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Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen
ja seminaariin 2/2013–2014
Aika
Paikka

Lauantai 24.8.2013 kello 10.00
Rokua health&spa -kylpylähotelli, Kuntoraitti 2, 91670 Rokua

Ohjelma
Perjantai
14.00–
14.00–
20.00–

Lions-liiton hallituksen kokous, Merilän kartano
Arne Ritari -säätiön hallituksen kokous, Merilän kartano
Buffet-illallinen ja orkesteritanssit, Rokua health&spa

Lauantai
07.00–10.00
10.00–11.00
11.00–12.30
12.30–13.15
13.15–14.30
14.30–15.00
15.00–17.00
17.00–19.00
19.00–20.00
20.00–01.00
Puolisot
07.00–13.15
13.15–17.00

Ilmoittautuminen ja tulokahvi
Avajaisjuhla, auditorio, Rokua health&spa
Seminaari (teemana klubien perustaminen ja toiminnan
käynnistäminen sekä Lions-toiminnan julkisuuskuva)
Buffet-lounas
Seminaari jatkuu
Kahvi
Kuvernöörineuvoston kokous (avoin)
Tauko
Utajärven kunnan vastaanotto,talvipuutarha, Rokua health&spa
(smokki tai tumma puku)
Iltajuhla, ravintolasali Rokua health&spa (smokki tai tumma puku)

17.00–01.00

Kuten lionit
Sienikurssi Rokuan maastossa ja ohjattu rentoutuminen luonnossa.
Tutustuminen GeoPark -toimintaan ja näyttelyyn Supassa.
Luento naisten hyvinvoinnista, Rokua health&spa
Kuten lionit

Sunnuntai
09.00–12.00
12.00–13.00

Koulutuksia ja kokouksia, Rokua health&spa
Buffet-lounas

Tervetuloa elokuun kuvernöörikokoukseen Rokualle.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Asko Merilä
puheenjohtaja

Maarit Kuikka
pääsihteeri

ILMOITTAUTUMINEN KVN-VIIKONLOPPUUN 23.–25.8.2013
Majoitus

Rokua health&spa -kylpylähotelli, Kuntoraitti 2, 91670 Rokua

Huonehinnat 90 €/2hh/vrk
70 €/1hh/vrk
Huonehintoihin sisältyy aamiainen, kylpylän ja kuntosalin käyttö sekä
orkesteritanssit perjantaina ja lauantaina.
Ilmoittautumismaksu (pakollinen)

Lion
10 €

Puoliso
5€

Perjantai
Buffet-illallinen

22 €

22 €

5€
25 €
45 €

5€
25 €
15 €
45 €

18 €

18 €

Lauantai
Tulokahvi
Buffet-lounas ja iltapäiväkahvi
Puoliso-ohjelma
Iltajuhla (sis tervetuliaismaljan,
illallisen ja 16 cl viiniä)
Sunnuntai
Buffet-lounas

Ilmoittautumiset, majoitusvaraukset ja ateriapalvelut sekä
puoliso-ohjelma pyydetään varaamaan 31.7.2013 mennessä
Lions-liiton sivuilla www.lions.fi olevan linkin kautta suoraan Rokua
health&spa -kylpylähotellin varausjärjestelmästä.
Rokua health&spa lähettää sähköpostilla laskun osallistujille
ilmoittautumismaksusta ja varatuista ateriapalveluista sekä puoliso-ohjelmasta.
Majoituskustannukset maksetaan kokouksen aikana
Rokua health&spa -kylpylähotellille.
Huom! Lauantaina saapuvien on varauduttava siihen, että huoneen saa klo 14.00.
Lisätiedot:
Asko Merilä p. 0500 298 042, s-posti asko.merila@utajarvi.fi

Toimituksen näkökulmasta
Mitä Hampurin jälkeen?

M

onet kyselevät ihmeissään, mitä tapahtuu Hampurin kansainvälisen vuosikokouksen jälkeen? Tämä siksi, ettei PID Harri Ala-Kuljua siellä valitakaan järjestön II varapresidentiksi. Vuoron saa japanilainen tri. Jitsuhiro Yamada.
Ehdokkaamme Harri Ala-Kulju selvittää tilannetta tässä lehdessä seuraavasti: ”Ratkaisun vuosia ovat tulevat kaksi vuotta. Hampurissa valitaan japanilainen ja vuonna 2014 on Yhdysvaltain vuoro jälleen, jos he niin haluavat. Seuraavana vuonna on kampanjamme ratkaisuvuosi. Tiedämme sen
ja olemme silloin vahvasti mukana.”
Nyt onkin suomalaisten esiinnyttävä niin, että erotumme Hampurin
22 000 osanottajan joukosta. Nyt ei riitä vaalimainosten jakaminen, nyt
on osoitettava että olemme tosissamme. Japanilaisia on Hampurissa 3 730,
meitä 320. Siis Hampuriin menijöille siniristilippuja mukaan ja esiintymällä
ryhminä näymme ja kuulumme.
Lueskelin hiljattain vanhoja, jo kellastuneita Lion-lehtiä. Vuosituhannen alusta minulla on lehdet nidottuina kirjaksi, joten lukeminen oli helppoa, mutta sitä vanhemmat lehdet piti etsiä suuresta lehtipinosta. Näissä
lehdissä kerrottiin vuosikymmenien ajan kyteneestä haaveesta saada oma
leijona järjestön johtoon. Yrityksiäkin on tehty useita, mutta ne ovat kaatuneet milloin mihinkin asiaan. Nyt ei voi jäädä haaveilemaan. Nyt on tärkeintä, että uskomme asiaamme ja viestitämme sen muulle maailmalle.
Moneen otteeseen tässä lehdessä on korostettu kirjoittamisen merkitystä. Klubeilla on aihetta kertoa tapahtumistaan ja jokaiselle jäsenellä on
omia mielipiteitään, joiden julkitulo on tärkeää.
Keskustelua ja mielipiteitä toimintamme laadusta kaivataan. Viime aikoina on mielipidekirjoituksia tullut yllättävän vähän. Ovatko kaikki asiat
niin hyvin, ettei mistään löydy parannettavaa?
Sain viime lehdestä pyyhkeitä siitä, että muistokirjoituksista puhuessani
käytin sanaa negrologi. Latinapohjaisen sanan oikea muoto on nekrologi.
Kiitos tarkkaavaisuudesta.
Niinpä olemme jälleen lähellä toimintakauden päättymistä. Uudelle kaudelle mietitään uusia toimintasuunnitelmia. Eräänä toimintamuotona on tulossa pysyvästi äitienpäiväaktiviteetti. Palvelumuotoja on paljon, joten aktiviteettienkin muoto voi olla moninainen.
Toimintakauden 2012–2013 viimeinen Lion-lehti on kädessäsi. Tällä kertaa ilmoitushankinta onnistui yli odotusten aiheuttaen jopa sivumäärien lisäyksen. Tästä huolimatta kaikki lähetetyt jutut eivät mahtuneet lehteen.
Olemme siitä erittäin pahoillamme ja julkaisemme puuttuvat tekstit elokuun lehdessä. Joudumme seuraavassa toimitusneuvoston kokouksessa
miettimään miten aineistoa tiivistettäisiin. Tähän palataan myöhemmin.
Vierumäellä tavataan ja sitten joukolla Hampuriin kansainväliseen vuosikongressiin. Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille ja intoa palvelutyöhön!
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Kesä alkaa Heinolasta
– Luonnollisesti!

