www.virhydro.fi

Enertest Ky 
Mynämäki

Kustavin Asentajat Ky 
Kustavi

Lakitoimisto Raimo Ruoho 
Turku

 
 

Loimaa

Me Lionit tiedostamme ikääntyneiden ja eläkkeellä olevien rakentaneen Suomea, jotta meillä työn 
jatkajilla on hyvät mahdollisuudet jatkaa heidän työtään. Tavoitteitammehan on luovuttaa 

Itsenäinen Suomemme onnellisempana tuleville sukupolville. Tehty työ ei saa mennä hukkaan. 
Siksi tuemme tiedottamista ja työtä vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Seuraavat yritykset ovat yhteisessä ponnistuksessa mukana ja lähettävät lämpimät Lionsterveiset!
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Loimaan Kaukolämpö Oy 
Loimaa

                                                
 

Mynämäki 

LVI-Eristys Murto Oy 
Turku

Mariehamns Tryckeri Ab 
Mariehamn, tel. 018 528 520                         

www.mtryck.ax

Megatro Talotekniikka Oy 
Uusikaupunki

Rengasliike J-P Valta                   
Taksi Leenapekka 

Marttila

Nordicium Oy 
Kyrö

Sorapalvelu Hannu Ahti 
Koski Tl

Sähköasennus Jouko Kujala Oy 
Koski Tl

Jussi Rantanen  
Kustavi

Rauplan Oy 
Turku

Mellilän Hirsityö 
Mellilä

Ovitehdas Vihanto Oy 
Kuusisto

Tenho Invest Oy 
Mynämäki

Tilausliikenne Matti Mikkola 
Ypäjä

Metsämaan Lähikauppa 
Loimaa
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Umavek Ky   
Loimaa

Domifinn Oy 
Jokela

Valtasen Liikenne Oy 
Oripää

Helsingin Kartech Oy 
Helsinki                                                           

www.helsinginkartech.fi

Isännöintipalvelu Ritva Pesonen 
Espoo

Hansamic Oy 
Hämeenlinna

Asianajotoimisto SLPK Oy 
Lahti

Insinööritoimisto                        
Pekka Pankka Oy 

Lahti

Jussin Takkatupa 
Nunna-uunit                                             

Vantaa

Eki-Trans Ky 
Hämeenlinna

Haaviston Kuusi 
Hyvinkää, puh. 0400 694 012                       

www.joulupuu.fi

T:mi Markku Mikkelson 
Espoo

Automaalaamo T.Kurvinen Oy 
Järvenpää

Kuhmoisten                
Kiinteistökeskus LKV 

Kuhmoinen

Kuljetusliike A.Nieminen Ky 
Läyliäinen

Stokvis Tape Oy 
Nummela
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Lahden Pintahuolto Oy 
Lahti

Rakennus Timo Pekka Oy 
Forssa

Lahden Sokos 
Aleksanterinkatu 19–21, 15110 Lahti             

puh. 03 813 040 (neuvonta)

Lammin Kiinteistökeskus Ky 
Lammi

M.B.Liikenne Oy 
Röykkä

Melodrama Oy 
Nummela

Sten & Co Oy Ab 
Nuppulinna

Metsäpalvelu K.Liimatainen 
Ranua, puh. 040 7504 732                          

www.metsapalvelu.eu

Suomen Huoltamolaitteet Oy 
Kellokoski

Rakennusliike Olavi Järvinen Oy 
Lahti

Rakennussuunnittelu              
Masirak Oy 

Loppi

Seroc Oy 
Talma

Nurmiprint Oy 
Nurmijärvi

Rajamäen Fysikaalinen           
Hoitolaitos 

Rajamäki

T:mi Tapio Tammilehto 
Jokela                                                                 

liike- ja toimitilojen vuokraus                       
Jokela-Tuusula alueella

TRV-Haketus Oy 
Ranua
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Asianajotoimisto                       
Markku Potinkara 

Kuusankoski, puh. 0400 550 002

Kymen Asuntokeskus LKV 
Kotka

Automaalaamo S.Nyström Ky 
Koria

Fysioterapiapalvelut Jari Junna 
Imatra

I-Huolto Asennus Oy 
Lappeenranta

Neste Oil  
Kuusankoski

Kouvolan Lukko Oy 
Kouvola

PJ-Asennus Oy 
Kuusankoski

Taksi Kari Fihlman Oy 
Kuusankoski

Kymen Rakennussuunnittelu Oy 
Kuusankoski

Maanrakennus Weckman Oy 
Neuvoton

JS-Enviro Oy 
Lappeenranta

Kuljetus Esa Lampinen Ky 
Inkeroinen

Tasoite ja Maalaus                       
A&A Savinainen Oy 

Kouvola

Tekniikkakonttori Ky 
Pyhtää

Kiinteistö Toppila LKV 
Kuusankoski
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Vaihtoautohalli Jari Kinnunen 
Koria                                                       

hinaukset, autonkuljetukset, automyynti

Parkanon Rakennussähkö Oy 
Parkano

Arkkitehtuuri  Arkera Oy 
Tampere

Autohuolto J.Salo Oy 
Nokia

Carpino Oy 
Kuru

  
 

K-Market Maurintori, Kihniö

Sound Byte Ohjelmapalvelut 
Virrat

Kuljetusliike Pauli Saarinen Oy 
Korkeakoski

Suipa Oy 
Kangasala

Putkiasennus Jorma Jokinen Oy 
Humppila

T:mi Janne Rahkonen 
Juupajoki

Lounasravintola Camillo 
Juupajoki

Morsec Oy 
Pirkkala

Muotopeite Oy 
Tampere

Taksiautoilija Erkki Virnala 
Kihniö

Telilän Sähkötyö 
Sastamala
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TK Tili ja Laskenta 
Tampere

T:mi Hannun LVI-Palvelu 
Alahärmä

Vammalan Rengaspalvelu Ky 
Sastamala

Virtain Putkityö Oy 
Virrat

Ala-Honkola & Kumpp. 
Kuortane

Insinööritoimisto E.Tammela 
Alavus

Copax Oy 
Seinäjoki

Jokamuovi Oy 
Evijärvi

Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli

Hernesmaan Auto ja Osa Ky 
Hernesmaa www.hernesmaanautojaosa.fi         

Saab-purkuosat

Insinööritoimisto                        
Jouni Kultalahti 

Evijärvi

Alajärven Apteekki 
Alajärvi

E-P:n LVI Jouppila Oy 
Panttila

Kauko Krekola Oy 
Kurikka

Kotasen Puutyö Oy 
Merikaarto

Broiler-Piirto Oy 
Kurikka
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Kultalahden                                   
Saha ja Huvilaveistämö 

Evijärvi

A & A Travels Oy 
Muurame

Lakiasiat KTM                            
Jukka Vanhamäki 

Lapua

Lapuan Autohuolto J.Pihlajamaa 
Lapua

PP Tilausmatkat Oy 
Jalasjärvi

Rautajuntti Oy 
Lapua

Keskisen Tattarimylly 
Vilppula

Rengasmesta Oy 
Kurikka

Keuruun RMX Rakennus Oy 
Keuruu

Formatum Oy 
Keuruu

Gutset Talli 
Liimattala

Jadelcons Oy 
Äänekoski                                                      

www.yritystulkki.fi

Transport Seppälä Oy 
Alajärvi

T:mi Ari Yli-Kaatiala 
Lentilä

KKM Team Oy 
Viitasaari

  
 

K-Market Konnevesi, Konnevesi
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Laukaan Autohuoltamo 
Laukaa

 
 

www.honkalampisaatio.fi
 

 

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

Optikko Piila 
Jämsä 

Valwood Oy 
Karstula

Keski-Karjalan Minkki Oy 
Kesälahti

Finnhydro Oy 
Savonlinna

Kesälahden Tilipalvelu Ky 
Kesälahti

KareiSet Oy 
Heinävaara

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy 
Kitee                                                             

www.keti.fi, keti@keti.fi

APR-Rakennustyö Oy 
Outokumpu

Insinööritoimisto H.Partanen 
Joensuu

 
 

K-Market Kesätori, Kesälahti

 
 

K-Market Koivukuja, Nurmes

East Colour Oy 
Savonlinna
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K-Market Kruunu, Punkaharju

Asianajotoimisto Ferenda Oy 
Oulu – Helsinki – Göteborg

 
 

Joensuu

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

T:mi Pertti Muhonen 
Simanala – Enonkoski

OK-Sähkölaitehuolto Oy 
Lieksa                                                          

www.ok-sahkolaitehuolto.fi

Outotec Turula Oy 
Outokumpu

 
 

K-Market Komiaho, Kajaani

Pielisen Kiinteistöhuolto Oy 
Nurmes

Laanilan Voima Oy 
Oulu

HitsaCon Oy 
Vaala

HK-Yhtiöt Oy 
Kurikka

Isännöintipalvelu                         
Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu

Rakennuspalvelut Jarmo Kallinen 
Juuka                                       

rakennussuunnittelu ja rakennusten kuntoarviot

Tilausliikenne E.Karhu Ky 
Kitee

Metsätyö Pa-Ko 
Ylikiiminki                                                          

Stihl -moottorisahojen myynti ja huolto      
pihapuiden kaadot, taimikonhoito

Sankivaaran Golf-Ravintola 
Haukipudas
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Suomen Mardega Oy 
Kello                                               

lattiapinnoitteiden ammattilainen

Savo-Karjalan Sähkökone Oy 
Kuopio

Tuomikosken Ratsutalli 
Liminka

Desinfektori Toivo E.Tuomainen 
Leppävirta

Hovinikkarit Oy 
Kangasniemi

Kalaliike Hast Oy 
Tornio                                                          

kalasta vain parasta

Pielaveden Sähkötalo Oy 
Pielavesi

 
 

K-Citymarket Kuusamo, Kuusamo

Harri Siitonen 
Kittilä

T:mi Timo Torssonen 
Sorakuljetukset                                        

Salahmi, puh. 0400 357 817

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen

Kyläkauppa Hannu Kurikkala 
Montola

Pohjolan Jyväjemmari Oy 
Heinäkylä

Sinetän Kylä-Krouvi Eväspirtti 
Sinettä

SL Urakointi Oy 
Kuusamo

 
 

Lapinlahti

Sähkötie 1, 73100 LAPINLAHTI

©2013 Google - 

Karttatiedot ©2013 Google -

Näytä suurempi kartta

Tilaukset / tarjouspyynnöt:Tilaukset / tarjouspyynnöt:

myynti(at)lapinlahdenkoneistus.fi

muut sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)lapinlahdenkoneistus.fi

 

Etusivu
Arkemme

filosofia

Yritys
Nykyaikainen

yhteistyökumppani

Konekanta
Jatkuva

menetelmäkehitys

Yhteystiedot
Helposti

tavoitettavissa
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Tilipyppi Oy 
Sodankylä

J.M.T. Yhtiö Oy 
Laitila                                                         

Jämerä-talojen perustus ja asennustyöt

Agroset Oy 
Huittinen

CapTrans NiemiOy/I&T Niemi Ky 
Ahlainen

Essant Oy 
Nakkila

Euran Hydrauliikka ja 
Metallirakenne Oy 

Kauttua

Maalaispuoti Niemelä 
Lavia                                                             

kahvila + suoramyynti

Helaworks Oy 
Kokemäki

Metallintyöstö                           
Seppo Suoranta Ky 

Niinisalo

Kellohuolto Heinonen 
Laitila

Lehtilän Kauppapuutarha 
Laitila

Liukkosen Auto ja Konekorjaamo 
Noormarkku

Hotelli Ellivuori 
Ellivuori

Jannelan Puutarha 
Pori

Ari Nummela Oy 
Kauttua

Puutyöliike Jaakko Saari 
Laitila
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Rakennusliike                        
Alastaron Rakentajat Oy 

Alastaro

Martinlaakson Huolto Oy 
Vantaa

Rantasen Nahkajalostamo Ay 
Lavia

RS-Sähkötekniikka 
Laitila

Sata-Hämeen            
Rakennuspalvelu Oy 

Pori

Rosvalll & Co Oy Ab – Expert 
Loviisa

Vesi-Lammela Oy 
Eura

T:mi Tim Hans Stenberg 
Loviisa

Tamminiemi Lomakeskus 
Loviisa

Mäntsälän Notariaatti Oy 
Mäntsälä

Rakennus Studio Oy 
Box

H & K Simula Oy 
Köyliö

Kelloliike Kandelin 
Mäntsälä

Tontti-Palvelut Oy 
Helsinki                                                        

www.tonttioy.com

Vantaan Timanttiporaus Oy 
Vantaa                                                         

www.vantaantimanttiporaus.fi

Soraset Ky 
Kauvatsa
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Hasa 
Haapajärvi

Jauhialan Tila – Metsäurakointia 
Pentti ja Tarja Varonen 

Tohmajärvi

Metallityö                                
Hannu Astikainen Oy 

Kärsämäki

Neste Oil Oulainen 
Oulainen

Nivalan Fysioterapia 
Nivala                                                            

www.nivalanfysioterapia.fi

Tekniset Takala 
Kalajoki

Jukka Laaksonen 
Mellilä

Pirkka ja Leila Aholan Lomamökit 
Padasjoki                                                      

www.aholanlomamokit.fi

Maatalousyhtymä Lehtonen 
Lumijoki

Juholan Maatila                            
Juha Kosonen 

Simpele

Juuselan Tila                              
Marko Tuominen 

Orivesi

Kivimäen Tila                           
Heikki Kivimäki 

Pukkila

Ala-Tiirin Tila                               
Juha Niskala 

Jämsä

Arolan Tila                                       
Kaj Sjölund 

Myrskylä

Muntin Maatila                         
Tapani Laukkanen 

Hankasalmi

Heikki Mäenrinta 
Pukkila
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Mika Mäkitalo 
Vilppula

Veikko Tommila 
Merikarvia

Paavolan Maitotila                       
Outi ja Tero Lahti 

Karstula

 
 
 

www.myssyfarmi.fi 

Pekan  Puu ja Metsätyö 
Huissi

Sihvon Tila                                   
Esko Voutilainen 

Varpaisjärvi, www.sihvontila.com

Uus-Sipilä                                    
Veijo Sipilä 

Lusi

Jukka Väliaho 
Pihlajavesi                                             

koneyrittäjä, maatalouspalvelut

Timo Pere Oy 
Kokemäki

Toivolan Tila 
Mikkeli

Pihlajamäen Tila 
Sarjanahde
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemissa tempaistiin 19.5.2013 Venny-Startti 
aurinkoisessa lähes tuulettomassa säässä. Tapahtuman avannut kaupun-
ginjohtaja Erkki Kukkonen kehui säätä Venny-Startin 13-vuotisen histo-
rian parhaaksi. Kukkonen toi avauspuheenvuorossaan esille tapahtuman 
nimikkotaiteilijan Venny Soldan-Brofeldtin syntymän 150-vuotisjuhlavuo-
den ja sen tapahtumat. Tapahtumapäällikkö ja -juontaja Hannu Sahanen 
korosti, miten yhden naisklubin ja yhden miesklubin osaamisella saadaan 
monipuolinen tapahtuma aikaiseksi, jolla vuosien mittaan on tuettu mo-
nia tärkeitä asioita paikkakunnalla.

Tapahtuman osallistumismaksuilla, yritysten mainoksilla esitteessä, 
kanttiinin ja arpojen myynnillä kerättiin rahaa syrjäytymisvaarassa ole-
vien nuorten auttamiseksi. Tapahtuman järjestäneiden LC Järvenpää/Ven-
nyjen Terttu Sihvola-Rauttu ja LC Järvenpää/Jean Sibeliuksen Hannu Sa-
hanen antoivat superkiitoksensa kaikille tapahtumaan ja sitä kautta hy-
väntekeväisyyteen osallistuneille sekä kaikille eri tehtävissä ahkeroineille 
leijonille. Kattava valokuvakertomus tapahtumasta on Venny-Startin 
 facebook-sivulla.

LC Kouvola lahjoitti Hannu ja Mirja Metsävuorelle 100 € käytettäväksi  Goalla 
siirtotyöläisten lasten koulujen tarpeisiin. Metsävuoret olivat aikaisemmin 
tutustuneet siellä jo toistakymmentä vuotta pikku koululaisia auttaneisiin 
suomalaisiin Esaan ja Tyttiin.

Näissä kouluissa oppimisen alkeita opetetaan Goalle tulevien, lähinnä 
kaivostyöläisten lapsille, ja ne toimivat täysin ulkomaisen vapaaehtoistyön 
ja lahjoitusten voimin. Toki opettajat ovat intialaisia. Tänä vuonna tilanne 
oli vain erityisen vaikea. Työläiset perheineen olivat tulleet mutta kaivaus-
lupia ei oltu saatu ja kaikki perheet asuvat slummissa vailla toimeentuloa. 
Tästä tragediasta johtuen Edjucators’ Trustin sikäläinen päällikkö, kahdek-
sankymppinen italiatar ”ehdotti”, että mitä tällä rahalla hankitaankin niin 
se jaettaisiin siellä slummissa muiden lahjoitusten kanssa. Näin tehtiin ja 
menimme parin italialaisen, britin ja ranskalaisen kanssa asialle. Esa ja Tytti 
olivat käyneet ostamassa 100 hammasharjaa, 100 Golgat-tahnaa, 100 palaa 
saippuaa sekä pari kolmekymmentä kiloa mandariineja.

Opettaja oli listannut kaikki ne lapset, jotka koulussa kävivät ja vain hei-
dän perheensä saivat meidän hygieniavälineemme ja muitten tuomat riisin, 
sokerin, linssit ja banaanit. Meillä oli myös tilaisuus viettää yksi iltapäivä 
lasten kanssa Bagan rannalla minne oli varattu vesileikkejä varten leluja, ja 
vähän pikkupurtavaa. Siitä satasesta jäi käyttämättä vielä 20  €, mutta sekin 
menee joka senttiä myöten suoraan tarkoitukseen mihin se on lahjoitettukin. 

Hannu Metsävuori

– Ensi vuonna 20 vuotta täyttävä LC Oulu/Sarat lahjoitti Floranpäivän 
hattujuhlissa 15.5. nuorille avustuksia. Pukumies-tavaratalon tiloissa luo-
vutettiin 10 x 20 euron stipendit Oulun Kaukovainion koulun oppilaille 
hyvän käytöksen stipendinä. Perinteisissä hattujuhlassa ohjelmana oli-
vat muotinäytös, arpajaisia ja musiikkiesitys. Lisäksi palkittiin kolme kau-
neinta hattua.

– LC Harjavalta vietti mukavan Ritarijuhlan 8.3.2013 Villilän kartanolla 
Nakkilassa. Lion Timo Saaren löi miekalla ritariksi vanhempi ritari Reijo 
Virmavirta varmoin ottein kutsuvieraiden valvovien katseiden alla Villi-
län suuressa tuvassa. Juhlapaikaksi oli valittu upeat puitteet Villilän kar-
tanosta ja juhlaan osallistui kaikkiaan 25 lionia ja puolisoa.

– Toimintakauden 2012-2013 päätteeksi LC Lauttakylä lahjoitti 17 tele-
visiota terveyskeskuksen vuodeosastolle. Viime vuoden klubi on kerännyt 
varoja kerhoneuvoja Junno Välimaan valokuvista ja kertomuksista koo-
tuista kotiseututeoksista sekä vapputoritalkoista. Vanhukset ovat olleen 
viime aikoina ensisijaisesti tuen kohteen kertoi presidentti Hannu Korpela 
lahjoituksen yhteydessä.

Lyhyitä uutisia

Eero Puhakainen lähdössä. Lion Reijo Stevander pidättelee vielä hetken in-
nokkaita matkaan lähtijöitä Kaisaa ja hänen Hupu-koiraansa sekä 5000. jär-
vikierrokselle lähtevää Eero Puhakaista.

13. Venny-Startti

Goan lapsille iloa

Intialaiset 
lapset odot-
tivat innok-
kaina vierai-
den tuomi-
sia. 
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Nuorisovaihto

Koska nuorisovaihtotoimikausi kestää muusta Lions-toiminnasta poiketen 
syyskuun alusta elokuun loppuun, on vaihtotouhu vilkkaasti käynnissä 
tätä kirjoittaessani heinäkuun lopussa. Lauantaina 20.7. päättyi ensim-
mäinen leirimme G-piirissä Jämsässä. Voi sitä iloa, riemua ja yhteenkuu-
luvaisuutta, mikä pursusi erimaalaista nuorista heidän esittäessään kuva-
elmia viikon tapahtumista! Siinä saivat saunomisemme ja muut ”omitui-
suuteemme” kyytiä mm. uskomattoman hienolla videoesityksellä. Jäm-
sän leiristä voitte seuraavassa lehdessä lukea tarkemmin.

Kaksi leiriä (A- ja N-piireissä) on nyt heinä-elokuun vaihteessa me-
nossa hyvää vauhtia ja O- ja E-piirin leirit ovat sitten vuorossa elokuussa. 
A-piirin leirin johtaja YCEC-A Ari Lindell juuri kertoi, että leirillä nuorten 
kanssa touhuaminen on ollut tähän mennessä hänen parasta leijona-ai-
kaansa! Samoin leirijärjestelyissä mukana olleilta kuulee vain positiivisia 
kommentteja. Hienoa, että meiltä löytyy niin paljon vapaaehtoisia, in-
nokkaita leijonia leirijärjestelyihin, vaikkakin joskus suunnitteluvaiheessa 
tekijöiden löytäminen tuottaa työtä.

Hampurin Conventionin nuorisovaihtojohtajien seminaarissa olin sa-
massa ryhmässä muutaman USAn eri osavaltion edustajan kanssa. Kyllä 
he jälleen kerran ihmettelevät meidän leirien järjestämistä, greeter-toi-
mintaa, isäntäperheiden järjestämistä yms. Leirit ilman leirimaksua oli-
vat heille käsittämätön juttu! Tällä hetkellä monissa Usan osavaltiossa 
on vaikeuksia järjestää isäntäperheitä. Keväällä tuli peruutuksia jo luva-
tuista paikoista. Onneksi kuitenkin taas muutamiin osavaltioihin saatiin 
ylimääräisiä paikkoja ja näin nuoret matkaan. 