KANNEN KUVA: Kesäinen näkymä Suomen Lions-liiton vuosikokouspaikkakunnasta Heinolasta. Kokouspaikkana on urheilumahdollisuuksistaan tunnettu Vierumäki. Heinola on kaupunki Päijät-Hämeen maakunnassa, noin 30 kilometriä Lahdesta koilliseen. Kaupungissa asuu 20 030
henkilöä, ja sen pinta-ala on 839,29 km². Heinolan naapurikuntia ovat
Asikkala, Hartola, Iitti, Kouvola, Mäntyharju, Nastola, Pertunmaa ja
Sysmä. Heinolassa on useita puunjalostusteollisuuslaitoksia, esimerkiksi
Stora Enson kartonkitehdas ja Versowood, ja siellä sijaitsi aiemmin Reuman sairaala. Heinola on perustettu vuonna 1776 Kymenkartanon läänin
maaherran residenssiksi. Kaupunkioikeudet se sai 1839 maaherran muutettua Mikkeliin. Kuva: Heinolan kaupunki.

LEO-LEHTI
Ida Forsell
Soidintie 12 D 24,
00700 HELSINKI
puh. 050 340 6585
e-mail: leolehti@leo-clubs.fi
• TALOUS
Maarit Kuikka
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
puh. 09 565 59510, 040 580 2494
e-mail: maarit.kuikka@lions.fi
• OSOITTEEN MUUTOKSET
Marja Pakkanen
puh. 09 565 59 515
e-mail: marja.pakkanen@lions.fi
• ILMOITUKSET
Veli-Matti Wilska
Myynti: Media-ammattilainen Adspace Oy
Isoharjantie 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.

Sivuilta löydät mm:
Palvelun salaisuus
Kansainvälinen
presidentti
Wayne A. Madden valottaa toukokuun viestissään palvelun salaisuuksia. Hän sanoo, että löydämme tarkoitusta ja merkitystä toisen palvelemisesta. Tämä onkin yhteistä leijonille
ja onnellisiksi ovat tulleet ne, jotka ovat etsineet
ja löytäneet miten palvella. ……………......……. 4

Toimitukselle lähetetty aineisto palautetaan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto
kuhunkin numeroon on jätettävä mahdollisimman hyvissä ajoin ennen lehden
viimeistä aineistopäivää.
Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149
• PAINO
• TOIMITUSNEUVOSTO 2012–2013
Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski
LC Helsinki/Floorankenttä
(0400 450 954,
antti.tuomikoski@lions.fi).
Jäsenet: DC Heimo Turunen
LC Pudasjärvi (040 385 281,
vkkmedia@vkkmedia.fi),
DC Kari Heikkilä LC Tornio/Pudas
(0400 787 459, karihei@pp.inet.fi tai
kari.heikkila@lions.fi)
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös kansainvälisen hallituksen viimeisin suomalainen jäsen (PID Tapani Rahko), Lions-liiton
puheenjohtaja (Seppo Söderholm) ja pääsihteeri (lion Maarit Kuikka).
LION-lehti on Lions Clubs Internationalin
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituksen luvalla 20 kielellä: englanti, espanja,
japani, ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi,
flaami, korea, portugali, hollanti, tanska,
kiina, norja, islanti, turkki, kreikka, hindi
ja thai. LION-lehti on LCI:n suomenkielin julkaisu.

Piirikuvernööriehdokkaat ................. 22–23

Kansainvälisen hallituksen
päätöksiä …………….............................…… 7

Klubien arkea ja juhlaa …………………. 28–37

Hampuriin 320 suomalaista

Kurkistuksia ……………...................……… 38

• 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.)

Kesä alkaa Heinolasta ……......……….. 15–21

Lisää naisklubeja ……................……………. 38
Hampurissa ensi heinäkuussa pidettävään maailmankongressiin on Suomesta lähdössä ennätysmäärä leijonia, leoja ja puolisoita. Ennakkotietojen mukaan jo 320 osanottajaa on ilmoittautunut
matkaan. Kaikkiaan Hampurin kokoukseen osallistuu 22 000 leijonaa eri puolilta maailmaa. Eniten tulee Saksasta, 5 290. Japanilaisia on paikalla
3 730 ja yli tuhannen osanottajamaita ovat USA,
Ranska ja Kiina. ………................…………… 8–9
Ehdokkaat VP-kisaan ………..........……….. 10
Mitä tapahtuu Hampurissa?
PID Harri Ala-Kulju valottaa tänään mitä tapahtuu Hampurin kansainvälisen vuosikokouksen jälkeen. Vieläkö meillä on mahdollisuuksia järjestön johtoon? …………........................……….. 12

Äitienpäivä uusi aktiviteetti
Suomalaiset lionsklubit ovat ottaneet äitienpäivän
uudeksi aktiviteekseen. Nyt mukana oli yli 300
klubia, jotka järjestivät seniorinaisille mitä erilaisimpia tempauksia ja toivat monin tavoin hyvää
mieltä. ……….................................…………. 58
LEF lähestyy …………..............................….. 60
Uusia jäseniä ………......................………….. 62
Svenska sidor ………….........………………. 68–77
Leo-sivut ………………………….78–83
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Kansainvälisen presidentin viesti – We serve

Palvelun salaisuus:
Antaessamme saamme

LCI:n hallitus 2012–2013
 KANSAINVÄLISET PRESIDENTIT:
Presidentti WAYNE A.MADDEN,
Auburn, Indiana, United States.
Edellinen presidentti, Dr. WINGKUN TAM, Unit 1901-2, 19/F, Far East
Finance Centre, 16 Harcourt Road,
Hongkong, Kiina.
Ensimmäinen varapresidentti, BARRY
JOHN PALMER, Post Office Box 200,
Boerowra NSW 2081, Australia.
Toinen varapresidentti, JOSEPH
“JOE” PRESTON, Post Office Box
1060. Dewey, Arizona 86327 USA.
Contact the officers at Lions Clubs
International, 300 W. 22nd St., Oak
Brook, Illinois, 60523-8842, USA.
 KANSAINVÄLISET JOHTAJAT:
Ensimmäisen vuoden johtajat:
BENEDICT ANCAR, Bucharest,
Romania; JUI-TAI CHANG, Multiple
District 300 Taiwan; JAIME GARCIA
CEPEDA, Bogotá, Colombia;
KALLE ELSTER, Tallinn, Estonia;
STEPHEN MICHAEL GLASS, West
Virginia, United States; JUDITH
HANKOM, Iowa, United States;
JOHN A. HARPER, Wyoming, United
States; SANGEETA JATIA, Kolkata,
West Bengal, India; SHERYL MAY
JENSEN, Rotorua, New Zealand;
STACEY W. JONES, Florida, United
States; TAE-YOUNG KIM, Incheon,
Korea; DONAL W. KNIPP, Missouri,
United States; SUNIL KUMAR R.,
Secunderabad, India; LEIF ÅKE
“KENNETH” PERSSON, Vellinge,
Sweden; DR. ICHIRO TAKEHISA,
Tokushima, Japan; DR. H. HAUSER
WEILER, Virginia, United States;
HARVEY F. WHITLEY, North Carolina,
United States.
Toisen vuoden johtajat:
JOAQUIM CARDOSO BORRALHO,
Linda-a-Velha, Portugal; MARVIN
CHAMBERS, Saskatchewan, Canada;
BOB CORLEW, Tennessee, United
States; CLAUDETTE CORNET,
Pau, France; JAGDISH GULATI,
Allahabad, India; DAVE HAJNY,
Montana, United States;
TSUGUMICHI HATA, Miyagi, Japan;
MARK HINTZMANN, Wisconsin,
United States; PONGSAK “PK”
KEDSAWADEVONG, Muang District,
Petchburi, Thailand; CAROLYN A.
MESSIER, Connecticut, United States;
JOE AL PICONE, Texas, United States;
ALAN THEODORE “TED” REIVER,
Delaware, United States; BRIAN E.
SHEEHAN, Minnesota, United States;
JUNICHI TAKATA, Toyama, Japan;
KLAUS TANG, Wied, Germany;
CARLOS A. VALENCIA, Miranda,
Venezuela; SUNIL WATAWALA,
Negombo, Sri Lanka.