Sähköinen media muuttaa koko ajan niin nuorten kuin meidän toimi-
joidenkin kommunikointia. Uutena on tänä kesänä tullut nuorten blogit, 
joista voi seurata vaihdon kulkua päivä päivältä. Muutama innokas jak-
saa kertoa sanoin ja kuvin seikkaperäisesti tapahtumista kohdemaassa. 
Todella mukavaa luettavaa!

Uusi nuorisovaihtokausi käynnistyy syyskuun alusta seitsemän uu-
den toimijan voimin. 

Uudet hakukaavakkeet ja ohjeet tulevat piirien nuorisovaihtosivuille. 
Koska Europa Forum on vasta loka-marraskuun vaiheessa, lopulliset koh-
demaitten paikkamäärät selviävät vasta sen jälkeen. Hakuaikaa vaihtoon 
on tuttuun tapaan jouluun asti. Ensi kesänä isäntäperheitä tarvitaan jäl-
leen runsaasti, joten isäntäperheasia kannattaa ottaa heti kauden alussa 
esille. Valittavasti niin meillä kuin muullakin osa perheistä järjestyy ai-
van liian myöhään. Leirien ajankohdat ja siten myös isäntäperheajat ovat 
selville, joten täsmällisiä tietoja voi heti syksyllä välittää potentiaalisille 
perheille. 

Kiitän kaikkia kuluvalla kaudella nuorisonvaihtoon osallistuneita ja eri-
tyisen lämpimät kiitokset väistyville piirien nuorisovaihtojohtajille Anne 
Niemiselle(G), Juhani Kautoselle (H), Tarja Pälvelle (I), Pekka Sepälle 
(K), Heikki Koivistolle (M) ja Raimo Lammelle(O) hyvästä yhteistyöstä.

Toivotan erinomaista nuorisovaihtokautta 2013–2014. Antakaamme 
jatkossakin nuorille mahdollisuus uusiin kulttuureihin ja tapoihin turval-
lisesti leijonien avulla. Nuorissa on tulevaisuus!

YCED Tuula Rantaeskola

Ajankohtaista nuorisovaihdosta

G-piirin leiriläiset saivat Suomen nuorisovaihtopinssit Tuulalta. Vasemmalla 
leirin johtaja Irja Wikberg ja leirikoordinaattori Anne Nieminen. Vuosittain Ouluhallissa järjestettävä American Car Show kerää tuhansia 

vierailijoita. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin äitienpäiväviikonloppuna 
11.–12. 5. ja se keräsi noin 4  000 kävijää. Menopelejä oli esillä Suomesta, 
Ruotsista ja Norjasta.

Moni käy ihastelemassa kiiltäviä peltiunelmia joka vuosi. Samalla tavalla 
vuosittain ovat myös paikalla LC Oulu/Pokkitörmän leijonat ja ladyt, jotka 
toimivat järjestyksenvalvojina tapahtumassa.  Keltaisiin liiveihin pukeutui 
myös toisen oululaisklubin, LC Oulu/Siltojen aktiiveja. Työvuoroja oli par-
haimmillaan aamukymmenestä puoleenyöhön, joten työtunteja 17-henki-
selle porukalle kertyikin satamäärin. 

Tämän aktiviteetin plussapuoli on ehdottomasti se, että pääsee katsas-
tamaan näyttelyn tarjonnan työvuorojen ohessa. Moni klubilaisista halusi-
kin poseerata oman suosikkinsa kanssa. 

Teksti ja kuvat: Elsi Salovaara

LC Oulu/Pokkitörmä järjesti keväällä käytettyjen silmälasien keräyksen yh-
teistyössä oululaisen Optikko Sipolan kanssa. Keräys onnistui hyvin ja se 
muuttaa 70 ihmisen elämää Sri Lankassa kirkkaampaan suuntaan. Näin 
monet silmälasiparit saatiin kasaan pokkitörmäläisten lisäksi heidän ystä-
viltään, työtovereiltaan ja toisten oululaisklubien jäseniltä saaduilla lah-
joituksilla.

– Olen erittäin tyytyväinen keräyksen saldoon, kertoo keräystä orga-
nisoinut lion Erkki Manninen. LC Oulu/Pokkitörmä on järjestänyt keräyk-
siä aiemminkin, mutta silloin saldo ei ole ollut yhtä muhkea. Manninen 
toimitti lasisaaliin yhdessä klubin presidentin Elsi Salovaaran kanssa Op-
tikko Sipolaan 17.4. 

Silmälaseja vastaanottanut Annikki Sipola kiitteli pokkitörmäläisiä ja piti 
lahjoitettujen silmälasien määrää hyvänä saavutuksena. Yrityksen kautta 
on toimitettu jo vuosia silmälaseja yhteistyökumppaneille Sri Lankaan. 

Puhdistuksen ja mittausten jälkeen lasit laitetaan pusseihin, joihin mer-
kitään niiden olennaiset tiedot. Laseja ei voi siis enää hioa paikan päällä 
tarpeen mukaisiksi. 

Teksti ja kuva: Elsi Salovaara

Amerikkalaisia unelmia

Ferrari Testarossa vm. 1987 kiinnosti klubin miespuolisia jäseniä. Tässä mus-
taa kiitäjää on ihailemassa Osmo Lappalainen.

Rillit lähtivät kiertoon 
Oulussa

Annikki Sipola vastaanotti LC 
Oulu Pokkitörmän organisoi-
maan keräykseen lahjoitetut sil-
mälasit lion Erkki Manniselta. 



Täältä puolehen ylhäisen maan

Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
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Torsti Ahtola
LC Kaarlelan aktiivinen jäsen PDG Torsti Ahtola nuk-
kui pois 30.4.2013. Hän oli syntynyt Salossa 4.3.1936. 
Pisimmän työuransa hän suoritti Kokkolassa seurakun-
tapuutarhurin tehtävissä, josta hän siirtyi eläkkeelle 
1990-luvun lopussa. 

LC Kaarlelan jäseneksi hänet kutsuttiin v. 1976, josta 
hänen 100 % lionstoimintansa alkoi. Hän toimi klubin 

presidenttinä v. 1984-85 ja sitä ennen sihteerinä, rahastonhoitajana yms. klu-
bin eri tehtävissä. Lions-piiri 107-O tehtävissä hän aloitti lohkon puheenjohta-
jana 1991-92 jatkuen sitten aina toimintakauteen 1999-2000, jolloin hänet 
valittiin piirikuvernööriksi. Hän oli myös perustamassa Kokkolan ensimmäistä 
naisklubia LC Kokkola/Kokkotarta opaslionin ominaisuudessa. 

Klubitoiminnan ansioista hän ja lady Anni olivat molemmat Melvin Jones 
-jäseniä. LC Kaarlela ja lionsystävät kunnioittavat hänen muistoaan ja Oulun 
Vanhassa Kappelissa ystäväpiirin saattelemana. Torstia kaipaamaan jäivät puo-
liso Anni ja lapset perheineen sekä sukulaiset ja ystävät. 

Arthur Aura
LC Vasa/Old Vasabygdens chartermedlem Arthur Aura 
avled den 22 mars 2013. Arthur föddes i Runsor den 6 
augusti 1917 och han förblev sin hembygd trogen. Sin 
arbetsföra gärning utförde han som polis. Arthur var en 
utåtriktad person och engagerad i många föreningar. Un-
der 30 år satt han med i styrelsen för Korsholms krigsve-
teraner. Han var ett �itigt ombud för försäkringsbola-

gen Pohjola och Fennia. Därtill var Arthur en ivrig älgjägare och deltog under 
många år i Runsor jaktlag.

Arthur var grundande medlem av LC Vasa-Vasabygden och ännu 2011 del-
tog han i klubbens 50-årsjubileum. På festen erhöll Arthur hedertecknet för 50 
års medlemskap. Under åren i klubben hann han vara både president, kassör 
och sekreterare. Arthur var den första i vår klubb som utnämndes till Melvin Jo-
nes Fellow 1993. Arthur deltog troget i klubbens möten och var 100 %-igt lion 
framtill de senaste åren då sjukdom hindrade honom att fysiskt delta. Arthur 
Aura sörjs närmast av hustrun Lonny, barnen Marlene, Marit och Mikael med 
familjer samt en stor släkt- och vänkrets. Vi i LC Vasa/Old Vasabygden hedrar 
vår broder Arthurs minne och som ett föredöme för Lions motto ”Vi hjälper”.

Mikko Helin
LC Hyvinkää/Viertolan perustajajäsen Mikko Helin me-
nehtyi vaikean sairauden murtamana 6.5.2013. Hän oli 
syntynyt Helsingissä 22.4.1941. Hän teki elämäntyönsä 
konttorikoneiden parissa ja Hyvinkäälle muutettuaan 
johti perustamaansa alan yritystä ammattitaitoisesti.

LC Hyvinkää/Viertolan toimintaan Mikko osallistui 
perustamisesta lähtien aktiivisesti. Hänen presidenttikau-

tensa oli heti klubin toisena toimintavuotena ja hän toi reippaalla ja mutkatto-
malla tavallaan pirteyttä nuoren klubin työskentelyyn. Myöhemmin hän toimi 
lohkon puheenjohtajana. Mikko vaikutti vauhdikkaana kannanottajana ide-
oineen klubin erilaisten aktiviteettien kehittämiseen. Hän korosti, että kohteet, 
joita autamme ja tuemme tulisi löytää mieluimmin lähipiiristä, ensi sijaisesti 
kotikaupungista. Veljet oppivat tuntemaan Mikon yli 30 vuoden jäsenyyden ai-
kana mukavana, hyväntuulisena ystävänä. Mikkoa kaipaamaan jäivät vaimo 
Kaija sekä lapset ja lastenlapset ja laaja ystävien joukko.

Markku Isomursu
LC Haapajärven jäsen Markku Isomursu syntyi vuonna 
1957 opettajaperheeseen Haapajärvellä. Alle kouluikäi-
senä hän muutti perheen mukana Pudasjärvelle. Kesät 
Markku vietti mummolassa Haapajärvellä ja juurtui 
pikku hiljaa takaisin haapajärviseksi. Lukion jälkeen 
Saksan yliopistosta lähdettiin hakemaan metsätiedekou-
lutusta ja se vei nuorenmiehen yliopistomaailmaan. Yli-

opiston jälkeen hän jäi markkinointi töihin Saksaan muutamaksi vuodeksi. Haa-
pajärvelle hän palasi takaisin ja alkoi tehdä kirjamyyntityötä, jossa hän viihtyi-
kin usean vuoden ajan kirjaedustajana. Ravintola-ala veti Markun ravintola 
yrittäjäksi. Ravintolauran jälkeen Markku ehti toimia rautakauppiaana ja vii-
meisimpänä tehtävänään hän hoiti messumarkkinointia Haapajärvellä. Markku 
oli lionshenkinen ja oli jokaisessa kokouksessa sekä tapahtumassa aina mukana 
ensimmäisten joukossa. Markku oli presidentti kaudella 2002-2003. Markku 
veti Punainen sulka-kampanjan sellaisella intensiteetillä, ettei klubissa ole ku-
kaan vastaavaan pystynyt. Markku oli persoona, jota jäi kaipaamaan laaja ys-
tävien ja tuttavien joukko. 

Aki Itkonen
Lion, lääkäri ja ystävä Aki Itkonen kuoli vaikean sairau-
den uuvuttama 23.10.2012.  Aki oli syntynyt 5.3.1933 
Leppävirralla, missä hän asui lapsuutensa ja oppikoulu-
ajan. Aki oli perustamassa LC Virtasalmea ja toimi kah-
tena kautena presidenttinä sekä myös K-piirin piirikuver-
nöörinä. Elämän työnsä Aki teki kunnanlääkärinä sekä 
terveyskeskuslääkärinä. 

Veteraaniyleisurheilu oli Akin sydäntä lähellä ja hän toimi parikymmentä 
vuotta Suomen joukkueen lääkärinä MM- ja EM-kisoissa. Hän saavutti lukui-
sia palkintosijoja ja myös mestaruuden heittolajeissa MM- ja EM-tasolla. Akin 
päälaji yleisurheilussa oli keihäänheitto, missä hän kilpaili kansallisella tasolla 
samoissa kilpailuissa mm. Pauli Nevalan ja Jorma Kinnusen kanssa. Akia jäi 
kaipaamaan vaimo Eila ja lapset perheineen. Meille virtasalmelaisille oli mie-
leen painuva tapahtuma Akin muistokonsertti tammikuun alussa. Kirkko oli 
täynnä ja kävimme kunnioittamassa Akin muistoa hänen haudallaan Virtasal-
men hautausmaalla.

Kimmo Kemppainen
LC Oulu/Raatti-klubin jäsen Kimmo Kemppainen me-
nehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 3.7.2013. Kimmo 
oli syntynyt Kemissä 21.9.1944. Hän teki pitkän työ-
uransa lähinnä rautakaupan palveluksessa Kemissä, Ro-
vaniemellä ja Oulussa edeten harjoittelijasta toimitus-
johtajan tehtäviin. Eläkkeelle Kimmo jäi osastopäälli-
kön tehtävistä. 

Hyvän ystävän kutsusta Kimmo liittyi Oulu/Raati Lions-klubiin 2001. Pre-
sidenttinä hän toimi kaudella 2005-2006. Monipuolisen käden taitojen osaa-
jana Kimmo oli arvokas jäsen klubin monissa aktiviteeteissa, yleensä löytyi ai-
kaa ja tahtoa tehdä tarpeellinen. Myös kitara pysyi hyvin Kimmon käsissä ja 
laulajan taitoja löytyi, joten oli luonnollista, että hän oli mukana Raatti-klu-
bin Laulavissa leijonissa koko ryhmän kymmenvuotisen toiminnan ajan. Hy-
vin ovat mielessä myös lukuisat erilaiset tietokilpailut, joilla Kimmo ilahdutti 
klubin jäseniä ja puolisoita eri tapahtumissa. Kimmon äkillinen ja täysin yllät-
tävä poistuminen oli järkytys kaikille omaisille ja ystäville.

Puoliso Maija-Lisan, tyttären ja lastenlasten lisäksi Kimmoa jäivät kaipaa-
maan laaja suku, tiivis lähinaapureitten joukko ja laaja ystäväpiiri lionsvel-
jien lisäksi.

Ilkka Häyrinen

Rainer Laakso
Rainer Laakso, medlem i LC Karleby rycktes bort i sviterna 
av en sjukdomsattack en vacker sommardag i juni. Rainer 
blev 81 år gammal, han var född 22.3.1932 och avled 
18.6.2013. Hans yrkeskarriär gick från jordbrukarhem-
met i Saarukka i Nedervetil till Hankkija i Karleby och 
vidare via Labor till Sisu-Auto, där han till pensioneringen 
ansvarade för företagets verksamhet i nordkalottområdet.

Rainer hade ett stort idrottsintresse. I många år var han engagerad i GIF och 
dess friidrottssektion. Han var aktiv på distriktsnivå inom ÖID och nationellt 
inom SFI och SUL. Tillsammans med andra kända idrottspro�ler i staden var han 
med och arrangerade nationella och internationella tävlingar. Här kan nämnas 
Gamlakarleby spelen och Rukka-Games som samlade toppidrottare av världsklass.
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Rainer var aktiv inom sparbanksrörelsen, Lions-, veteran- och soldatgosseverk-
samheten, samt lokala hjärtföreningens och -distriktets verksamhet. Redan 1967 
blev han medlem i LC Karleby där han var en aktiv och engagerad medlem till 
sin död. Han har verkat som president, sekreterare, zonordförande, region- och 
distriktsordförande samt Melwin Jones-medlem sedan 1994.

Rainer var Nedervetilbo av födsel och ohejdad vana. Hans hjälpsamma, soci-
ala och inbjudande sätt gav honom många vänner. Rainer trivdes med att ställa 
till fest och han åtog sig gärna ansvarsuppgifter. Detta har vi inom LC Karleby 
med tacksamhet fått erfara. Rainer Laakso sörjs närmast av hustrun Brita, två 
döttrar med familjer samt släkt och vänner. (OG)

Vesa Räsänen
Tammikuun 17. päivänä saimme suruviestin. Lion Vesa 
Räsänen on menehtynyt suoritetun leikkausoperaation 
yhteydessä. LC Iisalmi/Koljonvirran pitkäaikainen jäsen 
on poissa. Vesa oli syntynyt Kaavilla 11.4.1944. Muu-
tamien Helsinki-vuosien jälkeen hän päätyi työkomen-
nukselle Rovaniemelle, jossa tapasi tulevan vaimonsa Rit-
van. He muuttivat pian Kuopioon ja Vesa suoritti LVI-

teknikon tutkinnon. Lapsen syntymän jälkeen perhe muutti Iisalmeen. Eläk-
keelle hän jäi yrittäjänä.

Opimme tuntemaan Vesan tunnollisena ja luotettavana leijonaveljenä. Toi-
mittuaan klubin jäsenenä eri tehtävissä yli 25 vuotta, hän ehti nauttia myös 
etuoikeutetusta jäsenyydestä. Kaipaamaan jäivät vaimon ja lasten lisäksi kolme 
lastenlasta, veli, sukulaiset sekä suuri joukko ystäviä.

Sakari Männikkö
Kevään pukiessa luontoa kauneimpaan vehreyteensä 
saimme LC Alajärvi/Järviseudun veljet pysähdyttävän 
viestin. Veli Sakari oli sairastunut vakavasti. Hän nuk-
kui pois Alajärvellä 25.6.2013. Sakari Männikkö oli syn-
tynyt Alajärvellä 14.5.1938. Hän suoritti elämän tehtä-
vänsä postin palveluksessa.

Sakari osallistui monipuolisesti klubitoimintaan 45 
vuotta kestäneen jäsenyytensä aikana. Tästä ajasta hän toimi 41 vuotta LC Ala-
järvi/Järviseudun jäsenä. Hän toimi solistina ja laulajana kirkkokonserteissa, 
joilla kerättiin rahaa toimintaamme. Klubimme juhlien järjestelyissä, vanhus-
ten luona vierailtaessa ym. Sakariin voi aina tukeutua. Sakarin mieluisin har-
rastus oli kuorolaulu. Sakari Männikön siunaustilaisuudesta Alajärven kirkossa 
muodostui koskettava. Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajien Jussien lauluesitykset 
herkistivät jokaisen läsnäolijan. Hänen maallinen majansa saateltiin kotikir-
kosta ulos Jussien muodostamaa kunniakujaa viimeiselle matkalle. Sakaria jäi-
vät kaipaamaan lapset ja sisarukset perheineen, ystävät, kuorolaiset sekä lei-
jonaveljet vaimoineen.

Stig Sandqvist
LC Mustasaari-Korsholms broder Stig Sandqvist, född 2.4 1940 avled i mit-
ten av mars 2013 efter en tids svår sjukdom. Stig drev i yrkeslivet företaget Tele-
Mast så länge krafterna tillät. Broder Stig anslöt sig år 2004 och innehade un-
der sin tid i klubben olika styrelseuppdrag under �era år. Han gjorde sig känd i 
klubben som en aktiv, trogen och anspråkslös broder som hellre lät gärningarna 
än de stora orden tala. Stig saknas av vuxna barn, släkt och vänner.

Tuomo Sairanen 
 LC Joensuu/Pielisjoen pitkäaikainen aktiivi veli, Tuomo 
Sairanen, kuoli äkillisesti 25.3.2013. Hän oli syntynyt 
Käkisalmella 21.12.1931. Pielisjoen veljesjoukkoon hän 
liittyi v.1963, joten lionstyötä   kertyi 50 vuotta. Niin 
lionina kuin työssään Keskustan yläasteen rehtorina oli 
Tuomo kaikkien kanssa toimeen tuleva, pidetty rehtori 
ja leijonaveli. Liikuntaa harrastavana hän sai muutkin 

innostumaan  niin lentopallon kuin keilailunkin pariin. Tuomon perustama 
seniorikeilailukerho on alati kasvava innokkaitten eläkeläisten yhteisö. Samoin 
Tuomon alkuun panema klubien välinen ystävyyskeilailutapahtuma on edelleen 
suosittu aktiviteetti. Veli Tuomo oli organisointikykyinen , hyvät esiintymis- ja 
puhujalahjat omaava veli , jonka paikkaa on vaikea täyttää. Missä vain hänen 
kykyjään tarvittiin, hän oli aina valmis toimimaan. Aktiivisesta toiminnas-
taan Tuomo palkittiin monin tavoin. Melvin Jones-jäsenyys oli yksi niistä tär-
keimmistä. Tuomoa kaipaamaan jäi puoliso Varpun, lasten ja lastenlasten li-
säksi suuri joukko ystäviä ja leijonaveljien piiri.

Veikko Suominen
LC Hangon jäsen Veikko Suominen (s. 18.2.1922) me-
nehtyi sairauden murtamana 11.4.2013. Hänet kut-
suttiin jäseneksi klubin ensimmäisenä toimintavuonna 
1958, jonka jälkeen hän osallistui hyvin aktiivisesti ker-
hon toimintaan yli 50 vuoden ajan. Hänet palkittiin mm 
Melvin Jones-jäsenyydellä vuonna 1997.

Teollisuusyrittäjyytensä ohella veli Veikko kehitti mää-
rätietoisesti kotikaupunkinsa osallistuen mm. lento- ja golfkenttien rakentami-
seen sekä Suomen Vapaasataman perustamiseen. Hangon leijonaveljet ja ladyt 
muistavat veli Veikon ja lady Mariannen vieraanvaraisuuden heidän kesäpara-
tiisissaan Täktomissa. Lady Mariannen ohella veli Veikkoa jäävät kaipaamaan 
kaksi tytärtä, 6 lapsenlasta sekä suuri ystäväpiiri. 

LC Hangös medlem Veikko Suominen (f. 18.2.1922) avled bruten av sjuk-
dom den 11.4.2013. Broder Veikko fungerade som mycket aktiv medlem i över 
50 år. Han ledde sitt industriföretag och deltog i utvecklandet av sin hemort.