K
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Kansainvälinen presidentti Wayne A. Madden Vaasan vuosikokouksessa päiväkahvilla yhdessä 2. VDG Kaisa Vainion kanssa. Kuva: RNen.

Kerran eräässä kokouksessa nuori
osanottaja pyysi ihmiskunnan hyväntekijää Albert Schweitzeria antamaan neuvoja elämää varten. Tämä
vastasi: “En tiedä, millaiset elämänkohtalot teitä odottavat, mutta yhden asian tiedän. Joukostanne todella onnellisiksi tulevat vain ne,
jotka ovat etsineet ja löytäneet miten palvella.” Me lionit tiedämme
sen. Matkustaessani maailmaa tänä
vuonna olen tavannut lioneita kaikista ikäryhmistä, ammateista ja sosioekonomisista lähtökohdista. Kuitenkin meille on yhteistä tietty sisäinen tyydytys. Me löydämme tarkoitusta ja merkitystä toisten palvelemisesta.
Olettehan kuulleet käsitteestä
“runner’s high”? Sillä tarkoitetaan
“endorfiinihumalaa” eli hyvänolontunnetta, joka aiheutuu fyysisen
suorituksen yhteydessä vereen erittyvistä endorfiineistä. Lionit saavat
auttaessaan “helper’s high”-tunteen. Vapaaehtoistyö on myönteistä,
usein riemukasta toimintaa.
Suokaa anteeksi laimea yritykseni
olla humoristinen, mutta tänä kuluneena vuonna olemme tehneet niin

paljon vapaaehtoistyötä ja epäilemättä kokeneet niin paljon “helper’s
high -huumaantumista, ettemme
olisi kaivanneet huumeviranomaisia kannoillemme.

Lukutaito -ohjelma
avosylin vastaan
Klubit ovat ottaneet avosylin vastaan Lukutaito-ohjelman. Lopullisia tilastotietoja ei ole vielä käytettävissä, mutta 14 608 klubia on raportoinut 64 507 aktiviteetista sekä
yli 2,3 miljoonan tunnin palvelutyöstä ja että palvelua on annettu
6,3 miljoonalle ihmiselle. Monet
lionit ovat osallistuneet myös maailmanlaajuisiin palvelutyökampanjoihin, jotka ovat kohdistuneet nuorisoon, näköön, nälkään ja ympäristöön. Näissä kampanjoissa olemme
tähän mennessä palvelleet 6,4 miljoonaa ihmistä ja merkinneet kirjoihin 1,9 miljoonaa palvelutuntia.
Kun siihen lisätään kaikki muu tekemämme palvelu, voidaan todeta,
että leijonat ovat karjuneet poikkeuksellisen äänekkäästi vuonna 2012–
2013.

Hämmästyttävän paljon
on saatu aikaiseksi
Linda ja minä olemme syvästi kiitollisia tapaamiemme lionien vieraanvaraisuudesta ja sydämellisyydestä.
Olemme äärimmäisen vaikuttuneita
lionien omistautumisesta ja intohimoisesta otteesta palveluun. Tiedän
lionien olevan ylpeitä oman klubinsa
saavutuksista. Linda ja minä olemme
kuitenkin päässeet näkemään hiukan
enemmän metsää, emme ainoastaan
niitä puita. On hämmästyttävää, miten paljon olemme saaneet aikaan.
Yhdysvaltojen presidentti Teddy
Roosevelt on sanonut: “Tehkää voitavanne sillä, mitä teillä on, siellä
missä olette.” Lionit tekevät juuri
niin. Kun kaikki klubien ponnistukset lasketaan yhteen, on huikeata
huomata, miten paljon lionit ovat
tehneet Palvelun maailmassa. Olkaa ylpeitä siitä, että olette lioneita,
palvelkaa jatkuvasti lioneina ja jatkakaa maailman muuttamista paremmaksi paikaksi elää.
Wayne A. Madden
Lions Clubs Internationalin
presidentti

LCIF toimii maailmalla

Lahjoitukset ja
MJF-huomionosoitukset
Kuluneen kauden aikana pääpaino lahjoituksissa on ollut ”Tuhkarokko-keräys”. Lahjoituksia on tehty myös nuorten ja lasten auttamiseksi, hätäapuun sekä ennakoivasti tulevien luonnonkatastrofien aiheuttamien tuhojen korjaamiseen.
Kauden aikana on moninkertaispiiri (MD) 107 saanut n. 150 uutta Melvin Jones jäsentä ja 5 Progressiivista Melvin Jones -jäsenyyttä. Onnitteluni
kauden aikana jäsenyyden saaneille.
Maaliskuun loppuun mennessä olemme yhteisesti lahjoittaneet n.
150.000,– USD LCIF:n kautta käytettäväksi apua tarvitseville ympäri maailman. Upea summa kerättynä ja olen varma, että se siitä vielä kasvaa, kunhan kevään viimeiset lahjoitukset on lähetetty eteenpäin ja kirjattu LCIF:lle
tulleeksi. Lämmin kiitos jokaiselle kansainväliseen avustustoimintaan osallistuneelle klubille.

tuo huomionosoitus ei välttämättä enää ehdi, mutta tulevalla
kaudella saa klubinne valitsema ansioitunut lion nauttia tästä huomionosoituksesta.
Tämän lisäksi joukossa oli useita, saatanpa sanoa, useita satoja klubeja
joilla on mahdollisuus vain pienellä lahjoitussummalla nostaa tuo tarvittava
lahjoitusmäärä 1000,– USD ja näin laittaa anomus uudesta Melvin Jones
Fellow -huomionosoituksesta.
Kausi päättyy vasta kesäkuun lopussa, joten aikaa kansainväliseen avun
antamiseen on vielä runsaasti. Lahjoitus LCIF:lle on varma tapa ohjata varat
juuri sinne minne ne halutaan ja ne varmasti menevät perille.
Vuonna 1971 Lions Clubs Internationalin hallitus julisti, että tästä lähtien
1.6. tunnetaan Helen Kellerin päivänä. Lionit eri puolilla maailmaa toteuttavat näköön liittyviä palveluprojekteja Helen Kellerin päivänä.