Han sörjes av lady Marianne, två döttrar, sex barnbarn och en stor vänkrets.

Börje Träsk
Den 16.5.2013 nåddes LC Mustasaari- Korsholm med 
bestörtning av budet att vår chartermedlem PDG Börje 
Träsk, född 3.3.1944, avlidit efter en kort tids aggressiv 
sjukdom. Börje Träsk anslöt till Lions-rörelsen 17.3.1980 
då LC Mustasaari-Korsholm bildades och blev klubben 
trogen hela sin Lions-tid. PDG Börje var både Melvin 
Jones Fellow och Lions riddare. I klubben fungerade han 

ett �ertal gånger som president och på andra poster men hans energi räckte också 
till ett mångårigt engagemang i distrikt 107F som styrelsemedlem och som DG 
år 2010-11. I sin verksamhet i distriktsstyrelsen och som DG var kontakterna 
till distriktets klubbar ett ledmotiv i hans verksamhet. Alla distriktets klubbar 
hade möjlighet att lära känna PDG Börje.

I LC Mustasaari - Korsholm var Börje den drivande kraften och kopplingen 
till Lions -ideologin. Börje deltog ännu i april månads möte och då �ck vi den 
första aningen om att allt inte stod rätt till, eftersom han sade att han inte skulle 
komma till Heinola och dessutom inte stannade mötet till slut. Ingen av oss anade 
att det var sista gången vi trä�ade Börje. Klubben får nu anpassa sig till en ny tid. 

PDG Börje sörjes av fru Bojan, hans närmaste stöd i Lionsverksamheten, av 
vuxna döttrar med familjer samt av ett stort antal vänner inom Lions-rörelsen.

Pertti Viitanen
Lions Club Vantaa/Rajakylän pitkäaikainen lionsveli ja 
Melvin Jones -jäsen, atk-huolto-teknikko Pertti Viitanen 
nukkui pois 74-vuotiaana 3.5.2013 vaikean sairauden 
murtamana. 

Pertti liittyi klubiin 1988 ollen aina aktiivisesti mu-
kana toiminnassamme. Presidenttinä Pertti toimi kau-
den 1996-1997. Muistamme Pertin vauhdikkaana, työ-

teliäänä, idearikkaana ja huumoria viljelevänä klubiveljenä. Perttiä jäivät kai-
paamaan puoliso, tytär-perheineen, sukulaiset ja ystävät. Vantaan Honkanum-
men kappelissa Perttiä oli saattamassa viimeiselle matkalle 24.5.2013 läheisten 
lisäksi lukuisia lionsveljiä ja ladyjä.

Surun kohdatessa palveluksessanne
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Toukokuun 18. päivänä heitetyn LC -mölkyn järjestäjän LC Kausalan 2 jouk-
kue oli tyly isäntä vieraitaan kohtaan nappaamalla kautta aikojen ylivoimai-
simmalla tavalla voiton kotiin. Kilpailut järjestettiin nyt 10. kerran tällä ”sap-
luunalla” ja lisäksi alkuvaiheessa pidetyt kahdet harjoituskilpailut ja niin ovat 
tämän tyylin kisat tulleet tiensä päähän. Ensi vuoden järjestäjät tullevat te-
kemään huomattavia muutoksia kisan luonteeseen.

Kilpailuun osallistuneet joukkueet jaettiin kolmeen alkulohkoon, jossa 
kunkin ryhmän heittäjät heittivät ryhmänsä sisäisen yksikkökisan.

A-lohkon tulokset: 1) Kouvola/ Honka 186 p, 2) Orimattila/Viljamaa 158 p, 
3) Kausala 1 148 p ja 4)Kuusankoski 1 121 p.
Lohko B tulokset: 1) Elimäki 178 p, 2) Jaala 158 p, 3) Vehkalahti 133 p ja 
4) Janakkala/Idat 85 p.
Lohko C tulokset: 1) Kausala 2 200 p, 2) 107 D-piirin piirikuvernöörit 129 p, 
3) Lemi 125 p ja 4) Kuusankoski 2 117 p.
Alkulohkoissaan sijoille 3-4 sijoittuneet joukkueet jatkoivat sijoitus otteluihin, 
jossa heitettiin suora kolmen kierroksen joukkuekilpailu. 
Sijoitusotteluiden tulokset: 7) Vehkalahti 125 p, 8) Kuusankoski 1 100 p, 
9) Janakkala/Idat 99 p, 10) Lemi 97 p, 11) Kuusankoski 2 86 p ja 
12) Kausala 1 73 p.
Jatkolohkojen tulokset: Elimäki-Orimattila/Viljamaa 1-1 (33-50 ja 50-23) 
83-73, Kouvola/ Honka - 107 D piirin piirikuvernöörit 1-1 (50-42 ja 35-50) 
85-92 sekä Kausala 2 - Jaala 2-0 ( 50-25 ja 50-26 ) 100-51.

LC-mölkky Kausalalle

LIONS-LIITON

SUUNNISTUKSEN 
SM-KILPAILUT
Loimaan Alastarolla 12.10.2013

Sarjat ja maksut
H/D, H/D 35-80 viiden vuoden välein. Osallistumismaksu 20 euroa maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä Alastaron Lions Club tilille: FI 79 5005 0940 0019 89, 
viestikenttään klubi, osallistujan nimi ja sarja.
Kilpailussa suunnistavat samalla Rotaryt Suomen Mestaruuksista omissa sarjoissaan.
Ilmoittautuminen
Sähköpostitse viimeistään su 29.9.2013 klo 21.00 mennessä osoitteella 
lassi.vatka.@raunio.�. Tarvittaessa voi ilmoittautua puhelimella 044 744 0151 
Ilmoittautuessa ilmoitettava mihin sarjaan osallistuu ja emit-kortin numero. Järjestäjä 
varaa emit-kortin niitä tarvitseville. Tarve on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
Jälki-ilmoittautuminen
4.10.2013 klo 21.00 mennessä. Osanottomaksu 2-kertainen
Kartta
Mittakaava 1:10 000, 6-värinen, käyräväli 5m, tulostekartta syyskuu 2013.
Kilpailumaasto
Monipuolinen, vaihteleva ja kallioinen metsämaasto.
Leimausjärjestelmä
Emit
Kilpailukeskus
Alastaron ala-aste, jossa pukeutuminen ja peseytyminen ja kahvio.
Opastus ja pysäköinti
Alastaron keskustasta. Pysäköinti kilpailukeskuksessa.
Majoitus
Majoitusta tarvitsevat ottakaa suoraan yhteys Kanniston Kotieläintilalle.
Siellä on myös mahdollisuus ruokailuun ja saunaan. www.kannistontila.�
Lähtö
Ensimmäisen lähtö klo 12.00. Lähtöön matkaa noin 1 km. Väliaikalähtö.
Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja Erkki Kallio, ratamestari Esko Nummi. 
Valvoja Markus Salo Punkalaitumen Kunto.
Lisätietoja
Erkki Kallio 040 523 6815 tai eki.kallio@suomi24.� 

TERVETULOA!

LC ALASTARO

KILPAILUKUTSU

Pikkufinaali: 4) Kouvola/ Honka 130 p, 5) Jaala 111 p 
(kaksi katkaisua ei riittänyt) ja 6) Orimattila/Viljamaa 88 p.
Finaali: 1) Kausala 2 150 p, 2) Elimäki 112 p ja 3) 107 D piirin 
piirikuvernöörit 104 p. Kausalan mestaruusjoukkueessa heittivät: 
Veijo Alaharju, Hannu Laaksonen ( kapteeni ), Veikko Ikonen ja 
Aarre Mällinen. Elimäen hopeat vieneessä joukkueessa heittivät: 
Lasse Kemppinen, Jari Kinnunen, Heimo Sihvola ja Timo Jurkkola. Toisena 
vuonna peräkkäin pronssit saaneessa 107 D piirikuvernöörien joukkueessa 
heittivät: Jussi Nyyssönen, Olli Katila, Markku Vihavainen ja Veijo Suhonen.

V.I.

SM-mölkyn mitalijoukkueet palkintopallilla.

Littoistenjärven
ympäri ennätysajassa
10. kerran juosten tai hölkäten käydyn Littoistenjärven kierron voitti en-
nätysajalla 24,41 Juri Tambasan. 8 kilometrin matkalla toiseksi tullut viime 
vuoden voittaja Niklas Wihman paransi ennätystään puolitoista minuuttia 
ja antoi voittajalle hyvän vastuksen. Kilpailijat saattoi matkaan soutajale-
genda Pertti Karppinen.

A-piirin haastekilpailun paras oli LC Turku/Kupittaa, joka sai liikkeelle 
toistakymmentä osanottajaa. Kilpailun järjestäjinä toimivat LC Littoisten li-
säksi Littoisten Työväen Urheilijat, liedon Eränkävijät ja Turun Työpaikka-
liikunta. LC Littoinen on palkittu liiton vuosikokouksessa parhaasta ”Kun-
nossa kaiken ikää” aktiviteetista.

Uuden polven juoksijoita koulutetaan tällä tavalla.
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LC Tuusula veljesmatkalla
LC Tuusulan toimintaa ohjaavat periaatteet eli arvot ovat palvelu, veljeys ja 
vastuu. Veljeys tarkoittaa jäsenten välisiä hyviä ihmissuhteita ja tukea toi-
nen toisilleen niin menestyksen hetkinä kuin vaikeinakin aikoina. Veljey-
den vaalimisen tärkeimpiä tapahtumia on vuosittain tehtävä veljesmatka 
ulkomaille. Matkan luonteeseen kuuluu, että se tehdään ”poikaporukassa”.

Tämän vuoden matkakohteena oli Normandia. Teemana oli luonnolli-
sesti sinne Toisen Maailmansodan loppuvaiheessa tehty massiivinen mai-
hinnousu. Tapahtumasta saatiinkin kattava kuva asiantuntijaoppaana toimi-
neen tohtori Kari Miekkavaaran johdolla. Samalla voitiin todeta, että koko 
Normandian rannikon matkailu elää edelleen tämän maihinnousun muis-
telemisen varassa.

Matka toteutettiin toukokuun lopulla nelipäiväisenä. Ensin lennettiin Hel-
singistä Pariisiin, sitten kierreltiin Normandiaa bussilla pitäen tukikohtana 
hotellia Caenissa ja lopuksi palattiin taas lentämällä Pariisista Helsinkiin. 
Matkalle osallistui noin puolet klubin varsinaisista jäsenistä. 

Maihinnousurantojen lisäksi saatiin hyvä yleiskuva Ranskan luoteiskol-
kan maaseudusta, muutamista keskisuurista kaupungeista ja alueen mer-
kittävästä vientituotteesta, calvadoksesta.

LC Tuusulalla on erittäin hyvät kokemukset veljesmatkoista. Tällaista ta-
paa vaalia veljeyttä voi lämpimästi suositella muidenkin klubien toiminta-
muodoksi!

Kuvernöörikurssin 2007–2008 viides kurssitapaaminen toteutettiin heinä-
kuun viimeisenä viikonloppuna Hyvinkäällä. Isäntäväkenä toimivat Osmo 
ja Taru Harju. Tapaamisen ohjelma oli monipuolinen: tutustuminen Suo-
men rautatiemuseoon höyryjuna-ajeluineen, tutustuminen Lasten ja nuorten 
taidekeskuksen toimintaan ja perinteinen Marskin perinneillallinen opastet-
tuine ryyppy- ja puheseremonioineen marsalkka Mannerheimin metsästysma-
jalla Lopella. Lisäksi halukkailla oli mahdollisuus tutustua asuntomessuihin.

Rautatiemuseossa näimme lapsuutemme ja nuoruutemme aikaista juna-
kalustoa, ajelimme aidon höyryjunan kyydissä ja tutustuimme Venäjän kei-
sarin junavaunuihin.

Lasten ja nuorten taidekeskuksessa meille esiteltiin nykyaikaista taide-
kasvatusta ja kerrottiin keskuksen järjestämästä piirustuskilpailusta, johon 
osallistuu yli kymmenen tuhatta lasta eri puolilta maailmaa. V. 2012 toteu-
tetussa kilpailussa oli 12  000 osallistujaa, joista 2  000 meille leijonillekin hy-
vin tutusta Sri Lankasta. Kilpailutyöt jäävät säätiön haltuun ja kokoelman 
100  000 kuvasta on digitoitu 60 000.

Opastettu Marskin perinneillallinen vieraille annettuine rooleineen antoi 
käsityksen maamme suurmiehen noudattamasta tapakulttuurista sekä var-
masti small talk puheenaiheita jokaiselle osanottajalle pitkäksi aikaa. Virik-
keellistä oli myös kuulla kuulumisia eri puolilta Suomea. Kuulumisia saa-
tiin myös Virosta ja Päämajasta kurssimme osanottajan ID Kalle Elsterin ja 
puolisonsa Main välityksellä.

Markku Talvio, DG 2007–2008

Veljes-
matkalaiset 
Atlantin Muuri 
-museolla.

PDG:t puolisoineen hiljentyivät kuulemaan asiantuntevaa esitystä Suomen 
marsalkan noudattamista pöytätavoista Marskin perinnepäivällisillä. Tutuksi 
tuli myös ”Marskin ryyppy”, mitä se on ja kuinka se toimii.

Höyryjunamatkaaja ja 
Marskin päivällinen

107-A piirin piirikuvernööri Tommi 
Virtasen toimikausi on alkanut poik-
keuksellisissa merkeissä.Hampurissa 
9.7.2013 virallisesti alkanut kausi on 
jatkunut vilkkaana koko heinäkuun 
ajan.

Kokokohdaksi muodostui Salon 
Kiskossa 22.7.2013 järjestetty kuver-
nöörien vaihtotilaisuus, jossa PDG 
Reijo Laine luovutti puheenjohtajan 
nuijan seuraajalleen.

LC Kiskon järjestämän tilaisuuden 
ehkä merkittävin tapahtuma oli DG 
Tommi Virtasen lyöminen Lions-ri-
tariksi. 

Tommi Virtanen on liittynyt LC 
Kiskon jäseneksi vuonna 2004. Hän 
on toiminut klubinsa kaikissa teh-
tävissä sekä 1. ja 2. varapiirikuver-
nöörinä.

Piirikuvernööri Tommi Virtanen 
Lions-ritariksi

Lions-ritari DG Tommi Virtanen ja 
puoliso Päivi Orjala.

Kuluvan kauden teemakseen hän 
on valinnut – Yhdessä tekemällä ta-
voitteisiin – Tillsammans når vi må-
len!

Teksti ja kuva DC Lars Wiren

SUOMEN LIONS-LIITON

SM-Sulkapallokilpailu
AIKA:  2.–3.11.2013 klo 09.00 alkaen
PAIKKA:  Campo Sportcenter, Latukuja 2, 01280 Vantaa

SARJAT
Kilpasarjat: V, A, B, C 
Juniorit: 17, 15, 13 Seniorit: 35, 40, 45, 50, 55, 60

Harrastesarjat: Avoin, Kunto ja Rento

Rajoitukset: Enintään kolme luokkaa, joista yksi kaksinpeli. 
Sama pelaaja ei voi osallistua kilpa- ja harrastesarjaan.

Pelimuodot: Kaikissa luokissa pelataan kaikki pelimuodot 
jos pelimuodossa on osallistujia neljä pelaajaa/paria. 
Luokkia voidaan yhdistää SSuL:n sääntöjen mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut: Tasoluokissa 22€/pelaaja, 24€/pari
ikäluokissa ja harrastesarjoissa 18€/pelaaja, 22€/pari

Ilmoittautuminen 5.10.2013 mennessä sähköpostilla:
ilkka@oifbadminton.org / tiedustelut: 040 350 5370

Osallistumisoikeus kaikilla Lioneilla ja Leoilla perheineen!

Lisätietoja ja ilmoittautumislomake löytyy klubin sivuilta:
http://www.verkkoviestin.�/lionsvantaarajakyla/ 

TERVETULOA

LC Vantaa/Rajakylä yhteistyössä 
Östersundom IF:n kanssa järjestää
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I
Stora drömmar leder till 
stora hjälpinsatser
I Australien, en liten bit förbi det an-
språkslösa hem där jag växte upp, 
fanns bara vildmark, där känguruer, 
vallabyer och kookaburras levde 
bland gummi- och akaciaträd. Min 
far Jack var en revisor som varje dag 
tog samma tåg till arbetet och satt 
på samma plats. Jag utbildade mig 
inom ullbranschen, för att kunna 
producera ull mekaniskt. Men jag 
drömde om att kunna påverka mer. 
Därför övergick jag så småningom till 
mäklarbranschen och byggde upp 
mitt eget företag.

Drömmar blir verklighet

Som lionmedlem drömde jag också 
om att påverka. Så när en ung aus-
traliensisk kvinna höll ett tal för vår 
klubb om ett barnhem som hon arbe-
tade på i Indien, tog min klubb tag i 
arbetet där. Föräldrarna till många av 

barnen hade blivit dödade av rebell-
ler. Vi hjälpte dem att få bättre bo-
städer och efter det började det att 
gå bättre för många av dem i skolan.

I åratal har jag hållit en annan 

Låt drömmen bli sann för liten och 
stor. Foto: Dan Morris.

dröm för mig själv. Jag såg lionklub-
barnas anmärkningsvärda förmåga 
att förändra liv och jag ville ägna mig 
helt åt Lions. Drömmen förverkliga-
des för några år sedan när jag fick 
veta att jag skulle bli nominerad till 
internationell president.

Lionmedlemmar, följ era 
drömmar! 

De kommer inte att leda er vilse. 
Nästan alla fantastiska prestationer 
har börjat som en mycket ambitiös 
dröm, vare sig det var att få männ-
iskan till månen, springa 2,5 km på 
en minut, eller att förena hela värl-
den genom ett nät av datorer. Lyssna 
till ditt hjärta. Hejda aldrig en bra idé 
vars tid har kommit. För mig är dröm-
mar inte visioner som dyker upp när 
vi sover, utan planer som inte låter 
dig sova.

Låt fröet gro

Identifiera din dröm och arbeta på 
att uppnå den. Det är upp till dig 
att bestämma vad din dröm är. Plan-
tera ett frö och låt det gro. Hitta in-
spiration och vägledning från andra 
klubbar och från Lions Clubs Inter-
national. Som jag vill uttrycka det, 
tala inte om för mig att sikta mot 
stjärnorna när det redan finns fot-
spår på månen.

Anne och jag ser fram emot att 
se er Följa era drömmar under 2013-
2014. Lycka till och grattis – excel-
lens är det oundvikliga resultatet av 
hårt arbete för att förverkliga sina 
drömmar.

Barry J. Palmer 
Er Lions Clubs Internationals 

president

Presidentens tema 2013–2014 ”Följ din dröm”
Under 2013–2014 utmanas lionme-
dlemmarna att följa sin dröm för att 
nå högre höjder. När vi strävar efter 
att förverkliga våra drömmar behö-
ver vi ansvarsmedvetna ledare som 
ger återkoppling, delar ansvaret och 
arbetar i team. När vi arbetar i team 
bör vi även tillhandahålla omedelbar 
och särskild erkänsla för resultat och 
insatser. Vår organisations övergri-
pande dröm är att hjälpa människor 
i nöd i alla samhällen runt om i värl-
den. För att förverkliga den drömmen 
måste vi utöka våra insatser genom 
att stärka nuvarande klubbar, bilda 
nya klubbar och rekrytera nya med-
lemmar. 

Hjälpinsatser. Det är mer 
än en dröm, det är vår 

identitet
Vi lionmedlemmar är ett globalt nät-
verk av människor som är engagerade 
i hjälpinsatser och vi delar drömmen 
om en värld utan lidande. Förra året 
tillhandahöll vi över 500 miljoner 
timmar av hjälpinsatser som hade en 
direkt påverkan på över 200 miljoner 
människor. Vi kommer att fortsätta 

att sträva i riktning mot vår dröm ge-
nom att stödja följande hjälpstrate-
gier: delta i globala servicekampan-
jer, stödja projektet för att minska 
den globala fattigdomen, fortsätta 
att vara involverade i trädplantering 
och läs- och skrivprogrammet samt 
sponsra en aktivitet för vänner och 
familjer eller ett serviceprojekt som 
introducerar lionklubben för din fa-
milj, dina vänner och dina grannar.

Framgång genom 
samarbete 

Distriktsguvernörer är ledare i distrikts-
guvernörernas team och bra ledare vet 
hur betydelsefullt det är att arbeta till-
sammans. Utöver ledarskapsteamet, 
är distriktsguvernören  en del av di-
striktets globala ledarskapsteam och 
distriktets globala medlemsteam. Att 
delge den egna distriktsdrömmen el-
ler visionen till alla medlemmar i tea-
met är nyckeln till framgång. 

Ansvar, erkänsla och 
tillväxt

Som lionmedlemmar är vi med-
vetna om andras behov och kän-

ner ett ansvar för att göra våra sam-
hällen bättre. Vi vet att ansvar be-
tyder att ta hand om andra, att vara 
rättvis och pålitlig. Ansvar betyder 
också att agera, att ta ansvar för det 
som måste göras och se till att det 
blir gjort. Det betyder att vi måste ta 
risker och arbeta hårt. Vi måste även 
låta andra lionmedlemmar ta ansvar 
för sina drömmar och utmaningar.  
För att uppmuntra dem att förverk-
liga sina drömmar bör vi ge dem er-
känsla för deras framsteg.

Tillväxt
Att ha tillfredsställda medlemmar 
är viktigt för att de ska stanna kvar, 
det är även viktigt när det gäller att 
 utöka våra insatser och vår globala 
påverkan. För att skapa tillväxt och 
 engagera våra medlemmar uppma-
nas och uppmuntras klubbar att 
 rekrytera kvinnor, unga människor, 
familjer och vänner med hjälp av 
de nya resurser som finns till för-
fogande. Och speciellt; rekrytera 
kvinnliga medlemmar för att nå må-
let på 30 % kvinnliga medlemmar in-
nan den 30  juni 2014. Bara fråga!

Delge drömmen om 
hjälpinsatser

Leomedlemmar delar drömmen om 
hjälpinsatser, de vill hjälpa till och 
göra en skillnad. Leomedlemmar gör 
betydelsefulla insatser och bidrar 
med entusiasm, påhittighet och inn-
ovation. Lionmedlemmar kan hjälpa 
till som mentorer för att ge vägled-
ning, uppmuntran och erkänsla. Leo-
medlemmarna är viktiga medlemmar 
i Lionsfamiljen. Ytterligare ett sätta 
att utöka våra hjälpinsatser är genom 
effektiv PR, berätta om Lionsprojekt 
för allmänheten och potentiella nya 
lionmedlemmar. PR är inte längre 
bara för de professionella. Idag kan 
alla medlemmar delge sin Lionsberät-
telse med passion, övertygelse och 
fotografier via webbplatser och so-
ciala medier.

Följ din dröm och arbeta hårt för 
att förverkliga din dröm för att säker-
ställa en ljus framtid för Lions Clubs 
International.
Läs mera på: 
http://www.lionsclubs.org/SW/
member-center/presidents-theme.
php
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Lionsorganisationens styrelse sam-
manträdde i Hamburg, Tyskland 
strax före det internationella års-
mötet. En imponerande grupp fin-
ländare deltog i årskongressen. Med 
tanke på kommande årskongresser, 
beslöt den internationella styrelsen 
att tidig reservering som innebär 
lägre priser och hotellreserveringar 
kan göras fram till andra veckan i ja-
nuari. Det här lönar det sig att lägga 
på minnet med tanke på årskongres-
sen i Toronto.

Den internationella 
stiftelsen LCIF utvecklas

Den internationella styrelsen fattade 
den här gången många beslut som 
gällde LCIF. Styrelsen godkände 29 
standardanslag, internationella as-
sistansanslag och Core 4-anslag, 
sammanlagt för över 1,3 miljoner 
USD samt ett storkatastrofanslag på 
100  000 USD till översvämningsom-
rådena i Himalaya. Man utsåg per-
soner att lokalt leda den här kata-
strofhjälpen. SightFirst-anslag be-
viljade på över 195  000 USD samt 
200  000 USD till förnyandet av Lions 
Quest anslag för samarbete i sam-
hället. Den korrekta användningen 
av beviljade anslag övervakas konti-
nuerligt. Nu sattes två distrikt i an-
sökningsförbud och man ålade dem 
att betala sin skuld till LCIF inom gi-
ven tidsfrist.

Vid årsmötet i Heinola i juni av-
slogs en klubbmotion som gällde en 
inhemsk diabeteskampanj. LCIF har 
ett eget diabetesprogram som kan 
beviljas Core 4-anslag. Den priori-
terade status som detta anslag för 
 förebyggande- och kontrollverksam-
het har bland de fyra finansierings-
ändamålen, förlängdes nu med två 
år. Ifall något distrikt eller t.ex. or-
tens klubbar har ett bra diabetespro-
jekt, kan man till det söka Core-4 an-
slag från LCIF. Direktiven hittar man 
på organisationens internationella 
webbsidor www.lionclubs.org.

LCIF:s partnerskapsförhållanden 
utvecklas. Nu förbättrade man sam-
arbetsavtalet (MOU) med Special 
Olympics organisationen att som 
global partner stöda utökade aktivi-
teter. Dokumentet som är uppgjort 
för fem år betyder ett stöd på sam-
manlagt 7,8 miljoner USD så att varje 
årlig stödandel ännu godkänns skilt 

för sig vid uppgörandet av årsbud-
geten.

Även LCIF:s administration och 
ekonomihantering har märkbart 
förbättrats under de senaste åren. 
LCIF:s styrkommitté har utvidgats 
och nu förnyades kommittén stat-
uter. Verksamhetsprinciperna för 
SightFirst-kampanjen uppdatera-
des samt utökade LCIF:s ekonomi-
analytikerns verksamhetsbefogen-
heter. Därtill beslöt styrelsen att i 
SightFirst-balansen i fortsättningen 
ska ingå 30 % eget kapital och 70 % 
fasta inkomster.

Distrikten och klubbarna

I distrikten utsågs zon- och regionor-
förandena till medlemmar i distrikens 
ledarskapsutbildningsteam (GLT-D) 
och zonordförandena därtill som 
medlemmar i GMT-distriktskoordi-
natorns team. Samtidigt uppdatera-
des medlemsledarens skyldigheter så 
att han kan dra nytta av den här nya 
GMT/GLT-strukturen. Med dessa för-
ändringar försöker man sporra klub-
barna att prioritera medlemstillväxt 
och medlemmarnas trivsel. En dylik 
verksamhetsmodell stöder klubben i 
all dess verksamhet. Detta förutsät-
ter aktivitet av ledarna såväl i distrik-
ten som i klubbarna.

Lionsverksamheten sprider sig. 
Kommittén för distrikts- och klub-
badministration godkände repu-
bliken Moldavien som en tillfällig 

zon. I fortsättningen bör ett förslag 
som gäller ändring av distriktsgrän-
ser innehålla en plan gällande med-
lemstillväxt och ledarskapsutbild-
ning. Ändring av distriktsgränser 
behandlas årligen endast vid styrel-
sesammanträdet i oktober.

Styrelsen beslöt att då nya Leo-
Lionsklubbar grundas måste minst 
tio LeoLionmedlemmar ha varit leo-
medlemmar i minst ett år och en dag 
för att organisationen ska kunna be-
vilja stadgeenlig nedsättning på 
medlemsavgiften. Det har även kom-
mit ändringar i villkoren och betal-
ningarna då det gäller familjemed-
lemskap.

Man strävar efter att förbättra 
de nuvarande klubbarnas utveck-
lings- och verksamhetsmöjligheter. 
 Distriktsguvernören kan begära att 
en klubb försätts i status quo fram 
till 90 dagar före multipeldistrik-
tets eller distriktets årsmöte. För alla 
klubbar som har försatts i status quo 
bör man utse en certifierad Guiding 
Lion. Klubbar som har en medlems-
avgifts- eller annan skuld till inter-
nationella huvudkontoret, kan anses 
vara klubbar med fullgjorda skyldig-
heter förutsatt att övriga krav för full-
gjorda skyldigheter har uppfyllts.
 

Organisationens 
administration

Att förbättra administrationen är en 
ständigt pågående process. Revi-

sionskommittén granskade organi-
sationens kostnadsersättningspro-
cess och det fanns inte något att 
anmärka på. Reglerna för kostnads-
ersättningar förnyades och hante-
ringen av konfliktlösningsärenden i 
distrikt och multipeldistrikt förtydli-
gades då det gäller när medlare bör 
utses. Redovisningsavdelningens 
chef vid internationella huvudkon-
toret gavs större befogenheter. Or-
ganisationens ekonomiska utsik-
ter och budget visar fortsättnings-
vis på ett överskott. Framledes ska 
alla förslag till styrelsen, som påver-
kar den ekonomiska prognosen, be-
handlas i kommittén för finanser och 
huvudkontorets verksamhet och de 
skall  föras in i det pågående årets 
och de två följande årens budgetar 
samt åtföljas av en kort beskrivning 
av förslagets mål och verkan. Då or-
ganisationens 100-årsjubileum när-
mar sig beslöt styrelsen att i förbe-
redelserna ta hjälp av ett marknads-
föringsföretag.

Belöningar

Internationella styrelsen utsåg mot-
tagarna av Årets Leo-pris 2012–
2013. Det här valet var den finländ-
ska höjdpunkten vid årskongressen 
i Hamburg då Satu Pamilo fick motta 
Årets Leo-pris i den stora mötesare-
nan. Lycka till Satu och Finlands 
Leos. Tapani Rahko

PID 2007–2009

Den internationella styrelsen satsar 
på att utveckla LCIF

PID Tapani Rahko med maka Helena deltog i DG-kursens 2005-2006 kursträff i Pihtipudas. På bilden är gruppen 
samlad på PDG Pekka Arkilahtis gårdstun.
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Världskongressen eller Convention 
eller internationella årsmötet, kärt 
barn har många namn, lockade när-
mare 25  000 lions och partner till 
Hamburg för en intensiv vecka av 
möten, informationstillfällen, organi-
serad samvaro och fritt umgänge. Att 
samla en så här stor mängd deltagare 
kräver mötes- och hotellkapasitet ut-
över det vanliga och nu då det inter-
nationella årsmötet kunde arrangeras 
i Hamburg, var det inte förvånande 
att det fanns ett stort antal finländ-
ska lions på plats. Vi var drygt 320 

lion från Finland som på olika sätt 
anlände till Hansastaden Hamburg 
och tanken var ju att vi skulle synas 
och det gjorde vi med besked. Fin-
ska miniatyrflaggor och också någon 
åländsk syntes i O2-hallen där mö-
tessessionerna ägde rum, de syntes 
i paraden och allmänt ute på staden 
där folk rördes. Den rödrandiga slip-
sen/scarfen syntes även på långt håll 
och var ett bra landmärke då man 
sökte sällskap hos landsmän.

För de inkommande guvernörerna 
var inledningen på mötet fyllt av ett 
visst allvar då man deltog i den s.k. 
elect-utbildningen som alltid äger 
rum före Convention och där man 
skall få ränseln fylld med vägkost in-
för den kommande verksamhetspe-
rioden. De finländska guvernörerna 
kunde som tidigare bilda en egen ut-
bildningsgrupp, den här gången med 
PID Harri Ala-Kulju som ansvarig ut-
bildare.

För den vanliga deltagaren kunde 
man inleda ”kongressandet” något 
i förtid bl.a. genom att delta i den 
nordiska ”Get Together”-tillställ-
ningen som ordnades torsdagen 
4.7. Här kunde de nordiska lionen 

bekanta sig med varandra i en fri och 
otvungen atmosfär.

På fredagen inleddes registre-
ringen av deltagarna och anmäl-
ningen av klubbarnas officiella dele-
gater i Hamburg Messe där två stora 
hallar var vikta för deltagarna. De fin-
ländska deltagarna stod i första led 
då registreringen inleddes med ab-
solut punktlighet kl.10. Därefter 
kunde man göra en första bekant-
skap med de olika avdelningarna i 
utställningshallen där även Finland 
hade sin egen avdelning. Här huse-
rade bl.a. vår kommunikationsledare 
Thorleif Johansson, Lions Quest- 
ledaren Osmo Harju, projektkoordi-
natorn för ”Ansvaret är mitt” Jukka 
Isotalo och generalsekreteraren Maa-
rit Kuikka. Enligt uppgift hade avdel-
ningen en jämn tillströmning av be-
sökare och fyllde på det sättet en vik-
tig uppgift att synliggöra den aktiva 
lionsverksamheten i Finland.

Paraden lång och färgrik

Lördagens stora tilldragelse var den 
internationella paraden som startade 
vid Rådhusplatsen och gick runt Bin-

Världskongressen i Hamburg var värd sitt pris!

Stort, välorganiserat, 
intressant, gripande, 
vänner och bekanta, nya 
bekanta, sol och värme 
är ord som väl beskriver 
Lions Clubs Internationals 
96:e kongress i Hamburg, 
Tyskland 5–9.7.2013.

Finlands avdelning i Hamburg Messe-hallen med Thorleif Johansson och Jukka Isotalo (andra från höger) som 
informatörer. Foto: BVL.

Prinsessan Laurentien av Nederländerna talar till deltagarna i 
världskongressen. Foto: BVL.
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nenalstersjön. Uppgifter om delta-
garantalet varierar men uppenbarli-
gen var det närmare 20  000 deltagare 
i paraden som tidsmässigt sträckte 
sig över fyra timmar. De nordiska 
länderna bildade, som vanligt, en 
egen avdelning, som denna gång 
var ovanligt stor och något broki-
gare än den brukar vara. Den nord-
iska fanborgen var ståtlig och de uni-
formerade och folkdräktsklädda del-
tagarna väckte säkert åskådarnas be-
undran då den någorlunda taktfast 
marscherade till sången ”Jag är den 
glade vandraren…”.

Norden fick även synlighet då Or-
kester Norden på lördagseftermiddag 
uppträdde med en gratiskonsert. Or-
kestern som aktivt stöds av de nord-
iska lionen grundades 1993 och är 
en sommarsymfoniorkester som 
 består av unga musiker från Norden 
och de Baltiska länderna. Orkestern 
uppträdde med musik av Johannes 
Brahms och Jean Sibelius. Åhörarna 
belönade musikanterna med stående 
ovationer.

Finland i fokus

På söndagen stod den första av de tre 
plenarsessionerna i tur. Här kunde 
vi höra den internationella presi-
dentens inledningsanförande och 
följa med den imponerande flagg-
ceremonin där 207 lionsländer tå-
gade in i den ordning som länderna 
anslutit sig till lionsorganisationen. 
Under sessionen kunde vi inte en-
dast se Finlands och Ålands stora fa-
nor utan även ett hundratal finländ-
ska miniatyrfanor som friskt vajade 
i den del av O2-arenan som de fin-
ländska lionen tagit i besittning. Här 

måste det sägas att det var strongt 
gjort av den finländska resekoordi-
natorn PDG Tuomo Holopainen och 
hans medhjälpare att under alla tre 
sessionsdagar hålla ihop den finländ-
ska liongruppen. Vi syntes säkert – 
tillsammans.

Vi fick även höra ett tal av Laura 
Bush, maka till USA:s tidigare pre-
sident George W. Bush där hon be-
rättade om sin familj, sin verksamhet 
som lärare och presidentmaka. Hon 
tackade lionsorganisationen för allt 
den gjort överallt i världen och speci-
ellt berörde hon vikten av och insat-
serna för barns och vuxnas läskun-
nighet.

Nordiska  
mottagningen välbesökt

Söndagskvällen avrundades med 
”Scandinavian Hospitality Room” i 
Congress Center Hamburg. Tillställ-
ningen samlade närmare 1  000 delta-
gare där ungefär hälften bestod av in-
bjudna icke-nordiska gäster och res-
ten av deltagare från de nordiska län-
derna. Varje nordiskt land hade sin 
egen serveringspunkt där det bjöds 
på traditionellt ”smått och gott” vid 
sidan om vad buffébordet kunde er-
bjuda. Ett ypperligt tillfälle att utbyta 
lionserfarenheter och stifta nya be-
kantskaper.

Den andra plenarsessionen på 
måndagen 8.7 var i huvudsak vikt 
för organisationens stiftelse LCIF. I 
sitt anförande kunde stiftelsens ord-
förande, den föregående internatio-
nella presidenten Wing-Kun Tam se 
tillbaks på ett aktivt år där stiftelsen 
kunnat bidra med hjälp till katastrof-
område. Han nämnde även kampan-

jen mot mässling som fortsätter och 
där lionens bidrag på närmare 17,5 
miljoner USD har mötts av ett bidrag 
från Bill & Melinda Gates Foundation 
på 8,75 miljoner USD.

Under plenarsessionen höll även 
Prinsessan Laurentien av Nederlän-
derna ett tal om läskunnighet, nå-
got som hon länge engagerat sig i 
och tackade lions för läskunnighets-
projektet ” Reading Action Program” 
som man ämnar fortsätta med under 
de kommande tio åren. På program-
met stod även en presentation av 
kandidaten till andra vicepresidents-
posten Dr Jitsuhiro Yamada från Ja-
pan och kandidaterna till internatio-
nella direktorer.

Satu Pamilo  
Årets Leo 2012–2013

För de finländska lionen var det nog 
den absoluta höjdpunkten då Satu 
Pamilo från Finland, av den interna-
tionella presidenten Wayne Mad-
den, fick ta emot priset som Årets 
Leo (Leo of the Year) 2012–2013. En 
stor framgång för Satu själv och den 
finländska leoverksamheten.

Den sista och tredje egentliga mö-
tesdagen på tisdagen inleddes med 
röstningen om andra vicepresidents-
posten och de internationella direk-
torerna samt några mindre stadge-
ändringar. Inledningsvis var träng-
seln enorm i Hamburg Messe hallen 
då man via ”fållor”, påminnande om 
till trängsel fyllda flygplatser, skulle 
söka sig till själva röstningsställena, 
kvittera ut röstsedel och lägga den 
i urnan. Sist och slutligen gick det 
ändå snabbt undan och man kund 
i tid söka sig till O2-arenan för att 
följa med avslutningssessionen. Nu 
var det tid för att installera den nya 

internationella presidenten, Barry J. 
Palmer i hans ämbete och likaså in-
stallationen av 2013–2014 års di-
striktsguvernörer. Stämningen var 
nästan euforisk då de finländska 
nya distriktsguvernörerna miste sitt 
elect-band med tillhjälp av sina part-
ner och omgivna av den stora grup-
pen hurrande landsmän.

Humanitära priset till 
tenoren Andres Bocelli

Vid den här sessionen överlämna-
des årets humanitära pris till tenoren 
Andrea Bocelli från Italien.  Bocelli 
föddes med ögonsjukdomen glau-
kom och blev vid 12 års ålder helt 
blind efter en fotbollsolycka. Priset 
inkluderade en donation från LCIF 
på 250  000 USD till Andrea  Bocelli 
Foundation för fortsatt humani-
tär verksamhet. Som ett tack fram-
förde Bocelli två sånger där speci-
ellt  Schuberts Ave Maria fick många 
rörda till tårar.

Avslutningen var till stora delar 
tillägnad den internationella presi-
denten 2013–2014, Barry J. Palmer 
från Australien. Han är bekant för 
oss finländare bl.a. från sitt besök 
vid årsmötet i Jyväskyla 2012. Han 
är lionet som tillsammans med oss 
och sina drömmar ska föra lionsverk-
samheten vidare och uppåt.

Som det står i rubriken: Hamburg 
var värt sitt pris. De finländska lio-
nen fick en insyn i den ”stora” lions-
världen, vi syntes och hördes, vi fick 
nya lionsvänner och stärktes i över-
tygelsen att ”Vi hjälper”. Vistelsen 
i Hamburg gav även tillfälle till att 
som turist bekanta sig med staden 
och dess sevärdheter. 

Rapportör: Bo Lindberg

Satu Pamilo tar emot priset som Årets Leo 2012–2013. Foto: RNen.

Uppställda inför paraden fr.v. PCC Marja-Leena Knuutinen (LC Turku/Aurora), 
lion Charles Andersson (LC Åland/Södra), lion Lars Häggblom (LC Åland/Södra) 
och PDG Eila Mansala (LC Helsinki/Ruoholahti). Foto: BVL
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Årsmötesveckoslutet på Finlands 
idrottsinstitut i Vierumäki samlade 
närmare 2  200 lions och partners 
till Lionsförbundets historiska 60:e 
årsmöte. 500 klubbar var represen-
terade med sammanlagt 1  071 röst-
berättigade delegater vilket väl mot-
svarar medeltalet för de senaste åren. 
Vårt årsmöte, som är Europas största 
lionsmöte, samlar även utländska 
gäster. Den här gången fanns föl-
jande på plats: andra internationella 
vicepresidenten Joseph ”Joe”  Preston 
från USA, ID Kenneth Persson från 
Sverige, ID Kalle Elster från Estland, 
VCC Björn Skovly från Norge, DG Per 
Nielsen från Danmark, CC Kristinn G 
Kristjánsson från Island, DG Andres 
Lukin från Estland och PDG Ulrich 
Fricke från Tyskland.

Viceordförandepanelen 
samlade åhörare

Mötesveckoslutet inleddes egent-
ligen redan på fredag 7.6 med för-
bundsstyrelsens och guvernörsrå-
dets möten där man ännu finslipade 
ställningstaganden inför själva års-
mötet. Fredagseftermiddagens egent-
liga höjdpunkt var viceordförandepa-

nelen där de två kandidaterna PDG 
Tuomo Holopainen och PDG Esko 
Viinikainen kunde redogöra för sin 
syn på den finländska lionsverk-
samheten och dess framtid. Tillställ-
ningen leddes av lion Rafael Frans på 
ett rappt och otvunget sätt inför en 
talrik åhörarskara. Man kan tala om 
en publiksuccé trots att många av de 
röstberättigade ”vanliga” klubbde-
legaterna knappast hade hunnit an-
lända till mötesplatsen vid tidpunk-
ten för panelen.

Fredagskvällen avslutades med 
en byafest med middag där man 
 uttryckligen nämnde att klädkoden 
var: ingen kostym, ingen slips. Bud-
skapet kanske var att vi ska klä oss 
efter tillställningen natur och i det 
hänseendet följa tidsandan. Något 
av en fläkt av förnyelse även i detta.

Själva årsmötet inleddes med 
öppningsfest och en högtidlig flagg-
parad där klubbarnas fanor fördes in 
i möteslokalen, Vierumäki Areena. 
Man hade alltså slopat den tradi-
tionella marschen som säkert med 
tanke på själva mötesplatsen var mo-
tiverat. Det återstår att se ifall efter-
följande årsmöten tar till sig det här 
arrangemanget. 

Preston; rätt inställning 
och tillräcklig planering

Festtalare vid öppningsfesten var 
andra internationella vicepresiden-
ten Joseph ”Joe” Preston. I sitt tal 
framförde han inledningsvis en häls-
ning från internationella presidenten 
Wayne A. Madden och hela den in-
ternationella styrelsen. President 
Maddens tema ”I en värld av hjäl-
pinsatser” har inneburit att vi ska 
hjälpa till där det behövs och att 
vi bl.a. fortsätter med presidentens 
läskunnighetskampanj. Vicepresi-
dent Preston tog även upp den in-
kommande presidenten Barry Pal-
mers tema ”Följ din dröm”. Vi ska 
inte enbart drömma utan också följa 
drömmarna. IP Palmers program sät-
ter även vikt vid tre R bokstäver:  
Responsibility  (Ansvar),  Recogition 
(Belöningar) och Reach (Nå fram). 
Preston ville inte direkt gå in på 
sitt eget kommande program men 
konstaterade att det kommer att 
innehålla element av de två före-
gående presidenternas program. 
Han nämnde dock att ifall vi vill 
göra klubbarna framgångsrika bör vi 
återgå till våra grundläggande upp-
gifter, speciellt då det gäller att ta 
hand om nya medlemmar. Å andra 
sidan bör vi även vara lyhörda in-
för de krav som en föränderlig värld 
ställer på oss. Ifall vi vill växa bör vi 
vara smidiga och anpassningsbara. 
Med rätt inställning och tillräcklig 
planering kan vi öka våra servicein-
satser och vår medlemskår, sade an-
dra internationella vicepresidenten 
Joe Preston.