MUTTA

KLUBIN TOIMINTASUUNNITELMA 2014–2015

Tarkastelin valtakunnallisia listoja ja totesin ilokseni, että yhteensä 153 jäsenyyttä voitaisiin vielä anoa, halki valtakunnan. LCIF:n listoilla on klubeja,
joiden lahjoittama summa on vuosien varrella kartuttanut tiliä vähintään
tuohon tarvittavaan 1000,– USD:iin. Eli lahjoitusta tehtäessä se on ”korvamerkitty” Melvin Jones jäsenyydelle.
Nyt vain ottamaan yhteyttä oman piirin LCIF toimikunnan puheenjohtajaan, jolta voitte tarkistaa mikä on oman klubinne tilanne. Tälle kaudelle

Pyydänkin nyt teitä, hyvät tulevat klubipresidentit, merkitsemään toukokuun 2014 klubikalenteriinne ”Näönsuojelu” kuukautena. Tulevan kauden
alkupuolella kerromme lisää.
Lämmin kiitos Teille kaikille omasta ja piirivastaavien puolesta
kuluneesta kaudesta! Palvelemme mielellämme.

LCIF:N kautta
annettu apu Haitiin

Heidi Rantala, LCIF – MDC
heidi.rantala@lions.fi

TERVETULOA TUTUSTUMAAN

ALANYAN ASUNTOIHIN

Kevättalvella TV:stä tullut ohjelma Haitin tilanteesta tänään toi myös kysymyksiä siitä kuinka LCIF:n kautta (2010 ja sen jälkeen) annettu apu Haitiin on mennyt perille.
Selvitin asiaa suoraan LCIF:ltä ja sain vastaukseksi, että uusi alku uudessa
kodissa on mahdollistunut 700 perheelle. Kodit ja käymälät olivat LCIF:n,
moninkertaisiirin 111 (Saksa) lionien ja HELP:n kansainvälisen kansalaisjärjestön (Saksa) yhteishanke. Myös Haitin lionit ovat osallistuneet hankkeeseen aktiivisesti. Talojen yhteyteen on rakennettu myös Lions-monitoimitalo tukemaan perheiden arkea.
Terveydenhoitojärjestelmän jälleenrakentaminen on sekin ollut lionien
prioriteetti. Maanjäristys tuhosi Port-au-Princen kansallisen sairaanhoitajakoulun ja tappoi yli 100 opiskelijaa ja opettajaa. Jopa ennen maanjäristystä maassa oli puutetta koulutetuista terveydenhoidon ammattilaisista,
etenkin hoitajista.
LCIF antoi rahoitusapua 368 421 dollaria, joka on 27 prosenttia hankkeen
kokonaiskustannuksesta. Hankkeen avulla lionit vaikuttavat terveydenhoitojärjestelmään pysyvästi rahoittamalla uuden kansallisen hoitajaopiston
rakennustyötä ja laitehankintoja. Hanke tehtiin yhteistyössä HumaniTerra
Internationalin (HTI) kanssa. Tämä kansalaisjärjestö on omistautunut leikkaushoidolle. Rakennus (1000 m2) koottiin valmiskonteista, jotka ovat lujia, myrskyn ja maanjäristyksen kestäviä ja mahdollistivat nopean rakentamisen. Rakennus vihittiin käyttöön 2011.
Lisäksi hiljattain on hyväksytty projekti jossa lionit auttavat, kuurojen
koulun korjaamisessa. Haitiahan koetteli uusi maanjäristys mm. vuonna
2012 joten kokonaisuudessaan LCIF:lle lahjoitettuja varoja on käytetty 5 milj.
USD erilaisiin Haitissa toteutettaviin LCIF:n valvonnassa oleviin projekteihin.
Suomalaisten lionien projektia ”Koteja Haitille” selvitetään toisaalla, eikä
siinä käytetty LCIF:n kautta ohjattuja lahjoituksia Haitiin.
Heidi Rantala, LCIF – MDC
LCIF Koordinaattori

Osastollemme
Vierumäen
vuosikokouksessa
8.-9.6.2013
Leijonaveli Arto Hyöky

Seminaareihimme:
7.6.13 klo 14, 16 ja 18 Hotelli Scandic Vierumäki
ilmoittutuminen p. 0400-650100
ma 10.6.13 klo 16 ja 18 Asuntoklubi Oy Lahti
ilmoittautuminen p.0400-711776
ti 11.6.13 klo 18 Ravintola Graniitti Riihimäki,
ilmoittautuminen p. 0400-482707
ke 12.6.13 klo 18 Hotelli Fabian Helsinki
ilmoittautuminen p. 0400-650100
to 13.6.13 klo 18 Hotelli Maffi, Rauma
ilmoittautuminen p. 050-3703829

AKDENIZ LIFE LTD
www.asuntoauringossa.com
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Puheenjohtajan palsta

Me ollaan sankareita kaikki, ihan jokainen

K

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Olen
puolisoni Helenan kanssa saanut
kauden aikana tutustua monipuolisesti suomalaiseen lionstoimintaan ja tuntea suurta ylpeyttä suomalaista leijonista ihmisinä ja toimijoina. Uudistuksen tuulet ovat puhaltaneet liitossa ja toivottavasti ensi
kaudella kyseinen puhuri käy myös
klubeissa. Uusia klubeja on perustettu, klubien sisäistä toimintaa kehitetty ja palvelutoimintaan on kiinnitetty huomiota. Tästä on hyvä jatkaa
seuraavalla kaudella julkisuuskuvan
eli brändin kirkastamisella.

Vuosikokousten
uudistustyö
Liittoon on tällä kaudella perustettu vuosikokouksen rakennetyöryhmä laatimaan suunnitelmia vuosikokousohjelman tiivistämiseksi ja
kokouskustannuksien pienentämiseksi. Työ päättyy kuluvan kauden
loppuun mennessä ja uutta kokousrakennetta aletaan noudattaa jo Porin vuosikokouksessa kesällä 2014.
Työryhmä, jonka jäsenet ovat paljolti
aikaisempien vuosikokousten päätoimikuntien puheenjohtajia, on ottanut mallia muista maista, lähinnä
Pohjoismaista, mutta suurena lionsmaana olemme säilyttämässä myös
omaleimaisuuttamme.