Klubbmotionerna 

Årsmötet hade att besluta om 12 
klubbmotioner som hade inlämnats 
till förbundet inom utsatt tid. Motio-
nerna finns omnämnda i ett tidigare 
nummer av LION-tidningen. Två mo-
tioner krävde omröstning. LC Pori/
Charlottas motion om att Lionför-
bundet deltar i införandet i det in-
ternationella diabetesprogrammet i 
Finland hade fått guvernörsrådets 
godkännande men årsmötet beslöt 
efter omröstning att motionen inte 
godkänns. Motiveringen var att det 
finns andra organisationer som på 
ett tillfredsställande sätt sköter dia-
betesinformation och -screening. Då 
det gällde LC Urjalas motion om en 
kommande Röda Fjädern -insamling 
preciserades beslutet så att insam-
lingen sker 2016–2017 och att målet 
för insamlingen är ungdomen. I an-
slutning till den här motionen beslöt 
man att man i samband med den na-
tionella veterandagen 27.4.2015 ord-
nar en nationell serviceaktivitet som 
till tillämpliga delar även kan inne-
hålla medelinsamling. Då det gällde 
de övriga motionerna beslöt man en-
ligt guvernörsrådets förslag.

Medlemsavgiften höjdes 
med fem euro

Verksamhetsberättelsen och bokslu-
tet för 2012–2013 godkändes utan 
vidare diskussion. Bokslutet uppvi-
sade ett överskott på 2  337,22 euro. 
Då det gällde medlemsavgiften för 
2013-2014 föreslog guvernörsrådet 
en höjning på fem euro till 33 euro. 

Friska vindar över årsmötet i Heinola
Redan i förhandsinformationen om Finlands 
Lionsförbunds årsmöte i Heinola 8–9.6.2013 stod 
det klart att förnyelsens vindar skulle svepa över 
arrangemang och mötesrutiner. Främst gällde det 
anmälningen, röstningsförfarandet, marschen och vissa 
nya programinslag som t.ex. viceordförandepanelen.

Andra internationella vicepresidenten Joseph ”Joe” Preston i samspråk med 
förbundets ordförande Seppo Söderholm. Foto: BVL.

Kanske det syns en liten tveksamhet inför det nya röstningsförfarandet i 
Heinola. Foto: BVL
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På mötet redogjordes detaljerat för 
medlemsavgiftens storlek i vissa an-
dra europeiska länder samt för mo-
tiveringen till den föreslagna höj-
ningen. Årsmötet godkände enhäl-
ligt och utan vidare kommentarer 
höjningen av medlemsavgiften och 
därefter kunde man även godkänna 
budgeten för 2013–2014.

Verksamhetsplanen för 2013–
2014 föredrogs av VCC och kom-
mande ordförande Asko Merilä och 
fick årsmötets godkännande. En sats-
ning på förbättrad synlighet, på med-
lemsrekrytering speciellt en ökning 
av kvinnliga medlemmar och på fort-
satt uppföljning av förbundets eko-
nomi var bland de saker som den in-
kommande ordföranden såg som vik-
tiga under det kommande året.

PDG Tuomo Holopainen 
vice ordförande 2013–2014

Som tidigare nämnts var röstnings-
förfarande vid årsmötet förnyat. 
Vid de slutna sedelomröstningarna 
kunde man lämna sin röstsedel vid 
vilken röstningspunkt som helst i 
möteslokalen. Röstningsfunktio-
närerna övervakade röstningspro-
cessen och kontrollerade rösträtten 
som var utmärkt i mötespasset. Utan 
röstningsförfarande valdes VCC 
Asko Merilä, LC Utajärvi till förbun-
dets ordförande 2013–2014. I valet 
till viceordförande fick Tuomo Ho-
lopainen, LC Helsinki/Vuosaari 835 
röster och Esko Viinikainen, LC Hels-
inki/Metsälä 208, totalt avgavs 1  062 
röster. Till kandidat som internatio-
nell direktor (ID) och mesdlem i den 
internationella styrelsen för perioden 
2014–2016 valdes PCC Jouko Ruis-
salo, LC Helsinki/Mellunmäki.

Man konstaterade även försla-
get till distriktsguvernörer för perio-
den 2013–2014 vilka är: Tommi Vir-
tanen, LC Kisko (A), Tiitus Tuohi-
korpi, LC Helsinki/Cosmopolitan (B), 
Esa Ojapelto, LC Riihimäki/Kara (C), 

Pekka Sopanen, LC Lappeenranta/
Rakuuna (D), Antti Hynnä, LC 
Lempäälä (E), Kaarlo Katajisto, LC 
Nurmo (F), Jari Rytkönen, LC Uurai-
nen (G), Juhani Kautonen, LC Ke-
rimäki/Puruvesi (H), Eero Vilén, LC 
Sotkamo/Vuokatti (I), Onni Piippo, 
LC Iisalmi/Porovesi (K), Raija Väre, 
LC Kuusamo/Pohjanakat (L), Matti 
Reijonen, LC Vampula (M), Heikki 
Saarinen, LC Helsinki/Pohjois-Haaga 
(N), Gurli Dumell, LC Jakobstad-Pe-
dersöre/Linnéor (O). Den slutliga ut-
nämningen skedde i början av juli vid 
det internationella årsmötet i Ham-
burg.

Vid det nya guvernörsrådets kon-
stituerande möte, efter själva års-
mötet, valdes styrelsens DG- och 
PDG-medlemmar för verksamhets-
perioden 2013–2014. Styrelsen be-
står i sin helhet av CC Asko Merilä, 
IPCC Seppo Söderholm, VCC Tuomo 
Holopainen samt DG Antti Hynnä, 
DG Jari Rytkönen, IPDG Jukka Kärk-
käinen och IPDG Jari Vuorinen.

Joensuu  
årsmötesort 2017

Året 2017 är ett märkesår såväl för 
Lionsorganisationen som för Finland 
som en självständig nation. Därför 
var det med intresse som man följde 

med valet av årsmötesort 2017 som 
hade sökts av Helsingfors, Joensuu 
och Rovaniemi. Varje sökande hade 
3 minuter tid att presentera sin egen 
förträffliga kandidat till mötesort. I 
valet fick Joensuu 453 röster, Hel-
singfors 386 röster och Rovaniemi 
202 röster. Av publikens reaktioner 
att döma var det kanske Joensuus 
presentatör som med ett slagfärdigt 
och humoristiskt framförande bidrog 
till röstningsresultatet.

Julkort och lotteri 

För att speciellt stöda förbundets 
ungdomsarbete och NSR-aktiviteter, 
beslöt årsmötet att vi har en julkorts-
aktivitet som under tidigare år och 
att man under hösten även ordnar 
ett motsvarande lotteri som under 
perioden 2012–2013. Då det gäller 
julkortsaktiviteten får klubbarna be-
hålla 50 % för att användas till egna 
ungdomsaktiviteter.

Pris och belöningar

Under årsmötestillställningarna ut-
delades ett antal pris och utmärkel-
setecken.

Presidential Award som beviljas 
av den internationella presidenten 
överräcktes åt PCC Heikki Pamilo, 
ungdomsutbytesledaren Tuula Ran-
taeskola, leoledaren Antti Forsell och 
PDG Pertti Harju.

Internationella presidentens 
 Leadership Award gick till VCC Asko 
Merilä, PDG Väinö Tamminen, DC 
Veikko Teerioja, PDG Ossi Kurki, lion 
Kari Isorinne, GLT Kristiina Nummi, 
PDG Timo Särkelä och PDG Helena 
Rahko.

CC Seppo Söderholm och 
ARS-ombudsmannen, PDG Timo 
Haasto erhöll förbundets förtjänst-
tecken med två heraldiska rosor. 

PIP Tae Sup Lees pris till den 
klubb med under 20 medlemmar 
som mest har utökat sitt medlems-
antal till minst 20 medlemmar över-
lämnades till LC Alavieska som ökat 

sitt medlemsantal från 18 till 24 
medlemmar.

Miljöpriset på 1000 euro för årets 
lionsmiljögärning i Finland gick till 
LC Klaukkala. Trots att säkert många 
klubbar har miljöinriktade aktiviteter 
var det endast sju klubbar som del-
tog i tävlingen, nämligen LC Hirven-
salmi, LC Kankaanpää, LC Klaukkala, 
LC Lappajärvi, LC Lempäälä, LC Van-
taa och LC Ylöjärvi-Keijärvi. Motive-
ringen till första priset var att LC Kl-
aukkala hade hela åtta miljöaktivi-
teter på sin aktivitetslista och som 
därtill helt motsvarade tävlingskri-
terierna.

Segern i SKEBA-
tävlingen till Åbo

Det har blivit tradition att ungdoms-
bandstävlingen SKEBAs final arrang-
eras i samband med lionsförbundets 
årsmöte. Nu var det fjärde gången 
som tävlingen ordnades och i år gick 
segern till Rhynestone från Åbo. I 
bandet spelade Aleksi Koli, Artturi 
Boren, Marko Ilkka och Kristoffer 
Alho. Det vinnande bandet fick ett 
stipendium på 1  500 euro. Arize från 
Parkano och R.M. från Alajärvi belö-
nades även med pris. Publikens fa-
voritband var Skyline från Siilinjärvi.

Visst är vi kända, men…

Vid årsmötet offentliggjorde man 
även resultaten av den intervjuun-
dersökning som Taloustutkimus Oy 
gjort för Lionsförbundet och som 
skall ge underlag för det fortsatta ar-
betet med lionsorganisationens va-
rumärke och lionsverksamhetens 
synlighet. Undersökningens främsta 
syfte var att ta reda på hur bra fin-
ländarna känner till Lionsförbundet, 
föreställningarna om Lionsförbundet 
samt intresset för att delta i lionsar-
betet. Undersökningen visade att or-
ganisationen bäst är känd för sin väl-
görenhetsverksamhet och för sin in-
ternationalism men omdömen som 
konservativ, mansdominerad och in-
åtvänd förekom även. Kontentan var 
att lionsverksamheten är bekant för 
många finländare, tre fjärdedelar av 
finländarna har sett lionslogon i nå-
got sammanhang och hälften känner 
någon lionmedlem. Steget att delta i 
verksamheten förefaller ändå ganska 
långt för många.

Bästa årsmötet någonsin

Så karaktäriserade förbundets ord-
förande Seppo Söderholm årsmötet 
i Heinola i sitt tal vid avslutnings-
festen. Så borde det säkert låta ef-
ter varje årsmöte och någonting för 
följande arrangör att notera. Vi ses i 
Björneborg 2014. BVL

Viceordförandekandidaterna PDG Tuomo Holopainen och PDG Esko 
Viinikainen med moderatorn Rafael Frans vid den första viceordförande-
panelen någonsin. Foto: BVL

Årsmötesspiran ska här gå över från Heinola och PDG Jukka Hietanen via 
CC Seppo Söderholm och VCC Asko Merilä till Björneborg och den 
uniformerade PDG Pertti Harju. Foto: BVL
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Semestern är hållen och vi har redan 
börjat komma igång med att vidare-
utveckla verksamheten; grunda två 
nya klubbar i varje distrikt och ta in 
nya medlemmar så att medlemskå-
ren vid periodens slut har ökat med 
minst 2 % eller minst 501 medlem-
mar. Det här kan endast vi göra, vi 
engagerade lionsmedlemmar som 
ser lionsverksamheten som viktig 
och nyttig.  Vi litar på lionens vilja 
att göra något gott, vi är motive-
rade att utveckla verksamheten och 
förnya lionsverksamheten för kom-
mande generationer så att den blir 
bättre än tidigare. De nya medlem-
marna och framtiden behöver också 
nya klubbar och ibland till en början 
med filialklubbar till våra egna exis-
terande klubbar. I vår egen klubb får 
vi säkert sådana nya medlemmar att 
trivas som är i vår egen ålder och har 
liknande värderingar som vi.

Palvelulla Hyvinvointia – Välfärd 
Genom Service är ett bra inhemskt 
tema för oss. Samtidigt som vi ska-
par välfärd åt andra genom vårt ser-
vicearbete, tar vi även hand om oss 
själva. En företagare berättade för 
mig att han som ung företagare ända 
till trettioårsåldern tänkt bara på sig 
själv och sin egen framgång. Sedan 
märkte han att det inte motsvarade 
hans förväntningar och var tillräck-
ligt och då anslöt han sig till lions-
klubben och kunde göra de rätta sa-
kerna för andra.

Andelen kvinnliga 
medlemmar ska höjas

I Finlands lionsverksamhet har det 
varit en tid av handling och utveck-

ling. Under flera år har man talat om 
och försökt få förändringar i verk-
samheten och till många delar har 
man även lyckats men inte tillräck-
ligt. Medlemsantalet har minskat så 
att det i slutet av juni uppgick till 
25  035 och i slutet av juli redan till 
under 25  000 medlemmar. Bevaran-
det av det finska språket beror ännu 
på oss själva men nu bör verksam-
heten utvecklas så att medlemsan-
talet vänder uppåt. Väggen kom 
emot och det finns bara en riktning 
– uppåt. Under det här året sker det 
bara goda saker och alla verkar vi i 
god anda.

Vid Convention i Hamburg, som 
även för finländarna var ett lyckat 
evenemang, satte den nya interna-
tionella presidenten Barry J. Palmer 
som sitt mål att öka antalet lions i 
världen till 1,4 miljoner och kvinnor-
nas andel till 30 %. Temat för hans 
period och för oss alla är Follow You 
Dream – Seuraa Unelmaasi – Följ  

Din Dröm. Det strategiska målet i Nor-
den är 50 % kvinnliga medlemmar.

Våra mål i Finland har godkänts av 
årsmötet. De är minst 25  536 med-
lemmar (+ över 2  %) och att höja 
kvinnornas andel till minst 25  %. 
En dokumenterad orsak till att vi nu 
inte kan visa de här siffrorna är att 
vi inte har bett medlemmar att an-
sluta sig.  Nya medlemmar bör också 
kunna göra servicearbete på sitt eget 
nya sätt. Alla bör främja bildandet 
av nya klubbar. Lionsverksamhetens 
framtid i Finland kräver detta.

Framåt – förbundet och 
klubbarna tillsammans

Under den senaste vintern har vi i 
Finlands Lionsförbunds organ plane-
rat effektiva medel som vi kan före-
slå för klubbarna som stöd för deras 
verksamhet.  Förbundets uppgift är 
uttryckligen att främja utvecklingen 
av klubbarnas verksamhet.  Resul-

tatet av arbetet finns på förbundets 
webbsida varifrån zonordförandena 
också förmedlar dem vidare till klub-
barna.

Förbundets årsmöte godkände 
strategi- och verksamhetsplanen.  
Fram till årsmötet meddelade jag som 
viceordförande ofta till distriktsgu-
vernörerna, styrelsen och andra pla-
nerare att om de förslag som lagts 
fram av planeringskommittén för 
verksamhet och ekonomi inte du-
ger, har vi nog möjligheter att göra 
bättre förslag.

Nu då årsmötet har godkänt pla-
nerna, sätter vi alla allt på spel för 
att de förverkligas. Det betyder att 
vi ger allt det stöd som vi bara kan 
för att nå målen.

Vid det första guvernörsrådets se-
minarie- och mötesveckoslut i Rokua, 
Utajärvi funderar vi fritt och delar 
med oss av de senaste erfarenhet-
erna kring bildandet av klubbar och 
sätten att underlätta grundandet av 
nya klubbar. Det andra temat ger för-
hoppningsvis vägkost för att lions-
verksamheten ska följa samhällsut-
vecklingen då vi diskuterar lionsva-
rumärkets situation och utvecklings-
behov samt sätten att göra den all-
männa bilden av oss klarare för att få 
nya medlemmar och klubbar.

Follow You Dream – Seuraa 
Unelmaasi – Följ Din Dröm
Palvelulla Hyvinvointia 
– Välfärd Genom Service

CC Asko Merilä, LC Utajärvi
Ordförande, 

Finlands Lionsförbund rf

Avsikten med målen är att de nås

Ordförandeparet Asko och Kaisu Merilä och lika glada leos på Convention i 
Hamburg. Foto: Heikki Hemmilä.

Lotteriet Ge ditt stöd till ungdomen är på kommande
Enligt det beslut som gjordes på 
Lionsförbundets årsmöte 2013, ord-
nar förbundet ett lotteri under tiden 
1.9.2013–31.1.2014.

Målet med lotteriet är  att stöda 
barn och ungdomars uppväxt; ung-
domsutbyte, ungdomsläger inom 
distrikten, Leo-ungdomsarbete och 
barnens säkerhetsdagar och att 
stöda ungdomens kulturarbete;   
SKEBA -ungdomsbandstävlingen, 
finska unga musikersdeltagande 
i nordiska symfoniorkestern Or-
kester Nordens övningsläger och 
 deltagande av en ung finsk musiker 

i de europeiska  lionens  musiktäv- 
ling.

I slutet av augusti postar Lionsför-
bundet lotterna till alla klubbar samt 
försäljnings- och redovisningsdirek-
tiv, returneringskuvert och faktura. 
Antalet lotter är klubbens medlems-
antal avrundat till närmaste siffra 
delbar med 10.

Man kan börja sälja lotterna 
1.9.2013. Lottens pris är 10 euro/st. 
Man trycker 25  000 skraplotter, med-
delande om vinst och inlösningsdi-
rektiv finns att läsa på lotten. Alla 
lotter bör redovisas utan dröjsmål, 

dock senast 1.2.2014. Huvudvin-
sterna är resor till lionsorganisatio-
nens 97:e internationella årsmöte i 
Toronto (Kanada). Övriga vinster 
uppgår till närmare 500, bl.a. Jopo 
Electro el-assisterade cyklar, andra 
cyklar av märket Jopo samt andra 
varupriser.

Då den här artikeln skrivs, är vår 
lotteritillståndsansökan under be-
handling hos myndigheterna. Enligt 
föreliggande uppgifter, finns det inte 
några hinder för att arrangera lotte-
riet. Informationen till medlemskå-
ren sker via de elektroniska nyhets-

breven samt förbundets webbsi-
dor och Lion-tidningen samt via di-
striktsguvernörerna. Det lönar sig 
att följa med förbundets webbsida 
www.lions.fi där man får mera de-
taljerade uppgifter.

Förhoppningsvis säljs lotterna re-
dan på periodens första klubbmöte. 
Ytterligare information om lotteriet 
ger lotteriarbetsgruppens ordförande 
Jukka Kärkkäinen, tfn 040  503  9705,  
jukka.karkkainen@lions.fi

Tuomo Holopainen
viceordförande, lotteriarbets-

gruppens kommunikationsansvarig
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Övergången till den nya verksam-
hetsperioden skedde fartfyllt i ar-
betets tecken i Hamburg i samband 
med det internationella årsmö-
tet. I Hamburg representerade över 
300 finländska lions den finländ-
ska lionsverksamheten både synligt 
och värdigt. Vår ställning som Euro-
pas fjärde och världens tolfte största 
lionsland torde knappast ha blivit 
oklart för någon. Vi var även med 
som utställare och vår avdelning be-
söktes flitigt. Jag tackar alla Hamburg 
resenärer för att ni var med. Mitt spe-
ciella tack går till resekoordinatorn 
VCC Tuomo Holopainen med makan 
Kaija, PDG Juhani och Aini Londén 
och till er, Tuomos och Juhanis hjälp-
redor, som tog hand om de finländ-
ska lionen under årsmötet. Mitt stora 
tack även till ansvarspersonerna för 
vår utställningsavdelning och gene-
rösa värdar, speciellt till kommunika-
tionsledaren Thorleif Johansson och 
Jukka Isotalo!

Det skrivs en hel del både om det 
nationella och om det internatio-
nella årsmötet på den här tidning-
ens sidor varför jag berör dessa hän-
delser endast kort i min spalt. Den 
mest minnesvärda stunden var utan 
vidare då leo Satu Pamilo valdes till 
Årets Leo. Lyckönskningar till Satu 
än en gång och allt väl i fortsätt-
ningen! Över 5  000 röstberättigade 
valde förutom internationell presi-
dent bl.a. tre nya internationella di-
rektorer från Europa (Schweiz och 
Lichtenstein, Turkiet samt Italien). 
Nästa år kan vi i Toronto vara med 
om att den finländska ID-kandidaten 
Jouko Ruissalo väljs till medlem i den 
internationella styrelsen.

Övergången till en ny period med-
förde många betydelsefulla ändringar 
i vår verksamhet. Såväl medlemsre-
gistret som www-sidorna förnyades 
fr.o.m. 1.7. Jag vill i detta samman-
hang tacka kommunikationsledaren 
Thorleif Johansson för det väldiga ar-

bete som han har lagt ner på att få 
reformerna till stånd.

Utan hans insats skulle vi inte ha 
kunnat hålla tidtabellen. Naturligt-
vis kan både medlemsregistret och 
www-sidorna lida av barnsjukdomar 
men för dem söker vi fram läkemedel 
under hösten.

Medlemsregistret 
förnyades!

De av förbundets nästan 20  000 
medlemmar som har e-postadress 
som är införd i medlemsregistret, 
loggar i fortsättningen in i med-
lemsregistret med den egna e-post-
adressen. Systemet ger användaren 
ett engångslösenord som kan änd-
ras till ett personligt lösenord i sam-
band med den första inloggningen. 
De som inte har en e-postadress log-
gar fortsättningsvis in i medlemsre-
gistret med hjälp av det internatio-
nella och nationella medlemsnum-
ret. Presidenternas, sekreterarnas 
och kassörernas uppdateringsrättig-
heter har kopplats ihop med deras 
uppdrag d.v.s. för uppdatering be-
hövs inte mera skilda koder. Om det 
här har det informerats både i ny-
hetsbrev och i skild post som sänts 
till funktionärerna. Ändringarna i 
medlemsregistret med gardinmenyer 
och avlägsnandet av tusentals onö-
diga uppgifter underlättar och tydlig-
gör förhoppningsvis användandet av 
registret i fortsättningen.