Jäsenmaksun korotus
Jäsenmaksun korotustarpeesta on
käyty viime vuosina aktiivista keskustelua. Erityisesti nuorimmilta jäseniltä on kuulunut ihmettelyä jäsenmaksumme pienuudesta, joka
on Euroopan pienin tai toiseksi pienin, laskutavasta riippuen. On jopa
ehdotettu jäsenmaksun nostamista
kerralla 5 euron sijasta 15 eurolla.
Joka tapauksessa selvää korotustarvetta on perusteena muun muassa
yleisen kustannustason nousu, piirirahan korottaminen, sähköiseen
laskutukseen siirtyminen ja puskurirahasto yllättäviä aktiviteettitappioita varten. Jäsenmaksusta puhuttaessa kannattaa ottaa vertailupohjaksi useat muut harrastukset, jolloin
herää kysymys, miksi vain lionstoiminnan harrastamisen pitää olla niin
edullista? Monet klubit ovat yhdistäneet klubijäsenmaksuun tarjottavia
palveluita, muun muassa tilavuokran ja ruokailun. Olisiko mahdollista
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Kauden 2012_2013 puheenjohtajapari Helena ja Seppo Söderholm. Kuva: Antti Tuomikoski.

keksiä uusia kuukausitapaamismuotoja ja -paikkoja, jolloin ei joka kerralla olisi tilavuokraan sisältyvää
”pakkoruokailumaksua”?

Suomi johtoon – se on
oikeus ja kohtuus
Hampurin kansainväliseen vuosikokoukseen osallistuvat runsaat 300
suomalaista liputtavat voimakkaasti
jo pelkällä yhtenäisellä esiintymisellään kansainvälisen presidenttiehdokkaamme Harri Ala-Kuljun
puolesta. Asia ratkeaa kahden vuoden kuluessa, uskoakseni myönteisellä tavalla. Suomi on Euroopan neljänneksi suurin lionsmaa ja selvästi
Pohjoismaiden suurin. Meillä on Euroopan toiseksi tai kolmanneksi laajin nuorisovaihtotoiminta ja olemme
osallistuneet aktiivisesti ja hyvällä
panoksella muun muassa kansainvälisiin SightFirst-keräyksiin sekä avustustoimintaan LCIF:n kautta. Nyt on
meidän vuoromme.

Lintuhäkin ovi kiinni!
Lahdessa maaliskuussa pidetyssä
Uudistuneen lionstoiminnan kutsuseminaarissa yksi osallistujista otti
kantaa jäsenten eroamiseen mielenkiintoisella tavalla verraten klubia

lintuhäkkiin. Häkin ovesta lentää lintuja ”vapauteen”. Puhujan mielestä
oven voisi jättää joksikin ajaksi täysin auki ja antaa ulos pyrkivien lintujen lentää pois. Vastapainoksi pitäisi häkin sisälle laittaa niin maukkaita ja näyttäviä siemeniä, ettei yksikään lintu pyrkisi ulos ja sisälle yrittäjistä syntyisi tungos. Tulisiko näin
toimia klubeissakin?

Toiminnan painopisteet
Toiminnan kehittämisen tulee tapahtua niin liitossa kuin klubeissakin usean vuoden aikajänteellä strategiaa noudattaen. Koska Jyväskylässä tehdyn jäsenkyselyn mukaan
lionstoiminnalta halutaan ystäviä,
toveruutta ja kumppanuutta sekä yhdessä tekemistä, mielekästä toimintaa ja auttamisen iloa, tulee sisäiseen
viihtyvyyteen ja toiminnan vaikuttavuuteen kiinnittää erityishuomiota.
Myös nuorimmille jäsenille tulee antaa valtaa ja vastuuta. Se takaa turvallisen tulevaisuutemme. Tulevaisuudessa klubeissa toimivat niin
miehet kuin naisetkin, kuten nyt on
käytäntö leoklubeissa. Avointa viestintää, sähköisten viestimien käyttöä
sekä vastuullista taloudenhoitoa on
jatkettava, jotta selviämme tulevaisuuden haasteista.

Lopuksi
Meillä leijonilla on seuraavat hienot, vaalimisen arvoiset periaatteet:
1. Hoida työsi niin, että herätät
luottamusta, 2. Älä tavoittele epäoikeudenmukaisia etuja, 3. Älä lunasta menestystäsi toisen henkilön
kustannuksella, 4. Toimi aina epäitsekkäästi, 5. Pidä ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena, 6. Täytä
yhteiskunnalliset velvollisuutesi,
7. Auta lähimmäisiäsi heidän koettelemuksissaan, 8. Ole varovainen arvosteluissasi, mutta antelias
kiitoksessasi sekä 9. Toimi rakentavassa mielessä, älä hajottaen. Nämä
tulisi olla jokaisen leijonan huoneentaulussa.
Kiitos teille lionstyön sankarit!

Seppo Söderholm
Lions-liiton puheenjohtaja

Kansainvälisen hallituksen päätöksiä

Piireille koulutustukea ja
liitännäisklubeille päätäntävaltaa
Lions-järjestön kansainvälinen hallitus kokoontui huhtikuussa 2013 Espanjassa Marbellassa. Hallitus päätti,
että kansainvälinen koulutusohjelma
(GLT) suuntaa jo ensi kaudella varoja piireissä tapahtuvaan koulutukseen. Kukin piiri voi saada tukea 500 US-dollaria lohkon puheenjohtajien ja klubin erinomaisuusprosessin (CEP) vastuuhenkilöiden kouluttamiseen. Lisäksi hallitus hyväksyi ”kouluttajien kehittämisen erinomaisuussarja” -nimisen pilottiohjelman kehitettäväksi ja otettavaksi
käyttöön.
Liitännäisklubiohjelmaan tehtiin
muutoksia, jotka astuivat voimaan
välittömästi. Uudet säännökset antavat liitännäisklubeille enemmän itsenäisyyttä ja päätäntävaltaa varojen
käytössä, jäsenmaksujen ja läsnäolovaatimusten määrittämisessä sekä jäsenhankinnassa ja toiminnan lopettamisessa.
Uusia klubeja perustettaessa on
todettu, että joitakin jäseniä on siirtynyt perustajajäseniksi uuteen klubiin. Tätä varten on olemassa erillinen siirtojäsenlomake. Lomakkeeseen lisättiin nyt kohta, johon kirjataan eron syy aiemmasta klubista
sekä klubisihteerin ja presidentin allekirjoitukset.
Menestyville klubeille kansainvälinen järjestö myöntää lukuisia
erilaisia palkintoja. Nykyinen lokakuun kasvupalkinto muutettiin seuraavasta kaudesta alkaen jäsenkasvupalkinnoksi, joka perustuu lokakuun ja huhtikuun jäsenkasvuun. Lisäksi otettiin käyttöön ympärivuotinen kasvupalkinto klubeille, joiden
jäsenmäärä kasvaa toimintakauden
aikana. Kansainvälisen presidentin
säilyttämiskampanjapalkinto muutettiin nimeltään kansainvälisen presidentin tyytyväisyyspalkinnoksi.
Kaksi Afrikan valtiota, Etelä-Sudan sekä Sao Tomé ja Príncipe, hyväksyttiin ehdollisesti järjestön uusiksi jäsenmaiksi, kun ne täyttävät
kaikki kansainvälisten sääntöjen
edellyttämät kriteerit.