För att systemet ska fungera, för-
utsätts dock att den föregående pe-
riodens aktörer i tid har uppdaterat 
medlemsregistret med nya uppgif-
ter (senast i medlet av juni). Upp-
datering av medlemsregistret vid rätt 
tidpunkt är under slutet av perioden 
mycket viktigt även med tanke på 
faktureringen av den inhemska med-
lemsavgiften och de uppgifter som 
trycks i årsboken. Ju omsorgsfullare 
medlemsregistret uppdateras i slutet 
av perioden, desto mindre behöver 
man rätta uppgifter i början av verk-
samhetsperioden.

Årsboken 2013–2014

Som tidigare har årsboken tryckts 
i ett antal så att 2/3 av förbundets 
medlemmar får den. Distrikten skö-
ter om distributionen av årsboken till 
klubbarna på det sätt som meddelas 
i början av hösten.

Nu söks arrangörer av 
GR-möten 2014–2015

För perioden 2014–2015 eller däref-
ter har det tillsvidare inte kommit 
begäran om att få ordna guvernörs-
rådets möten. Jag önskar att intres-
serade klubbar sänder sin anhållan 
under hösten på adressen maarit.
kuikka@lions.fi. Jag ger vid behov 
närmare information om mötes-
arrangemangen.

Rekrytering av service- och mede-
lanskaffningssekreterare till förbun-
dets kansli

Vid sitt möte 15.2.2013 godkände 
guvernörsrådet framställningen om 
att inrätta en ny befattning vid för-
bundets kansli ifall det finns nöd-
vändiga medel för detta. Årsmötet 
godkände förslaget om höjning av 
medlemsavgiften som möjliggör en 
rekrytering under hösten 2013. Be-
fattningen utannonseras i den här 
tidningen. Den lediga befattningen 
sätts även ut i huvudmedia och på 
rekryteringssajter. Man strävar efter 
att valet sker på styrelsens möte se-
nast i oktober eller november.

***

Arbetsgruppen som ser över för vårt 
varumärke påbörjar arbetet redan i 
augusti. Det finns mera att läsa om 
detta i en skild artikel i den här tid-
ningen.

Jag vill också vädja till alla tjäns-
temän och aktörer, såväl på klubb-, 
 distrikts- som även på förbundsnivå 
att under den här verksamhetspe-
rioden, bättre än tidigare, hålla sig 
till överenskomna tidtabeller. Tidta-
bellerna är alltid motiverade och om 
man inte följer dem, hopar sig pro-
blemen inte enbart för den som satt 
upp tidtabellen utan i förlängningen 
även för övriga aktörer.

En fartfylld och färgstark början 
på verksamhetsperioden! Låt oss 
skapa drömmar och förverkliga dem, 
helt enligt den internationella presi-
denten Barry J. Palmers tema.

Askos period har börjat

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 
2013–2014
Styrelsens möten: 
23.8./18.9./23.10./15.11./23.1./14.2./23.4./6.6.
24.8.  Guvernörsrådets möte, Rokua, Utajärvi 
31.10–2.11. Europa Forum, Istanbul, Turkiet
16.11.  Guvernörsrådets möte, Nyslott
17–19.1. Nordiska Samarbetsrådet, NSR-möte, Honefoss, Norge
15.2.  Guvernörsrådets möte, S:t Michel
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: 
28.9.  Lions FM-Schack (XVII), arrangör LC Tampere/Tohloppi 
2–3.11.  Lions FM-Badminton, arrangör LC Vantaa/Rajakylä 
22.2.  Förbundets och H-distriktets mästerskapstävlingar i 
 Karaoke, arrangör LC Savonlinna/Sääminki 
Februari–mars Lions FM-Bowling, arrangör LC Helsinki/Laajasalo 
8–9.3.  Lions FM-Skidning, arrangör LC Vähäkyrö 
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.
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Finland i toppen-kampanjen har nu 
drivits i över sex år varav de senaste 
tre åren i väntan på att Europas tur 
ska komma. I sanningens namn 
måste man säga att den långa kam-
panjtiden har satt både min och oss 
finländares uthållighet på prov. En 
mindre optimistisk har redan kon-
staterat att man aldrig kommer att 
ge Finland den ledande positionen i 
organisationen.

Vi ska inte förlora vår tillit till be-
dömningsförmågan hos organisa-
tionens ledning. De känner till styr-
kan hos de finländska lionen och de-
ras arbete. Finlands tur kommer nog 
ännu.

Vi möter organisationens ledning 
t.o.m. flera gånger om året. Vilka 
hälsningar fick vi då från Hamburg?

”Tillsvidare har ni i er kampanj 
fungerat alldeles rätt. Fortsätt er 
kampanj med full styrka”

Man önskar således att vi skall 
fortsätta och se vem som är den föl-
jande ledaren för organisationen som 
kommer från Europa.

Jag diskuterade även ärendet med 
2:e vicepresidenten Preston som var 
vår gäst i Heinola. Han berättade att 
då organisationens hundraårsjubi-
leum närmar sig kommer man i Ham-
burg troligen att rekommendera vice-

presidentskandidater både för åren 
2014 och 2015. USA får det första 
året och det andra året går troligt-
vis till Indien fastän också Europa är 
ett alternativ.

Jag meddelade honom att nu bör-
jar det räcka för min och finländar-
nas del men även han konstaterade 
det ännu lönar sig att fortsätta med 
kampanjen.

året, på internationell nivå, varit en 
omtumlande tid fylld av överrask-
ningar. Bl.a. lionsförbundets led-
ning noterade detta i ett brev till be-
slutsfattarna och jag själv i kontak-
ter med samma beslutsfattare. Som 
en följd av detta är vår position fort-
sättningsvis stark. Vi har också hela 
tiden kunnat lita på stöd från våra 
grannar Sverige och Norge. Det 
glömmer vi inte.

PCC Jouko Ruissalo börjar som 
internationell direktor år 2014. Efter 
honom är det flera på kommande 
och dem tar vi tills presidentturen 
kommer till Finland.

Finland i toppen kampanjen har 
krävt seghet och uthållighet såväl 
av Finlands lions som av mig. Utan 
det stora stöd och vi-anda som jag 
upplevt skulle jag redan ha kastat in 
handduken. Själv tror jag att vi ännu 
når vårt mål.

Tack till alla närmare 330 finlän-
dare som var med i Hamburg. Fin-
land syntes och hördes. Och mera 
än det kan vi inte göra vid årsmötet 
förrän vår egen tur kommer. Därefter 
syns Finland verkligen.

Harri Ala-Kulju
PID, kandidat till 2:a vicepresident

Internationella lionsorganisationens 
vicepresident väljs vid årsmötet av 
lionsklubbarnas befullmäktigade re-
presentanter som är närvarande vid 
mötet.

Därför är den första fråga som dy-
ker upp; varför driver man inte kam-
panjen med vajande flaggor, genom 
att dela ut reklamblad och uppträda 
på olika estrader som i vilket som 
helst normalt val?

Svaret är; så gör man också men 
bara en kandidat i gången och den 
kandidat som synligt driver den kam-
panjen är den som organisationens 
ledning har rekommenderat som föl-
jande vicepresident. Det är klart att 
vem som helst som uppfyller de for-
mella kraven kan gå med i valet men 
ingen som tillsvidare har försökt, har 
lyckats med det.

På varje rekommenderad kandi-
dat går det alltid 5–10 andra som 

Hur är läget med Finland i toppen-
kampanjen efter Hamburgmötet?

Koordinerandet av finländarnas Hamburgresor och den gemensamma synlighe-
ten sköttes på ett exemplariskt sätt av Tuomo och Kaija Holopainen jämte 
hjälpredor. Tack, allt lyckades! Foto: Heikki Hemmilä.

På årsmötet i Hamburg vajade de finländska flaggorna så det syntes, både 
stora och små. Foto: BVL

I Hamburg gick rekommendatio-
nerna till 2014 USA, Robert E. Cor-
lew och till 2015 Indien, Naresh Ag-
garwal och vi fick den där nämnda 
uppmaningen att fortsätta vår kam-
panj. Som bäst omorganiserar man 
ledaruppgifterna inom organisatio-
nen varför följande möjlighet för 
Europa kan bli aktuell mycket snart. 

För kampanjen har det senaste 

Hur drivs presidentkampanjen?
väntar på den där rekommendatio-
nen och för sin kampanj i ”skymun-
dan”. Valet till lionsorganisationens 
ledaruppgift sker som en ”anställ-
ningsprocess”. Kandidaterna pre-
senterar sig för beslutsfattare och ti-
digare ledare inom organisationen i 
olika delar av världen, man utreder 
deras bakgrund och kandidaterna 
skaffar stöd från lionsländer inom 
det egna området. Man kan inte 
driva en officiell kampanj ifall man 
någon gång vill få den nämnda re-
kommendationen.

På det här sättet har vi finländare 
gjort. Vi har rest ut och berättat om 
oss, vi har intervjuats och vi har skaf-
fat stöd från Europa. Alla diskussio-
ner har förts där flera finländare varit 
närvarande. Vi följer ”reglerna”. An-
nat är inte möjligt ifall vi vill lyckas.

I hemlandet har vi däremot varit 
starkt framme. Detta därför att varje 

finländskt lion skulle veta vilken svår 
uppgift vi har gett oss in på, var vi 
står och varför det är viktigt att även 
Finland någon gång skulle vara i led-
ningen för den organisation som vi 
alla uppskattar.

Det måste sägas klart ut att de 
finländska lionen verkligen har stött 
kampanjen på ett fint sätt, såväl 
mentalt som materiellt. Kampanjen 

är ju Finlands kampanj, inte någon 
persons.

Vid årsmötet i Hamburg upp-
trädde drygt 330 finländare på bästa 
möjliga sätt. Hela vår grupp var sam-
lad. Den finländska flaggan möttes 
av högljudda rop och 300 miniatyr-
flaggor vajade och alla såg att vi har 
styrka och att vi också har vilja.

Harri Ala-Kulju
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Bowling, frågesport och minigolf är gemensamma, årligen återkommande, 
aktiviteter för lionsklubbarna i Jeppo, Munsala, Nykarleby, Nykarleby Äl-
vor, Oravais och Vörå.

Bowlingen hölls i Vörå bowlinghall 18 mars med 10 deltagande lag. Ora-
vaisklubben vann på 1282 poäng, Vöråklubben kom på andra plats med 1182 
poäng och Nykarlebyklubben belade 3 platsen på 962 poäng.

Frågesporten hölls den 23 mars på Juthbacka i Nykarleby. Det är alltid zo-
nordföranden som håller i trådarna och som vidtalar frågesportledaren. Det 
är hemligt vem som är frågesportledare, endast zonordföranden vet detta 
och är alltid en överraskning för deltagarna och publiken. I år var det Mar-
gareta Johansson från Älvorna som hade uppdraget. 15 fyramannalag del-
tog. Munsalas lag 1 vann, Jeppos lag 1 och Nykarlebys lag 1 delade andra 
platsen, Älvornas lag 1 och lag 2 delade 3 platsen. Frågesporten har hållits 
sen början av 70-talet.

Minigolfturneringen hölls den 20 maj på Norvalla i Vörå. Det är en18 håls 
bana vi spelar på. Fem femmanna lag deltog. Munsalaklubben vann på 330 
slag, Vöråklubben blev tvåa på 342 slag och Nykarleby kom på tredje plats 
med samma antal slag. Det var åttonde gången minigolfturneringen hölls. 
De sju tidigare turneringarna har alltid Vöråklubben vunnit så det var hög 
tid att någon knäckte dem. 

De här tre aktiviteterna har svetsat samman klubbarna på ett utomordent-
ligt bra sätt. Alla väntar på dessa aktiviteter under verksamhetsåret.

Nästa år är det Vöråklubbens Torolf Höglund som är zonordförande vil-
ket betyder att klubben arrangerar frågesporten, bowlingen och minigolfen. 
Vi, zonens övriga klubbar väntar på inbjudningarna. PR-Sven

A-distriktet höll sitt årsmöte 27.4.2013 i Somero. Mötet och den efterföl-
jande årsfesten var välbesökt och bland de inbjudna gästerna såg man bl.a. 
ID Benedict Ancar från Rumänien, PID Harri Ala-Kulju och förbundets ord-
förande CC Seppo Söderholm. Årsfest innehöll även en ARS- och MJF-del. 
Fyra nya Lions riddare dubbades och man kungjorde sju MJF-medlemmar.

Det anmärkningsvärda i detta sammanhang var att av de sju Melvin Jo-
nes Fellows kom fem från Lions Club Brändö-Kumlinge. De var lionen Leif 
Lundberg, Ingvar Linden, Lars-Erik Holmberg, Anders Henriksson och Björn 
Krogell. De övriga var Jorma Laaksonen LC Salo/Uskela, Tapio Kumpulai-
nen LC Turku/Pohjola samt Reino Laine, LC Somero. Till Lionsriddare dub-
bades lion Hannu Kojola, LC Pöytyä, PDG Harry Kuitunen, LC Somero, PDG 
Björn Taxell, LC Parainen-Pargas samt lion Esko Vuori, LC Turku/Suikkila.

Lions Club Brändö-Kumlinge, som grundades 1990 är en liten men nag-
gande god lionsklubb med hemvist i den ösligaste delen av den åländska 
skärgården. Klubbens viktigaste medelinsamlingsaktivitet är den årligen åter-
kommande fisketävling första veckoslutet i september.

Med de fem nya Melvin Jo-
nes Fellows är alla medlemmar 
i LC Brändö-Kumlinge inneha-
vare av MJF-medlemskap och 
klubben är därmed den andra 
i Finland som är en 100 %-ig 
MJF-klubb efter LC Helsinki/
Metsälä.

Alldeles på slutrakan av den senaste verksamhetsperioden grundades en ny 
lionsklubb i Åbo, Lions Club Åbo/Skolan. Det konstituerande mötet hölls 
13.6.2013. Klubbens interna språk är svenska men klubben är öppen för alla 
intresserade. Klubben är en samklubb med både män och kvinnor som med-
lemmar. Vid mötet valdes en interimistisk styrelse. Ordförande och samti-
digt president är John-Eric Sid, första vice president Barbro Sipilä, andra vice 
president Pia Wolff-Helminen och sekreterare Heidi Catherine Sid. Övriga i 
styrelsen är Maud Stenroth, Håkan Ström, Lillemor Wennerström, Lars Ny-
berg och Susanne Björkman.

Fadderklubb är LC Parainen-Pargas. PDG Björn Taxell och lion Kjell Wenn-
ström fungerar som guiding lions. Vid det konstituerande mötet deltog bl.a. 
lionsförbundets medlemsledare Maija-Liisa Heikkilä, distriktsguvernör Reino 
Laine och Pargasklubbens president Bo Lindberg. Charterfest planerar man 
att hålla 11.10.2013. BT

Tävlingar skapar gemenskap

Munsalaklubbens segrande lag i minigolf: fr.v. Rune Skåtar, Johan Lillqvist, 
Christian Westerqvist med dottern Julia, Yngve Bäck, Olof Wiik och turne-
ringsledaren Torolf Höglund från LC Vörå.

Diplom som kommer att överläm-
nas till LC Brändö-Kumlinge som 
erkänsla för klubbens uppnådda 
status. Foto: Lars Wirén. BVL

De fem nya Melvin Jones Fellows i LC Brändö-Kumlinge: fr.v. Leif Lundberg, 
Ingvar Linden, Lars-Erik Holmberg, Anders Henriksson och Björn Krogell. 
Foto: BVL

LC Brändö-Kumlinge 
100 %-ig MJF-klubb

Svenskspråkig klubb 
grundades i Åbo

Distriktsguvernören Reino Laine gratulerar den nybildade lionsklubben LC 
Åbo/Skolan. Sittande fr.v. Bo Lindberg, Heidi Catherine Sid, Maija-Liisa Heik-
kilä, Björn Taxell, John-Eric Sid och Kjell Wennström. Foto: Tommi Virtanen.



Ida Forsell

Uuden kauden 
alku on muutos-
ten aikaa. Klu-

bissa aloittaa uusi innokas hallitus ja 
koko jäsenistö on täynnä uutta tar-
moa kesätauon jälkeen. Nuorisojär-
jestössä muutokset ovat usein ai-
kuisjärjestöä nopeampia jo siitäkin 
syystä, että meillä on yläikäraja, jon-
ka jälkeen toiminnasta on siirryttävä 
eteenpäin. Itselläni tuo yläikä-
raja alkaa olla jo pelottavan 
lähellä. Siksi nyt onkin aika 
alkaa metsästää uutta inno-
kasta päätoimittajaa Leoleh-
delle. Oletko sinä kiinnostunut 
lehden toimittamisesta? Minul-
la on vielä muutama vuosi aikaa 
kouluttaa uusi päätoimittaja, joten 
yksin ei tehtävään tarvitse ryhtyä. Jos 

4.8.2013

T änä viikonloppuna uusi Suomen leojen hallitus oli meillä pitämässä kokoustaan. Ida
antoiTantoiT nuijansa minulle, ja samalla vastuun raskas taakka laskeutui harteilleni. Koko

iltapäivän
T

iltapäivän
T

istuin olohuoneessa ja tutkin viikonlopun aikana tehtyjä pöytäkirjoja, liitteitä
Koko

liitteitä
Koko
ja

lomakkeita. Nyt uuvuttaa,uuvuttaa,uuvutta mutta viime päivät ovat olleet jälleen huikeita, niin kuin aina leota-leota-leota
pahtumissa! Vuoden ajan saan nauttia ystävieni seurasta hallituksen kokouksissa.

Hallitukseen kuuluu kymmenen parasta naista, jotka tiedän. Itseni lisäksi mukana on
Magda, superrahastonh

Hallitukseen
superrahastonh

Hallitukseen
oitajasuperrahastonhoitajasuperrahastonh ja paras ystävä, jota minulla on ikinä ollut.

Itseni
ollut.

Itseni
Viime kauden te-te-te

hopresidentti Ida; mehuillamehuillamehu nykyistä presidenttiäpresidenttiäpresidentt lahjova loistosihteeri Oona, joka päivitti hetihetihe
pöytäkirjapohjan

Ida;
pöytäkirjapohjan

Ida;
uuteen

Ida;
uuteen

Ida;
uskoon; upean visuaalinen PR-sihteeri-ihmevisuaalinen PR-sihteeri-ihmevisuaalinen Alina,PR-sihteeri-ihmeAlina,PR-sihteeri-ihme Kaisa, joka muuttaa

Suomen ihan uudelle kansainvälisyyden asteelle sekä klubilaisia varten olevat
Kaisa,
olevat
Kaisa,

piiripresident
Kaisa,

piiripresident
Kaisa,

itpiiripresidentitpiiripresident
Tiia, Camilla, Clara ja Lotta. Tällä kokoonpanolla emme voi epäonnistua. Henkilökohtaisesti
lupasin lisäksi kehua tyttöjä

Lotta.
tyttöjä

Lotta.
koko kauden ajan. Jos unohdan, muistutathan minua!

Minua vähän pelottaa, onnistunko täyttämään kaikki odotukset, jotka minä ja muut ovat
asettaneet. Haluanasettaneet. Haluanasettaneet. panostaa tähän täysillä niin, että en joudu katumaan mitään. Leotmitään. Leotmitään. on niin
hieno järjestö,

Haluan
järjestö,

Haluan
että

Haluan
että

Haluan
sen vuoksi kannattaa tehdä töitä. Minulle monista leoista on tullut

Leot
tullut
Leot

hyviä
ystäviä. Uskon, että en olisi tutustunut valtaosaanvaltaosaanvaltaosaa heistä ilman tätä järjestöä. Olisin myös pal-
jon kuivempi tyyppi.

Mielestäni meillä on hyvä suunnitelma ja vielä paremmat toteuttajat. Kuuta olisi kiva
tavoitella taivaalta, mutta pienemmätkin kohennukset toimintaan riittävät. Olisi

Kuuta
Olisi
Kuuta
ihana

Kuuta
ihana

Kuuta
saadasaadasaad

aikaan uusi toimiva kansallinen aktiviteetti. Tänä vuonna voisimme kokeilla Ensi- ja Turva-Turva-Turva
kotien liiton kautta apua tarvitsevia perheitä tukevaa Auta lasta, auta perhettä -aktiviteettia.-aktiviteettia.-aktiviteetti
Toivon, että näen Suomen leoja usein erilaisissa tapahtumissa. Odotan jo Koulutus- ja Talvipäi-Talvipäi-Talvipäi
viä innolla. Kiva, jos pidätte myös muita kansallisia tapahtumia. Minä olen

Koulutus-
olen
Koulutus-

ainakin
Koulutus-

ainakin
Koulutus-

paikalla!
Ennen kaikkea

Kiva,
kaikkea
Kiva,

haluan oppia paljon uutta. Haluan viettää aikaa harrastukseni parissa.
Haluan, että se on minulle se juttu, jonka takia jaksan opinnoissa ja töiden kanssa. Voin ollaollaol
tyytyväinen
Haluan,
tyytyväinen
Haluan,

leohallitukseen ja itseeni sen vetäjänä vain, jos onnistuin teidän mielestänne. AutaAutaAu
siis minua onnistumaan. Haluanonnistumaan. Haluanonnistumaan. kuulla kaikki hyvät ideat ja muutkin. Ollaan yhteyksissä!

Sinun,
Aino-Maija

olet kiinnostunut asiasta, ota minuun 
yhteyttä! Aiempi kokemus on eduksi, 
muttei suinkaan välttämätöntä. Leo-
toiminnassahan yksi tärkeä osa on 
uuden oppiminen ja itsensä kehittä-
minen. Tässä on siis oiva 
kehityspaikka tarjol-
la. Leoleh-
d e n 

te-
keminen 

tarjoaa monipuoli-
sia ja uudenlaisia haastei-

ta vanhalle tai uudelle leolle. Tartu 
rohkeasti toimeen!Ida Ståhle

Suomen Leojen hallitus Rakas leo!
Suomen Leojen moninkertaispiiriviiri on uudistunut. Vasen käytössä ennen 
2005, keskimmäinen 2005-2013, ja oikealla nyt uusittu MKP-viiri.

LEOLEHTI  
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Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

anna-MaIja räIhä
hanna leSkInen

Vuoden kansainvälinen leo: Satu Pamilo

P ari  sataa  suoma-
laista  leijonaa  ja 
leoa  istui  jännitty-

neenä  penkeillään  Hampu-
rin  O2-areenalla.  Kansain-
välisen Conventionin  toisen 
pääistunnon  lavalle  oli  juu-
ri  kutsuttu  ehdokkaat  vuo-
den  kansainväliseksi  leok-
si. Ehdokkaita oli kolme ko-
ko  leijonamaailmasta,  ja  yk-
si heistä oli suomalainen Sa-
tu Pamilo. Katsomomme re-
pesi huutomyrskyyn, kun Sa-
tu  julistettiin  voittajaksi.  Tä-
mä  oli  ensimmäinen  kerta, 
kun  suomalainen  leo  on  ol-
lut  edes  ehdolla  kansainvä-
lisen presidentin tunnustus-
palkinnon  saajaksi.  Suoma-
laisia leijoniakaan ei ole pää-
lavalla montaa kertaa nähty. 

HISTORIA
1) Milloin ja miten liityit mukaan 
leoihin?

Liityin Leoihin kaudella 1999-
2000, ollessani 13-vuotias. Isäni on 
tehnyt pitkän uran Lions-puolella ja 
hänen piirikuvernöörikautensa aika-
na iltavierailuja kertyi vanhemmille-
ni paljon, joten Leo Club Jyväsky-
lä/Lohikosken leot olivat minulle ja 
siskolleni lapsenvahtina. Tämä oli 
mahtavaa aikaa: leot leikkivät kans-
samme, vaikka läksyjen teostakin 
pidettiin myös huolta! Heti täytettyä-
ni 13-vuotta, sain kutsun heidän ko-
koukseensa. Mukanani toimintaan 
toin kaksi kaveriani, jotta en olisi ol-
lut ainoa niin nuori klubissani. Toinen 
heistä, Kaisa Sarkkinen, toimii edel-
leen Suomen Leoissa aktiivisena ja 
on juuri valittu uudeksi Suomen Leo-
jen hallituksen kansainväliseksi sih-
teeriksi!

2) Lyhyt leohistoria (eli mitä olet 
ehtinyt tehkemään vuosien var-
rella)?

Olen toiminut lukuisia kertoja 
klubini sihteerinä, rahastonhoitaja-
na, tail twisterinä, varapresidentti-
nä ja presidenttinä. Olin 16-vuoti-
aana ensimmäistä kertaa GK-piirin 
piiriedustajana Suomen Leojen hal-
lituksessa ja toisen piiriedustaja-
kauden jälkeen minut valittiin vara-
presidentiksi kaudelle 2005-2006. 
Kauden 2006-2007 toimin Suomen 
Leojen presidenttinä. Muutaman 
vuoden hengähdyksen jälkeen pää-
tin ottaa haasteen vastaan ja liityin 
Leo Europa Forum 2013 -tapahtu-
man järjestelytoimikuntaan tullen 
valituksi varapuheenjohtajaksi. Tä-
män ohessa muutettuani Helsinkiin 
hetkeksi, perustimme paikkakunnal-

le Suomen ensimmäisen englannin-
kielisen leoklubin: Leo Club Helsin-
ki/Unlimitedin. 

Suomen sisällä tapahtuvan toi-
minnan lisäksi olen kiertänyt paljon 
kansainvälisiä Leo- ja Lions -tapah-
tumia: Lions International Conventio-
nit vuosina 2005 ja 2013, Leo Europa 
Forumit vuosina 2006, 2007, 2011 ja 
2012, Leo-Mediterranean Worksho-
pin Egyptissä vuonna 2007 ja monia 
muita pienempiä tapahtumia.

3) Kerro joku mieleenpainuvin 
muisto tai hetki leourasi ajalta.

Ensimmäinen mieleenpainunein 
aktiviteetti lienee käyntimme van-
husten palvelutalossa, jossa meidän 
oli tarkoitus auttaa heitä istuttamaan 
yrttejä ruokalaa piristämään. Tilanne 
kääntyi kuitenkin nopeasti päälleen 
niin, että meitä alle 16-vuotiaita tyt-
töjä opetettiin hieman huvittuneiden 
vanhusten taholta istuttamaan yrtte-
jä ja käyttämään niitä ruuassa. Akti-
viteetti toi varmasti iloa ja puheen-
aiheita, mutta aivan eri tavoin kuin 
suunnittelimme!

PALKINTO
4) Kerro palkinnosta, jonka voitit. 

Kyseessä on Lions Clubs Inter-
nationalin vuoden 2012-2013 kan-
sainvälisen presidentin Wayne Mad-
denin myöntämä International Leo 
of the Year -palkinto. Meitä finaliste-
ja oli kolme: lisäkseni yhdysvaltalai-

nen tyttö ja srilankalainen poika.

5) Miten ja milloin sait tietää eh-
dokkuudestasi?

Sain tietää ehdokkuudestani 
toukokuun lopussa, jolloin sain säh-
köpostin Lions Clubs Internationalin 
edustajalta Oakbrookista. Luin säh-
köpostin ensimmäisenä aamulla ja 
hämmästys oli suuri, kun minua on-
niteltiin ehdokkuudesta. Luulin vies-
tiä ensimmäisenä roskapostiksi!

6) Miltä tuntui seistä lavalla yli 15 
000 leijonan ja leon edessä?

Olihan se tilanne, jonka tulen 
muistamaan lopun elämääni ja eh-
doton kohokohta koko Leo-urallani! 
Upeaa, että se Leo-työ huomataan, 
jota tehdään isojen Leo-valtioiden 
lisäksi pienemmissä maissa. Olo 
oli samalla hämmentynyt ja todella 
otettu. Olin jännittynyt, mutta oli hie-
noa kuulla muutama henkilökohtai-
nen sana ja kiitokset hienosta työstä 
aplodien keskellä presidentti Wayne 
Maddenilta mikkien ollessa kiinni. 
Hämmennys jatkui pitkään palkinnon 
saamisen jälkeen, sillä minua halut-
tiin haastatella, kätellä ja ottaa valo-
kuvia. Eihän tällaiselta perussuoma-
laiselta tytöltä sellainen luonnostaan 
tule! Edelleen saan myös sieltä tääl-
tä ympäri maailmaa onnitteluvieste-
jä. Viimeisin tuli chileläiseltä piiriku-
vernööriltä!

7) Miten leourasi jatkuu palkinnon 
jälkeen? Muuttuuko mikään?

Palkinnon saamisen jälkeen mi-
nulla ei ole ollut kovin paljon aikaa 
jäädä ihmettelemään tapahtunut-
ta, sillä LEF 2013 -tapahtuma vaati 
valtavasti työtä viime hetkellä. Eikä 
mikään tule leourani osalta muut-
tumaan, tulen vain jatkossa keskit-
tymään tarkemmin oman klubini ja 
Jyväskylän leojen toiminnan kehit-
tämiseen, sekä miettimään rauhas-
sa mitä muuta annettavaa minulla 
on vielä muutaman vuoden aikana 
Suomen leoille. LEF:n ollessa pian 
ohitse, haaveilen kakkujen leipomi-
sesta isäinpäivänä Jyväskylän leo-
jen kanssa alueen vanhainkoteihin.

8) Mitä tämä voitto merkitsi sinul-
le? 

Voitto kruunasi toki leourani, 
mutta en koskaan odottanut tällaista 
palkintoa saavani! Näen tämän pal-
kinnon kohdistuvan myös koko Suo-
men Leojen toimintaan, meillä on 
upea organisaatio Suomessa! 

YLEISTÄ
9) Mikä sinulle on tärkeintä toimin-
nassamme?

Ystävyys ja mahdollisuus auttaa 
ympäröivää yhteiskuntaa.

10) Mistä saat voimaa osallistua ja 
jatkaa mukana toiminnassa?

Leoystävistä ympäri maailman, 
ehdottomasti. Tämä järjestö on kas-
vattanut minua, joten minä haluan 
antaa sille arvostusta ja työpanosta 
omien kykyjeni mukaan. Myös mui-
den klubien innostavat aktiviteetit 
saavat silmät loistamaan ja sormet 
syyhyämään!

11) Miten mainostaisit leotoimin-
taa uudelle jäsenelle?

Leotoiminta tarjoaa ystävyysver-
koston ympäri maailman ja kaupan 
päälle saat hyvän mielen aktiviteet-
tien kautta!

12) Mikä on paras tapa alouttaa uu-
si kausi?

Istua alas omien klubilaisten 
kanssa rennossa hengessä, jutella 
läpi kesän kuulumiset ja miettiä mi-
tä kaikkea kivaa keksittäisiin tulevaa 
kautta ilostuttamaan!

13) Vapaasana
Paljon terveisiä kaikille leo- ja 

leijonakavereille ympäri Suomen, 
mahtavaa alkavaa kautta 
ja muistakaa: hymy 
tarttuu! 

TAUSTA
Nimi:  Satu Pamilo
Ikä:   27 vuotta
Kotipaikka:  Jyväskylä
Klubi:  Leo Club Helsinki/Unlimited
Leoikä:  Liittynyt leoihin 1999-2000
Ammatti:  Yhteiskuntatieteiden maisteri
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Ida Ståhle

Suomen Leojen hallitus Rakas leo!

LEOLEHTI  

4/2013

www.leo-clubs.fi

Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

anna-MaIja räIhä
hanna leSkInen

Vuoden kansainvälinen leo: Satu Pamilo

P ari  sataa  suoma-
laista  leijonaa  ja 
leoa  istui  jännitty-

neenä  penkeillään  Hampu-
rin  O2-areenalla.  Kansain-
välisen Conventionin  toisen 
pääistunnon  lavalle  oli  juu-
ri  kutsuttu  ehdokkaat  vuo-
den  kansainväliseksi  leok-
si. Ehdokkaita oli kolme ko-
ko  leijonamaailmasta,  ja  yk-
si heistä oli suomalainen Sa-
tu Pamilo. Katsomomme re-
pesi huutomyrskyyn, kun Sa-
tu  julistettiin  voittajaksi.  Tä-
mä  oli  ensimmäinen  kerta, 
kun  suomalainen  leo  on  ol-
lut  edes  ehdolla  kansainvä-
lisen presidentin tunnustus-
palkinnon  saajaksi.  Suoma-
laisia leijoniakaan ei ole pää-
lavalla montaa kertaa nähty. 

HISTORIA
1) Milloin ja miten liityit mukaan 
leoihin?

Liityin Leoihin kaudella 1999-
2000, ollessani 13-vuotias. Isäni on 
tehnyt pitkän uran Lions-puolella ja 
hänen piirikuvernöörikautensa aika-
na iltavierailuja kertyi vanhemmille-
ni paljon, joten Leo Club Jyväsky-
lä/Lohikosken leot olivat minulle ja 
siskolleni lapsenvahtina. Tämä oli 
mahtavaa aikaa: leot leikkivät kans-
samme, vaikka läksyjen teostakin 
pidettiin myös huolta! Heti täytettyä-
ni 13-vuotta, sain kutsun heidän ko-
koukseensa. Mukanani toimintaan 
toin kaksi kaveriani, jotta en olisi ol-
lut ainoa niin nuori klubissani. Toinen 
heistä, Kaisa Sarkkinen, toimii edel-
leen Suomen Leoissa aktiivisena ja 
on juuri valittu uudeksi Suomen Leo-
jen hallituksen kansainväliseksi sih-
teeriksi!

2) Lyhyt leohistoria (eli mitä olet 
ehtinyt tehkemään vuosien var-
rella)?

Olen toiminut lukuisia kertoja 
klubini sihteerinä, rahastonhoitaja-
na, tail twisterinä, varapresidentti-
nä ja presidenttinä. Olin 16-vuoti-
aana ensimmäistä kertaa GK-piirin 
piiriedustajana Suomen Leojen hal-
lituksessa ja toisen piiriedustaja-
kauden jälkeen minut valittiin vara-
presidentiksi kaudelle 2005-2006. 
Kauden 2006-2007 toimin Suomen 
Leojen presidenttinä. Muutaman 
vuoden hengähdyksen jälkeen pää-
tin ottaa haasteen vastaan ja liityin 
Leo Europa Forum 2013 -tapahtu-
man järjestelytoimikuntaan tullen 
valituksi varapuheenjohtajaksi. Tä-
män ohessa muutettuani Helsinkiin 
hetkeksi, perustimme paikkakunnal-

le Suomen ensimmäisen englannin-
kielisen leoklubin: Leo Club Helsin-
ki/Unlimitedin. 

Suomen sisällä tapahtuvan toi-
minnan lisäksi olen kiertänyt paljon 
kansainvälisiä Leo- ja Lions -tapah-
tumia: Lions International Conventio-
nit vuosina 2005 ja 2013, Leo Europa 
Forumit vuosina 2006, 2007, 2011 ja 
2012, Leo-Mediterranean Worksho-
pin Egyptissä vuonna 2007 ja monia 
muita pienempiä tapahtumia.

3) Kerro joku mieleenpainuvin 
muisto tai hetki leourasi ajalta.

Ensimmäinen mieleenpainunein 
aktiviteetti lienee käyntimme van-
husten palvelutalossa, jossa meidän 
oli tarkoitus auttaa heitä istuttamaan 
yrttejä ruokalaa piristämään. Tilanne 
kääntyi kuitenkin nopeasti päälleen 
niin, että meitä alle 16-vuotiaita tyt-
töjä opetettiin hieman huvittuneiden 
vanhusten taholta istuttamaan yrtte-
jä ja käyttämään niitä ruuassa. Akti-
viteetti toi varmasti iloa ja puheen-
aiheita, mutta aivan eri tavoin kuin 
suunnittelimme!

PALKINTO
4) Kerro palkinnosta, jonka voitit. 

Kyseessä on Lions Clubs Inter-
nationalin vuoden 2012-2013 kan-
sainvälisen presidentin Wayne Mad-
denin myöntämä International Leo 
of the Year -palkinto. Meitä finaliste-
ja oli kolme: lisäkseni yhdysvaltalai-

nen tyttö ja srilankalainen poika.

5) Miten ja milloin sait tietää eh-
dokkuudestasi?

Sain tietää ehdokkuudestani 
toukokuun lopussa, jolloin sain säh-
köpostin Lions Clubs Internationalin 
edustajalta Oakbrookista. Luin säh-
köpostin ensimmäisenä aamulla ja 
hämmästys oli suuri, kun minua on-
niteltiin ehdokkuudesta. Luulin vies-
tiä ensimmäisenä roskapostiksi!

6) Miltä tuntui seistä lavalla yli 15 
000 leijonan ja leon edessä?

Olihan se tilanne, jonka tulen 
muistamaan lopun elämääni ja eh-
doton kohokohta koko Leo-urallani! 
Upeaa, että se Leo-työ huomataan, 
jota tehdään isojen Leo-valtioiden 
lisäksi pienemmissä maissa. Olo 
oli samalla hämmentynyt ja todella 
otettu. Olin jännittynyt, mutta oli hie-
noa kuulla muutama henkilökohtai-
nen sana ja kiitokset hienosta työstä 
aplodien keskellä presidentti Wayne 
Maddenilta mikkien ollessa kiinni. 
Hämmennys jatkui pitkään palkinnon 
saamisen jälkeen, sillä minua halut-
tiin haastatella, kätellä ja ottaa valo-
kuvia. Eihän tällaiselta perussuoma-
laiselta tytöltä sellainen luonnostaan 
tule! Edelleen saan myös sieltä tääl-
tä ympäri maailmaa onnitteluvieste-
jä. Viimeisin tuli chileläiseltä piiriku-
vernööriltä!

7) Miten leourasi jatkuu palkinnon 
jälkeen? Muuttuuko mikään?

Palkinnon saamisen jälkeen mi-
nulla ei ole ollut kovin paljon aikaa 
jäädä ihmettelemään tapahtunut-
ta, sillä LEF 2013 -tapahtuma vaati 
valtavasti työtä viime hetkellä. Eikä 
mikään tule leourani osalta muut-
tumaan, tulen vain jatkossa keskit-
tymään tarkemmin oman klubini ja 
Jyväskylän leojen toiminnan kehit-
tämiseen, sekä miettimään rauhas-
sa mitä muuta annettavaa minulla 
on vielä muutaman vuoden aikana 
Suomen leoille. LEF:n ollessa pian 
ohitse, haaveilen kakkujen leipomi-
sesta isäinpäivänä Jyväskylän leo-
jen kanssa alueen vanhainkoteihin.

8) Mitä tämä voitto merkitsi sinul-
le? 

Voitto kruunasi toki leourani, 
mutta en koskaan odottanut tällaista 
palkintoa saavani! Näen tämän pal-
kinnon kohdistuvan myös koko Suo-
men Leojen toimintaan, meillä on 
upea organisaatio Suomessa! 

YLEISTÄ
9) Mikä sinulle on tärkeintä toimin-
nassamme?

Ystävyys ja mahdollisuus auttaa 
ympäröivää yhteiskuntaa.

10) Mistä saat voimaa osallistua ja 
jatkaa mukana toiminnassa?

Leoystävistä ympäri maailman, 
ehdottomasti. Tämä järjestö on kas-
vattanut minua, joten minä haluan 
antaa sille arvostusta ja työpanosta 
omien kykyjeni mukaan. Myös mui-
den klubien innostavat aktiviteetit 
saavat silmät loistamaan ja sormet 
syyhyämään!

11) Miten mainostaisit leotoimin-
taa uudelle jäsenelle?

Leotoiminta tarjoaa ystävyysver-
koston ympäri maailman ja kaupan 
päälle saat hyvän mielen aktiviteet-
tien kautta!

12) Mikä on paras tapa alouttaa uu-
si kausi?

Istua alas omien klubilaisten 
kanssa rennossa hengessä, jutella 
läpi kesän kuulumiset ja miettiä mi-
tä kaikkea kivaa keksittäisiin tulevaa 
kautta ilostuttamaan!

13) Vapaasana
Paljon terveisiä kaikille leo- ja 

leijonakavereille ympäri Suomen, 
mahtavaa alkavaa kautta 
ja muistakaa: hymy 
tarttuu! 

TAUSTA
Nimi:  Satu Pamilo
Ikä:   27 vuotta
Kotipaikka:  Jyväskylä
Klubi:  Leo Club Helsinki/Unlimited
Leoikä:  Liittynyt leoihin 1999-2000
Ammatti:  Yhteiskuntatieteiden maisteri
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Leot viettivätviettivätv vuosi-vuosi-v
kokoustaan Heino-
lassa kesäkuunkesäkuunk toi-toi-t

sena viikonloppuna.viikonloppuna.v Kokouk-Kokouk-K
sessa tehtiintehtiint paljon hyviä pää-
töksiä jajaj palkittiin viimekau-viimekau-v
den parhaita leojaleojal jajaj leijonia.leijonia.l
Lue Leolehden koostekoostek palkin-
noista.

Vuoden klubivirkailijana palkittiin 
Leo Club Espoo/Downtownin pre-
sidentti Sanna Heinonen. Hän ryh-
tyi presidentiksi kesken kauden, mut-
ta otti ohjat hienosti käsiinsä ja hoiti 
klubia ahkerasti. 

Vuoden klubilaisena palkittiin Ii-
da-Maria Koskela Leo Club Ylivies-
kasta. Iida toimi erittäin hyvänä sih-

teerinä klubille viime kauden, ja jatkaa 
luultavasti tämänkin kauden sihteeri-
nä olemista. Iidan tuoma uusi puhti 
klubin toimintaan ja ihanan piristävä 
innokkuus kantavat pitkälle.

Vuoden tekijänä palkittiin Noora 
Haavisto Leo Club Espoo/Down-
townista. Noora on oma-aloitteinen, 
aktiivinen, tekee aina minkä lupaa ja 
vielä iloisesti. Nooran panos on huo-
mattu, vaikkei hän pyrikään tuomaan 
itseään esille. 

Vuoden leojohtajaksi valittiin Ca-
rita Pänkälä F-piiristä. Carita on enti-
nen leo, joka ymmärtää leojen tarpeita 
ja mielenlaatua. Carita on ollut herät-
tämässä eloa hiljaiseen piiriin. Odo-
tamme innolla, mitä Carita saa aikaan 

Suomen Leojen 
vuosikokouksen palkinnot

Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää
vuosikokouksen palkinnot

 Ida Forsell, Leo Club Järvenpää
vuosikokouksen palkinnot

kolme Leo-D kautensa aikana!
Vuoden leoneuvojana palkittiin 

Timo Holttinen LC Espoo/Keskuk-
sesta. Timo on leoneuvojan malliesi-
merkki. Hän on aktiivinen, soittelee 
leoille, osallistuu kokouksiin, puhuu 
liikaa, mutta tarkoitus on hyvä. Timo 
pitää leojen puolia, näkee leotoimin-
nan tärkeänä ja pistää itsensä likoon 
leojen hyväksi.

Jukka Mäkitalolle myönnettiin 
Leo Award of Honor kiitoksena an-
siokkaasti hoidetusta presidenttikau-
desta. 

Leot palkitsivat vuoden leijona-
klubina LC Jyväskylä/Harjun kii-
toksena upeasta tuesta Leo Europa 
Forumille. Klubille myönnettiin Leo 

moninkertaispiiri 107:n viiri. 
SLH kiittää kaikkia leoneuvojia 

ja leojohtajia mahtavasta kaudesta ja 
leojen tukemisesta. Erityisesti halu-
amme kiittää Leo Club Haminan leo-
neuvojaa Ismo Forsmania LC Hami-
na/Bastionista.