Hallintoa
Kuluvan kauden kolmannen vuosineljänneksen talousennuste on ylijäämäinen. Pankkiasioita koskevia

tun Leo-klubin maksusta voi saada
hyvityksen, jos taustaklubin lähettämä Leo-klubin lakkauttamislomake
on saapunut kansainvälisen päämajan nuoriso-ohjelmien osastolle lokakuun 31 päivään mennessä.

Viestintää ja
kansainvälisyyttä

Kevät on saapunut. PID Tapani Rahko kiinnittää telkän pönttöä mökkirantaan. Kuva: Helena Rahko.

säännöksiä poistettiin hallituksen
sääntökokoelmasta, mutta asioita
koskevat päätökset tehdään jatkossakin hallituksen kokouksissa. Kansainvälisen päämajan johtavien hallintovirkailijoiden tehtävänimikkeisiin tehtiin pieniä muutoksia. Muutosten tarkoituksena on erottaa selkeämmin hallintohenkilöstön ja kansainvälisten johtajien tehtävänimikkeet ja sitä kautta velvollisuudet toisistaan.

Hallitus nimitti kauden 2011–
2012 nuorisovaihdon Top Ten -palkinnon saajat. Leo-klubien taustaklubit saavat vuosittain 100 US-dollarin suuruisen laskun taustaklubimaksusta. Jatkossa kansainvälinen hallitus tarkastelee säännöllisin väliajoin
taustaklubimaksun riittävyyttä suhteessa Leo-ohjelman kasvuun ja kehitykseen. Leo-klubeja toivotaan lisää, mutta jos jossakin joudutaan
klubi lakkauttamaan, niin lakkaute-

Viestintätoimikunta lopettaa ensi
kauden alusta mainostauluaikakauden ja kyseiset varat suunnataan verkossa tapahtuvaan bannerimainontaan. Viestintätoimikunta uudisti
järjestön protokollaa ja siirsi entiset
kansainväliset presidentit järjestyksessä heti varapresidenttien jälkeen
ennen kansainvälisiä johtajia. Lionlehden päämajan painoksen ja espanjankielisen version jakelu USA:n
ulkopuolelle myönnettiin kolmeksi
vuodeksi PDS Inc. yhtiölle.
Kansainvälinen hallitus valitsi
vuoden 2018 kansainvälisen vuosikongressin pitopaikaksi Las Vegasin, Nevadassa, USA:ssa. Kansainvälisten vuosikongressien ajankohtaa täsmennettiin siten, että jatkossa
kongressi tulee järjestää kesäkuun
kolmannen perjantain ja heinäkuun
ensimmäisen perjantain välisenä aikana. Seuraava kansainvälinen suurtapahtumamme on meitä lähellä
Hampurissa, jossa tapaamme runsaslukuisesti niin suomalaisia kuin
kansainvälisiä lioneita heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Tapani Rahko
PID 2007–2009

Palvelua ja apurahoja
LCIF hyväksyi 67 Standardi-, Kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteensä yli 3 miljoonaa US-dollaria.
Standardiapurahojen kriteereitä ja
sääntöjä uudistettiin jonkin verran.
Sight First-varoja siirrettiin USD 3,9
miljoonaa käytettäväksi seuraavalla
toimintakaudella. Vuoden 2013 humanitaarisen palkinnon saajaehdokkaita on kolme. Kansainvälinen presidentti valitsee palkinnon saajan näiden joukosta. Lions Questin konsultointipalvelusopimusta Service Learning Life Skills Network -organisaation
kanssa jatkettiin vuodella eteenpäin.
Palvelun arvo on 102 000 US-dollaria.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton
varapuheenjohtajaksi
Haluan olla yhdessä
jäsenistömme kanssa
kehittämässä Lions-toiminnasta
vieläkin vahvempaa.
Tuomo ja Kaija
Yhteistä Lions-taivalta
jo reilut 30 vuotta

www.tuomoholopainen.fi
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Hampuri kutsuu
– kokousviikko täynnä elämyksiä
Lions-järjestön 96. kansainväliseen
vuosikokoukseen on ilmoittautunut
jo yli 22 000 lionia ja puolisoa. Eniten osallistujia on tulossa luonnollisesti isäntämaasta Saksasta 5 290,
seuraavina ovat Japani 3 730, USA
1 900, Ranska 1 360 ja Kiina 1 260.
Pohjoismaista on yhteensä hiukan
yli 700 osallistujaa, joista suomalaisia peräti 320.
On varmaa, että yli 22 000 tuhannen ”leijonalauma” huomataan
Hampurissa. On mielenkiintoista
nähdä miten järjestäjien logistiikkaa
hotelleista kongressikeskukseen sujuu ja miten kansainvälinen kokous
ja monipuolinen ohjelma toteutetaan. Saksan lionit ovat tunnetusti
täsmällisiä, joten uskomme kaiken
tapahtuvan sujuvasti.
Vuosikokouksen täydellinen ohjelma on esitelty LION -lehden
edellisessä numerossa. Päivitetty
ohjelma löytyy myös osoitteesta
www.lionsclubs.org -> Uutiset ja tapahtumat -> Kansainvälinen vuosikokous.

Laura Bush. Rauhanjulistekilpailun
voittaja on tavattavissa iltapäivän
aikana.
punkiin. Lionien ja leojen yhteinen
kokous.
• Lauantaina 6.7.2013 kansainvälinen paraati. Tämä on elämys kaikille. Parhaiten tunnelmaan pääsee
osallistumalla paraatiin Pohjoismaiden yhteisessä osastossa tai seuraamalla paraatin kulkua kaupungin kaduilla. Reitin pituus on noin
1,6 km. Paraatin jälkeen on mahdollisuus nauttia erinomaisesta konsertista, jonka tarjoavat Pohjoismaiden

lionien organisoima Orkester Norden -musiikkikilpailuun osallistuneet nuoret musiikin opiskelijat. Iltaohjelmassa on värikäs kansainvälinen show.
• Sunnuntaina 7.7.2013 on avaustäysistunto. Tähän istuntoon tulee osallistumaan yli 20 000 lionia ja puolisoa sekä Leot. Tilaisuuden avaa kansainvälinen presidentti
Wayne Madden ja pääpuhujana on
USA:n entisen presidentin puoliso

• Maanantaina 8.7.2013 toisessa
täysistunnossa nimetään ehdokkaat
Lions-järjestön 2. varapresidentiksi ja
kansainvälisiksi johtajiksi.
• Tiistaina 9.7.2013 pääsemme
äänestämään ja nauttimaan päätösistunnon tunnelmasta. Päätösistunnossa on kansainvälisen presidentin
virkaan asettaminen, YK:n lippuseremonia sekä piirikuvernöörien virkaan
asettaminen. Tulevat piirikuvernöörit saavat täten päätökseen koko kevään jatkuneen monipuolisen kou-

Suomesta lähdössä
useita ryhmiä
Suomi näkyviin -arpajaisvoittajia on
lähdössä matkalle 30 lionia. Puolisot
ja seuralaiset mukaan lukien tämän
ryhmän suuruus ylittää viisikymmentä. Matkalle lähtee myös Lionsliiton edustajat ja tietenkin tulevan
kauden piirikuveröörit. Lisäksi ryhmämatkoja on ollut järjestämässä
useita aktiivisia lioneita. Kiitos kaikille matkojen järjestäjille.
Näihin tapahtumiin kannattaa
osallistua
• Perjantaina 5.7.2013 tutustuminen näyttelyhallin ja Hampurin kau8 LION 3/13

Taiwanin näyttävä ryhmä kansainvälisen paraatin aikana. Kuva: Tuomo Holopainen.

lutuksen tehtäväänsä. Suomalaisten
piirikuvernöörien kouluttajana toimii
PID Harri Ala-Kulju.
Päätösistunnossa esiintyy maailmankuulu oopperalaulaja italialainen
Andrea Bocelli. Päätösistunto tulee
olemaan koskettava tapahtuma.
Koko viikon yksityiskohtainen
seminaariohjelma on osoitteessa
www.lionsclubs.org / Uutiset ja tapahtumat.

Rauhanjulistekilpailun
voittaja on tavattavissa
Rauhajulistekilpailu on järjestetty jo
25 vuoden ajan. Tänä aikana yli miljoona lasta lähes 100 Lions-maasta
on osallistunut kilpailuun. Myös
Suomesta on osallistuttu kilpailuun

säännöllisesti, mutta voittoa ei Suomeen vielä ole saatu.
Tämän kauden kilpailun voittaja
on 13-vuotias kalifornialainen Jenny
Park, jolle luovutetaan 5 000 US$:n
suuruinen palkinto. Hän on tavattavissa Hampurin Messukeskuksessa
sunnuntaina 7.7. klo 15.45–16.45.
Muistoksi tapaamisesta voi saada
hänen henkilökohtaisesti singneeraaman kopion voittaneesta piirustuksesta. Kilpailun teema oli: “Kuvittele rauha”.

Suomi näkyviin
positiivisella ja rennolla
tavalla
Suomen lionit ovat ensimmäistä kertaa vuoden 2000 Havaijin mukana

Virallinen kutsu
Hampuriin
Kansainvälisten ohjesääntöjen luvun VI, kappaleen 2 mukaisesti julkaisen täten Virallisen kutsun vuoden 2013 Kansainväliseen vuosikokoukseen. 96. kansainvälinen vuosikokouksemme pidetään Hampurissa, Saksassa. Se alkaa 5. heinäkuuta kello 10.00 ja päättyy 9. heinäkuuta. Tämän kokouksen tarkoitus on valita presidentti, ensimmäinen varapresidentti ja toinen varapresidentti, sekä 17 jäsentä Kansainväliseen hallitukseen. Kokous toimii
myös tilaisuutena käsitellä muita ennen kokousta esille tuotuja asioita.
Hampuri on historiallinen ja kaunis kansainvälinen kaupunki, josta
löytyy herkullista ruokaa ja upeaa
vanhaa arkkitehtuuria. Saksan toiseksi suurin kaupunki on tärkeä kaupan, kulttuurin, taiteiden, urheilun ja
turismin keskus. Tämä on hieno ja
elinvoimainen kaupunki, josta lionit
tulevat varmasti nauttimaan.
Vuosikokousviikko on unohtumaton kokemus, joka on täynnä ystävyyttä, hauskanpitoa ja oppimista.
Lionit tulevat nauttimaan vuosikymmeniä vanhoista perinteistä kuten arvokkaasta lippuseremoniasta,
juhlavasta kansainvälisestä paraatista ja monikulttuurisesta kansainvälisestä showsta. Täysistunnot sisältävät tänä vuonna USA:n entisen
ensimmäisen puolison Laura Bushin
puheen, vuoden 2013 humanitääri-

sen palkinnon luovutuksen Andrea
Bocellille, joka myös laulaa meille ja
vuoden 2013–2014 kansainvälisen
presidentin ja piirikuvernöörien virkaanasettamisen.
Saksan lionit ovat tehneet ahkerasti töitä varmistaakseen, että vuosikokous sujuu hienosti. Heidän
ihailtava tehokkuutensa ja arvokas
vieraanvaraisuutensa varmistavat,
että lioneilla tulee olemaan hauskaa
ja he saavat mahdollisimman paljon
irti vuosikokouksesta.
Palvelun maailmassa meidän vuosikokouksemme on tärkeä kokemus,
joka innostaa lioneita toteuttamaan
entistä paremmin meidän palvelutehtäväämme. Kannustan kaikkia
osallistumaan yhdessä yli 20 000
muun lionin kanssa Hampurin vuosikokoukseen.
Allekirjoitettu tänään, 9. toukokuuta, 2013, Oak Brookissa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa.
Lämpimin terveisin,

näyttelyhallissa näytteilleasettajana.
Suomen osastolla esitellään suomalaisten lionien saavutuksia vuosien
varrelta. Suomen osastolla kannattaa
meidän jokaisen piipahtaa. Suomen
näkyvyyden varmistamiseksi tulisi
jokaiselle matkalle osallistuvalla olla
mukanaan Suomen pienoislippu,
jota sopii sopivasti heilutella paraatissa tai paraatin varrella sekä tietenkin sopivasti pääistunnoissa, kokouspaikalla ja kaupungilla.
Kaikkiin pääistuntoihin pyritään
varaamaan suomalaisille yhteinen
istuinalue. Toivottavasti tässä onnistutaan, sillä kaikki muutkin maat
pyrkivät tekemään ”tilavalloituksia”.
Tietenkin me kaikki suomalaiset
luomme Hampurissa positiivista kuvaa Suomen lionstoiminnasta ja sol-

mimme uusia ystävyyssuhteita. Se
kannattaa!

Matkainformaatio
Vierumäellä
Hampurin vuosikokoukseen ilmoittautuneille järjestetään informaatiotilaisuus Lions-liiton vuosikokouksen yhteydessä lauantaina 8.6.2013
heti kokouksen jälkeen (n. klo 17.00)
Scandic Vierumäen Ball Roomissa.
Siellä kerrotaan viimeisimmät matkaa koskevat uutiset ja voitte kysellä
mieltänne askarruttavista asioista.
Tapaamisiin.