Lisäksi Leo-D Antti Forsell palkit-
si Suomen Leojen vuoden klubiakti-
viteettina Leo Club Ylivieskan Mu-
najahdin. Tämä uusi kiertopalkinto 
jaetaan vuosittain parhaalle klubiak-
tiviteetille. Palkinnon ajatuksena on 
kannustaa klubeja tekemään enem-
män ja parempia aktiviteetteja sekä 
kertomaan niistä muille. Lue tarkempi 
kuvaus Ylivieskan Munajahdista seu-
raavasta Leolehdestä!

Vuoden leona palkittiin Magdale-
na Sipari Leo Club Haminasta. 
Magda on aina positiivinen ja innol-
la mukana. Hän osallistuu kaikkiin 
leotapahtumiin, kaukana ja lähellä. 
Hän on mukana sataprosenttisesti 
kaikessa mihin hän ryhtyy. Hän on 
osoittanut aitoa leohenkisyyttä, ys-
tävällisyyttä ja avoimuutta, josta me 
kaikki voimme ottaa mallia.

Vuoden leoklubina palkittiin Leo Club Hamina. Hamina on erittäin iloinen ja energinen nuori klubi, jossa on 
intoa niin aktiviteetteihin kuin erilaisiin tapahtumien järjestämiseen. Klubilaiset ovat myös näkyneet erilaisissa 
kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa ja heistä voi myös lukea Leolehden sivuilta. Pitkistä välimatkois-
ta, nuoresta ja suuresta jäsenmäärästä huolimatta, klubi on pysynyt todella tiiviinä porukkana. Hamina vuoden 
klubi, nyt jo kahdenkin.

Lyhtypalkinto annettiin Leo Club
Jyväskylä/Lohikoskelle tuomaan 
valoa pimeään.Koko vuosikokous porukka parhaimpiinsa pukeutuneena valmiina iltajuhlaan. 

oona Sona Sona tåhle

oona Sona Sona tåhleoona Sona Sona tåhle

oona Ståhle

Suomen Leojen 
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Stephen, veli Keniasta

Oli elokuu  2011. 
Istuin  pienellä 
kalliolla  Län-

si-Keniassa,  Mukonjian 
heimokylässä. Sijainti oli 
hyvin lähellä Barack Oba-
man  sukujuuria,  mutta 
länsimaalaisen  standar-
dein  jokseenkin  hanka-
la paikantaa. Yhteisössä 
ei  ollut  juoksevaa  vet-
tä  eikä  sähköjä,  ympä-
röivä  luonto  taas  oli  si-
täkin  kauniimpi.  Tuntui 
hyvältä  istua  hetki  yk-
sin ja pohtia kaikkea Ke-
niassa koettua,  sillä  va-
paaehtoistyöni oli lähes-
tymässä loppuaan. 

Keniassa ollessani ehdin 
nähdä paljon. Ristiriita köy-
hyyden mukanaan tuomien 
kärsimysten ja ihmisten on-
nellisuuden välillä oli sydän-
täsärkevän suuri. Istuessani 
ajattelin katulapsia, jotka yrit-
tivät tehdä ruokaa vanhassa 
peltipurkissa, ja orpoja, joi-
den mahdollisuudet päästä 
kouluun olivat olemattomat. 
Muistin HiV:n uuvuttamat ai-
kuiset, jotka joutuivat kär-
simään häpeästä ja kivuis-

ta. Mietin lapsia, joiden kodin 
katto oli täynnä reikiä, niin et-
tä sateella heidän makuupaik-
kansa muuttui mutaiseksi (uu-
den, kunnollisen kodin vuokra 
olisi ollut 6e/kk, mutta perheel-
lä ei ollut siihen varaa).  Mie-
tin ihmisiä, joilla ei ollut rahaa 
terveydenhoitoon.  Mietin, mil-
tä tuntui rakentaa yhteisöä sil-
loin, kun itsellä oli tuskin mi-
tään ja hymyillä silloin, kun oli 
menettänyt perheensä ja ko-
tinsa. 

Stephenin tarina
Ystäväni Stephen istui vie-

reeni ja kysyi, mitä oli tapah-
tunut. Hän selitti, että Kenias-
sa oli sallittua istua yksin vain, 
jos oli tapahtunut jotain hyvin 
traagista. Naurahdin ja selitin, 
että Suomessa itsekseen ajat-
teleminen on arkipäivää. Ste-
phen kertoi minulle oman ta-
rinansa, joka kosketti minua 
paljon. 

Stephen oli monien mui-
den kenialaisten tapaan jou-
tunut orvoksi. Vanhempiensa 
kuoltua hän oli ollut nälkiin-
tyneenä ja yksin vanhassa 
kodissaan, kunnes joku pai-
kallisen yhteisön naisista oli 
löytänyt hänet. Hän sai väli-
aikaisesti apua yhteisöltään, 
mutta lähti lopulta Nairobiin 
paremman elämän toivos-
sa. Stephen asui slummis-
sa ja teki mitä tahansa töitä 
sai, maksaakseen vuokran ja 
saadakseen ravintoa henken-
sä pitimiksi. Hänellä oli myös 
opiskelupaikka televiestinnäl-
lä, koska Keniasta ei saanut 
kunnon töitä ilman koulutusta. 
Keniassa koulutus oli kuiten-

kin kallista, ja Stephen oli jou-
tunut keskeyttämään koulun 
ensimmäisen lukukauden jäl-
keen. Stephen on erittäin po-
sitiivinen ja iloinen ihminen. 
Hän sanoi, ettei ikinä luopui-
si toivosta sen vuoksi, että 
sattui olemaan orpo. Koulus-
sa hän oli ollut luokkansa prii-
mus. Stephen on myös hyvin 
kristitty mies, ja kertoi haavei-
levansa tulevaisuudessa ”on-
nellisen” orpokodin perusta-
misesta. Hän tiesi, että orpona 
oleminen Keniassa on mah-
dottoman vaikeaa, ja hänellä 
oli palava halu auttaa orvok-
si joutuneita saamaan koulu-
tuksen ja katon päänsä päälle. 
Tärkeää oli myös, että orpo-
koti tarjoaisi iloisen ilmapiirin.

Tukea koulu-
maksuihin

Kun Stephen varovasti ky-
syi, voisinko olla mukana ke-
räämässä hänelle rahaa luku-
kausimaksuihin (1v. opiskelua 
maksoi n. 600e, tutkinto oli 
3,5-vuotinen), minun ei ol-
lut vaikeaa suostua. Keräsin 
ystävieni avulla hänelle apu-
rahan, ja toisen suomalaisen 
järjestön avustamana hän sai 
kuin saikin itselleen pari vuot-
ta lisää opiskeluaikaa. 

Huhtikuussa 2013 Ste-
phen lähetti minulle viestin, 
hädissään. Hän kysyi, voisin-
ko vielä kerran auttaa häntä, 
jotta hän saisi viimeisen luku-
kauden koulussa suori-
tet tua.  

Teksti Maija Koikkalainen, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Lupasin katsoa mitä pystyisin 
tekemään, ja toin asian esille 
leoklubissamme. 

Leoklubimme otti ideasta 
kopin, ja ryhdyimme selvittä-
mään keinoja kerätä Stephe-
nille rahaa. Saimme onnek-
semme Lions Club Jyväskylä/
Lohikoskelta tuntuvan akti-
viteettiavustuksen ja lisäksi 
haastoimme mukaan kaksi 
muuta leoklubia: Helsinki/Un-
limitedin sekä Järvenpään. 
Yhteistyöllä, taistelutahdol-
la ja aktiviteeteilla keräsimme 
kokoon Stephenin tarvitse-
man rahan, joka kattaisi hä-
nen viimeisen lukukautensa 
yliopistolla, sisältäen asunnon 
ja aterian. Lisäksi maksoimme 
hänen päättökoemaksunsa. 

Kiitos leot!
Stephen kertoo olevan-

sa uskomattoman kiitollinen 
saamastaan tuesta ja muiste-
lee leoja lämmöllä. Hän päätti 
ottaa selvää paikallisista leo- 
ja leijonajärjestöistä päästäk-
seen mahdollisesti mukaan 
toimintaan.  

Meidän klubimme on hyvin 
kiitollinen yhteistyöstä mui-
den klubien kanssa ja onnelli-
nen projektin onnistumisesta. 
Pohdimme myös mahdolli-
suuksia tehdä lisää yhteistyö-
tä Keniaan tulevaisuudes-
sa. 

Leo Club Helsinki/Unlimited järjesti ikkunapesuaktiviteetin kerätäkseen 
varoja Stephenille. 

Suomen Leot

84  LION  4/13



Suomen Leojen 
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oona Ståhle
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Stephen, veli Keniasta

Oli elokuu  2011. 
Istuin  pienellä 
kalliolla  Län-

si-Keniassa,  Mukonjian 
heimokylässä. Sijainti oli 
hyvin lähellä Barack Oba-
man  sukujuuria,  mutta 
länsimaalaisen  standar-
dein  jokseenkin  hanka-
la paikantaa. Yhteisössä 
ei  ollut  juoksevaa  vet-
tä  eikä  sähköjä,  ympä-
röivä  luonto  taas  oli  si-
täkin  kauniimpi.  Tuntui 
hyvältä  istua  hetki  yk-
sin ja pohtia kaikkea Ke-
niassa koettua,  sillä  va-
paaehtoistyöni oli lähes-
tymässä loppuaan. 

Keniassa ollessani ehdin 
nähdä paljon. Ristiriita köy-
hyyden mukanaan tuomien 
kärsimysten ja ihmisten on-
nellisuuden välillä oli sydän-
täsärkevän suuri. Istuessani 
ajattelin katulapsia, jotka yrit-
tivät tehdä ruokaa vanhassa 
peltipurkissa, ja orpoja, joi-
den mahdollisuudet päästä 
kouluun olivat olemattomat. 
Muistin HiV:n uuvuttamat ai-
kuiset, jotka joutuivat kär-
simään häpeästä ja kivuis-

ta. Mietin lapsia, joiden kodin 
katto oli täynnä reikiä, niin et-
tä sateella heidän makuupaik-
kansa muuttui mutaiseksi (uu-
den, kunnollisen kodin vuokra 
olisi ollut 6e/kk, mutta perheel-
lä ei ollut siihen varaa).  Mie-
tin ihmisiä, joilla ei ollut rahaa 
terveydenhoitoon.  Mietin, mil-
tä tuntui rakentaa yhteisöä sil-
loin, kun itsellä oli tuskin mi-
tään ja hymyillä silloin, kun oli 
menettänyt perheensä ja ko-
tinsa. 
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si toivosta sen vuoksi, että 
sattui olemaan orpo. Koulus-
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Teksti Maija Koikkalainen, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski
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nen projektin onnistumisesta. 
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P erjantaina, kauden
presidentinPpresidentinP käskys-
täPtäP viimeistään kuu-

delta, Haminaan saapui seit-seit-seit
semän leoa eri puolilta Suo-
mea hallitusten vaihtokoko-
ukseen. Pisin matka itärajal-itärajal-itärajal
le oli Vaasasta.Vaasasta.V Presidentti oli
taattuun tapaansa heti myö-
hässä omasta aikataulus-
taan. Lopulta ilta saatiin kui-kui-kui
tenkin aloitettua, liian vähäl-vähäl-vähäl
lä ruokamäärällä. Laihtumi-
sen lisäksi kauden tavoittee-
na on naisten kymppi… No
joo, sitä odotellessa.

Perjantai-iltana ruokailun jäl-
keen pohdimme (oikeita) tavoit-
teita ja suunnitelmaa kaudelle. 
Haluaisimme keskittyä jäseniin. 
Kansallisena aktiviteettina toivom-
me voivamme lisätä Auta lasta, au-
ta perhettä -aktiviteetin näkyvyyttä 

Esittelyssä: Suomen 
Leojen hallitus 2013-2014

Teksti Aino-Maija Laitinen, SLH presidentti

oikealla yllä: Hallitus on valmiina osallistumaan Aino ja Reino maan-
tiejuoksuun. Matka oli noin 1,5 kilometriä ja se piti taittaa Ainot tai Rei-
not jalassa. Hallituksen joukkueet olivat pukeutuneet leijoniksi.not jalassa. Hallituksen joukkueet olivat pukeutuneet leijoniksi.not jalassa. Hallituksen joukkueet olivat pukeutuneet leijoni

oikealla alla: Molemmat joukkueet selvisivät kunnialla maa-
liin ja saivat diplomit todistukseksi osallistumisestaan. 

alla: Past presidentti Ida Forsell luovutti presidentin nui-
jan ja salkun uudelle presidentillemme Aino-Maija Laitiselle.

SUOMEN LEOJEN HALLITUS 2013-2014

• Presidentti: Aino-Maija Laitinen
• Sihteeri: Oona Ståhle
• Rahastonhoitaja: Magdalena Sipari
• PR-sihteeri: Alina Mustamaa
• ILO (kv.sihteeri): Kaisa Sarkkinen
• AM-piiripresidentti: Tiia Utriainen
• C-piiripresidentti: Camilla Ekman
• D-piiripresidentti: Lotta Uotila
• FO-piiripresidentti: Clara Nilsson
• Muiden piirien yhteyshenkilö: Ida Forsell

PääKOHDAT HALLITUKSEN 
LINJAUKSISTA KAUDELLE:

• Aktiviteettien tukeminen ja lisääminen 

• Koulutuspäivät, joiden yhteydessä aktiviteettikoulutus

• Piiripresidenttien klubivierailut

• Uudet nettisivut, joilla kattavasti tietoa

ja houkuttelevuutta leojen silmissä. 
Toivottavasti voimme tehdä yhdes-
sä upeita aktiviteetteja koko Suo-
men leojen voimin! 

Lauantaina hallitus vaihtui. 
Juhlistimme asiaa juoksemalla Ai-
no ja Reino-juoksuissa kahdel-
la joukkueella. Emme voittaneet, 
mutta tunnelma oli katossa. Aina-
kin kaikki kuulivat meidät! Valta-
osa kengistä meni läpi virallisen 
tossuntarkistajan tarkasta syy-
nistä, mutta kahdet kengät saivat 
nuhteita!  

Siis: Älä jää nurkkaan nyhrää-
mään, vaan ota meihin yhteyttä 
missä tahansa leoasiassa!

Facebook: Suomen Leot                      
Internet: www.leo-clubs.fi

www.leo-clubs.fi

10.-17.8.2013 Leo Europa Forum 2013, Jämsä, Suomi
Leo Europa Forum on suurin vuosittain Euroopassa ja Välimeren alu-
eella järjestettävä Leotapahtuma. LEF2013 on suomalaisten Leojen 
taidonnäyte, ja tapahtuma on unohtumaton kokemus.

25.-27.10.2013 Multi-distrik seminar 2013, Marburg, Saksa
MD-111 Saksa järjestää vuosittain Leoille moninkertaispiirin seminaa-
ri, jossa on workshopeja monipuolisesti erilaisista Leotoimintaa tuke-
vista aiheista. Tapahtuma on suuri (yli 100 osallistujaa) ja mukana on 
myös kansainvälisiä Leoja. Tapahtuma on pääosin saksankielinen, 
mutta viime vuonna ohjelmassa oli myös englanninkielinen workshop.

31.10.-2.11.2013 Lions Europa Forum 2913, Istanbul, Turkki
Lionien 59. Europa Forum, jossa pidetään myös ILOjen kokous, jo-
ten paikalla on Lionien lisäksi kansainvälisiä Leoja. Forumin ohjel-
massa on virallisia kokouksia ja erilaisia workshopeja, myös Leoil-
le kohdennettuja.

24.-26.1.2014 Leo Europa Pre Forum 2014 Istanbulissa, Turkki 
Lisäksi syksyn aikana on hyvä valmistua 24.-26.1.2014 Istanbulissa, 
Turkissa, järjestettävään Leo Europa PreForum 2014. 

Syksyn virallinen kansainvälisten tapahtumien kalenteri päivitetään 
LEF2013:ssä, joten lisätietoja kerrotaan forumin jälkeen.

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 5/12    Sunnuntai 08.09.
Lehti 6/12    Sunnuntai 03.11.

 
Muista ottaa kamera 

mukaan klubisi kokouksiin 
ja tapahtumiin. 

Seuraavan lehden 
deadline:

08.09.2013
Riemukkaat ulkoilma-
ak ti viteetit ovat par-
haita aurinkoisina 
kesäpäivinä!

karI hIetala

Olen  Kaisa  Sark-
kinen  tuore  Suo-
men  Leojen  halli-

tuksen  kansainvälisten  asi-
oiden  sihteeri  eli  tuttavalli-
semmin  ILO. Olen ollut mu-
kana Leotoiminnassa  jo pit-
kään  ja  SLH:ssakin  aloitan 
nyt jo kolmannen kauden luo-
puen rahastonhoitajan tehtä-
vistä. Kuulun Leo Club Hel-
sinki/Itäväylään,  johon  siir-
ryin tämän vuoden keväällä, 
ja  jossa toimin rahastonhoi-
tajan tehtävässä.

ILO-tehtävänäni on edustaa 
Suomen Leoja kansainvälisessä ja 
erityisesti eurooppalaisessa Leojen 
yhteistyötoiminnassa. ILO on Suo-
men edustaja Euroopan ja Välime-

ILOinen tervehdys
ren alueen ILO Councilissa. ILO 
Councilin kautta pidetään yllä ajan-
kohtaista tietoa eri maiden Leojen 
tilanteesta, vaihdetaan ajatuksia ja 
ideoita aktiviteeteistä ja koordinoi-
daan kansainvälistä yhteistyöakti-
viteettejä. Tehtävänäni on siis pi-
tää Suomen Leot ja Suomen Leojen 
hallitus tietoisina kansainvälisistä 
tuulista ja vastaavasti tiedottaa ILO 
Councilille suomalaisten Leojen ti-
lanteesta. ILOna edustan Suomen 
Leoja myös erilaisissa tapahtumis-
sa kuten Leo Europa PreForumis-
sa, Leo Europa Forumissa ja Lions 
Club Europa Forumissa.

Olen ILOna yhteyshenkilö suo-
malaisille Leoille kansainvälisis-
sä asioissa ja ulkomaisille Leoille 
ja Lioneille Suomen Leojen asi-

Teksti Kaisa Sarkkinen, (kv.sihteeri) ILO-tyttö

Syksyn 2013 
kansainvälinen 
tapahtuma- 

kalenteri

oissa. Minuun kannattaa ottaa yh-
teyttä, kun kansainvälinen toiminta 
kutkuttaa. Pidän huolta siitä, että 
suomalaiset Leot tietävät millaisia 
kansainvälisiä tapahtumia on tar-
jolla ja kuinka tapahtumaan pää-
see osallistumaan. Muistattehan, 
että Leorahastosta jaetaan tukea 
kansainvälisiin tapahtumisiin osal-
listumiseen! Kevään 2014 tapah-

tumiin haetaan tukea 31.12.2013 
mennessä.

Odotan innokkaasti kauden 
käynnistymistä ja toivon tapaavani 
suomalaisia Leoja runsain joukoin 
Leotapahtumissa kauden aikana. 
Tulen kauden aikana osallistumaan 
aktiivisesti kansainväliseen Leotoi-
mintaan ja matkaseura on aina erit-
täin tervetullutta!

Suomalaiset leot osallistuivat Hampurin Lions International Conventionis-
sa juhlamarssiin yhdessä muiden leojen kanssa. Kuvassa vasemmalta 
Kaisa Sarkkinen, Jenni Leskinen, Aino-Maija Laitinen, Ida Forsell.

Suomen Leot
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„Tilaa nyt  
   tutustumis- 
hintaan!

TUTUSTUMISHINTAAN
 

Neulepusero, kyyhky
 

vain

 39.90

Leikkaa irti ja pudota lähimpään postilaatikkoon!

Toimitus nyt ilman 

postimaksua!*           

 

Tilaa tutustumishintainen

tuote tai uusi syksyn

kuvastomme:

Puhelimitse 

(09) 8870 566  
ma–pe klo 8–18, la klo 10–14

Internetissä

www.ateliergs.�

Postitse tai oheisella tilauskortilla

AtelierGS, Kamreerintie 10,  
02770 ESPOO 

Voimassaolevat kauppaehtomme 
ovat osoitteessa www.ateliergs.�. 
Tuotteillamme on 14 päivän täysi 
vaihto- ja palautusoikeus. 
Vi betjänar även på svenska!

Ihanan huoleton: kaunis neulepusero  
on helppohoitoinen vaate: vain pesu ja  
kuivaus! Lantiolle yltävä helma, koriste-
läpät ja V-pääntien reuna vaikuttavat  
virkatuilta.

Neulepusero: 100 % akryyliä     
Konepesu    i ¢
Tilausnro: 4036-203 kyyhky 

Tilausnro: 4035-003 valkoinen 

Tilausnro: 4037-303 farkunsininen

N-koot L-koot   
38, 40, 42, 44, 46 19, 20, 21, 22, 23 r 39.90 
48, 50, 52, 54 24, 25 r 39.90

67 cm 63 cm Pituus

Kuvasto

veloituksetta

AtelierGS 
Tunnus 5010324 
02003 VASTAUSLÄHETYS

AtelierGS 
maksaa 

posti-
maksun

Päiväys ja allekirjoitus

  Kyllä, tilaan neulospaidan tutustumishintaan!

Merkitse tähän kappalemäärä, tilausnumero ja koko.

Kpl Tilausnro Koko Väri

*HUOM! Mainitse postikuluedusta tilatessasi puhelimitse. Internetissä lisää  

tunnus "ilman postikuluja" ostoskoriin eduille varattuun kenttään.

ilman toimituskuluja! -6,90 n

0312

0313

Kiitos, tilaan  
tällä kertaa  
vain kuvaston.

Postinumero ja -toimipaikka

Katuosoite

Puhelinnumero

Etu- ja sukunimi

Syntymäaika (pp.kk.vv)

Toimitus nyt ilman  

postimaksua!*

Kiitos, haluan ajankohtaisia etuja ja vinkkejä sähköpostiini! 
(täytä tähän sähköpostiosoite)

@

Asiakasnumero  
(jos tiedossa): /

veloi-

tuksetta

farkunsininen

kyyhky

valkoinen
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