Tuomo Holopainen
matkakoordinaattori

Sääntömuutokset
Seuraavat kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön
muutosehdotukset jätetään edustajien äänestettäväksi vuoden 2013
Kansainvälisessä vuosikongressissa.
KOHTA 1:
jotta voidaan erottaa hallintovirkailijoiden tittelit ja vastuut
kansainvälisten johtajien titteleistä ja vastuista, TÄMÄ
MUUTOSEHDOTUS PALAUTTAISI TITTELIN ”PÄÄJOHTAJA”
(EXECUTIVE ADMINISTRATOR) JA LISÄISI TITTELIN ”VANHEMPI
PÄÄJOHTAJA” (SENIOR EXECUTIVE ADMINISTRATOR)
hallintovirkailijoina. (TÄMÄ MUUTOS KANSAINVÄLISIIN
SÄÄNTÖIHIN JA OHJESÄÄNTÖÖN VAATII KAHDEN KOLMASOSAN
ÄÄNISTÄ TULLAKSEEN HYVÄKSYTYKSI.)
HYVÄKSYTÄÄNKÖ SEURAAVA MUUTOSEHDOTUS?
PÄÄTETÄÄN, että luvussa V, kohtaa 1 kansainvälisissä säännöissä
muutetaan poistamalla lause ”pääjohtaja, rahastonhoitaja,
sihteeri (pääjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri muodostavat
hallintovirkailijat)” ja korvataan se ilmaisulla ”hallintovirkailijat”.
PÄÄTETÄÄN EDELLEEN, että luvussa V, kohtaa 8 kansainvälisissä
säännöissä muutetaan poistamalla kohta ”pääjohtaja, rahastonhoitaja,
sihteeri” ja korvataan se ilmaisulla ”hallintovirkailijat”.
PÄÄTETÄÄN EDELLEEN, että luvussa III, kohtaa 3 kansainvälisissä
säännöissä muutetaan poistamalla sana ”pääjohtaja” ja korvataan se
sanoilla ”vanhempi pääjohtaja ja/tai hallintovirkailija”.
KOHTA 2:
PÄÄTÖS KOROTTAA AINAISJÄSENYYDESTÄ KERTAMAKSUNA
MAKSETTAVAA VELOITUSTA US 650,00 DOLLARIIN. (TÄMÄ
MUUTOS KANSAINVÄLISIIN SÄÄNTÖIHIN JA OHJESÄÄNTÖÖN
VAATII ENEMMISTÖN ÄÄNISTÄ TULLAKSEEN HYVÄKSYTYKSI.)
HYVÄKSYTÄÄNKÖ SEURAAVA MUUTOSEHDOTUS?

Wayne A. Madden
Lions Clubs Internationalin
presidentti

PÄÄTETÄÄN, että lukua XI, kohtaa 7 kansainvälisissä ohjesäännöissä
muutetaan niin, että poistetaan kohta ”US$500” kuten se on tässä
kohdassa ja korvataan se luvulla “US$650”.
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Ehdokkaat II
varapresidentin virkaan
Määräaikaan mennessä 2. kansainvälisen varapresidentin virkaan ilmoittautui kuusi ehdokasta. Vaali suoritetaan 9. heinäkuuta järjestön
96. kansainvälisessä vuosikongressissa Hampurissa. Vaalin voittaja tulee palvelemaan kansainvälisen presidentin virassa vuonna 2015–2016.

Onnistuneet Arpajaiset
’Suomi näkyviin’ -teemalla toteutut arpajaiset ovat nyt päättyneet
ja on tulosten tarkastelun aika. Ajatus arpajaisten järjestämisestä tuli
ensimmäisen kerran esille jo keväällä 2011, mutta toteutus jäi silloin
kiinni luvansaantivaikeuksista. Ensimmäisestä hakemuskierroksesta
viisastuneena haimme lupaa uudelleen keväällä 2012 ja lupa saatiin.

Rahaa Liiton nuorisoaktiviteetteihin
Arpajaisten taloudelliseksi tavoitteeksi valittiin Lions-liiton nuorisotyö, jossa rahantarve on jatkuvaa ja jonka me lionit koemme järjestömme tärkeimmäksi aktitiviteettialueeksi. Nuorisovaihto, Leot,
Skeba, Orkester Noden ja Quest ovat toimintamuotoja, jotka me
kaikki tunnemme ja joista meidät tunnetaan. Nuorisoaktiviteettien
rahoitus on jo pitkään tullut joulukorttimyynnistä, mutta sen viimeaikaiset tulot eivät ole toiminnan kattamiseen riittäneet. Arpajaisilla haluttiin varmistaa toiminnan jatkuvuus ja keventää samalla
paineita jäsenmaksun suuntaan.

Naresh Aggarwal

Salim Moussan

Delhistä, Intiasta kotoisin oleva entinen
kansainvälinen johtaja Naresh Aggarwal
valittiin kansainvälisen hallituksen jäseneksi vuonna 1998. Hän on yrittäjä, jolla
on useita liikeyrityksiä.

Beirutista, Libanonista kotoisin oleva entinen kansainvälinen johtaja Salim Moussan on the Beirut St. Gabriel Lions Clubin jäsen vuodesta 1988 ja palvellut kansainvälisessä hallituksessa 1997–1999.

’Suomi näkyviin’ teemaksi
Arpajaisia suunniteltaessa tiesimme Lions-järjestön kansainvälisen
vuosikokouksen, Conventionin, olevan melkein naapurissa, Hampurissa. Suomalaisten osallistuminen Conventioniin on ollut viime
vuosina melko vähäistä. Kuitenkin kesällä 2012 Busanissa olleet tukimaksukeräyksen palkintomatkailijat kokivat tapahtuman mielenkiintoisena. Uskoimme Hampurin läheisyyden ja Busanista saadun
palautteen houkuttelevan suomalaisia mukaan suureen Lions-tapahtumaan. Niin kävikin, sillä Hampuriin lähtee yli 300 osanottajaa.

Voittajia löytyi
Arpojen myynti sujui hyvin ja melko tarkkaan ennakko-odotusten
mukaisesti. Toimitetuista arvoista myytiin n. 70 %, mikä vastaa arpajaisasiantuntijamme Johan Finnen mukaan tavanomaista tulosta
yhdistysten järjestämissä arpajaisissa. Huhtikuun lopussa voittoja
oli lunastettu seuraavasti:

Phil Nathan

Steven D. Sherer

Earls Colnesta, Englannista kotoisin oleva
entinen kansainvälinen johtaja Phil Nathan on ollut lion vuodesta 1982 ja on the
South Woodham Ferrers Lions Clubin perustajajäsen. Hän on palvellut kansainvälisessä hallituksessa 1999–2001.

New Philadelphiasta, Ohiosta oleva entinen kansainvälinen johtaja Steven D.
Sherer on ollut the Dover Lions Clubin
jäsen vuodesta 1980. Hän on laillistettu
tilintarkastaja ja toimii rahoitusvirkailijana/talouspäällikkönä.

Hampurin matkoja
Älypuhelimia
Kylpylälomia

29
19
39

Parhaimmat onnittelut voittajille

Taloudellinen tulos
Arpajaisten lopullinen tulos ei ole vielä selvillä, sillä Hampurin matkojen kustannukset selviävät vasta heinäkuussa Convention-matkoista aiheutuvien kustannusten selvittyä. Alustava tulosarvio on
n. 65.000–70.000 €. Koko summa käytetään Liiton hallituksen päätösten mukaisesti nuorisoaktiviteetteihin. Arpajaisten järjestämistä
ehdotetaan myös kaudelle 2013–2014. Toivottavasti ehdotus hyväksytään Heinolassa.

Kiitos osallistuneille
Arpajaistyöryhmä kiittää kaikkia arpoja ostaneita ja myyntiin vaikuttaneita lioneita yhteistyöstä.

Eugene M. Spiess

Tri. Jitsuhiro Yamada

Mooresta, South Carolinasta tuleva entinen kansainvälinen johtaja Eugene M.
Spiess on eläkkeellä oleva korkeakoulun
hallintovirkamies ja opettaja. Hän on the
Spartanburg Lions Clubin jäsen vuodesta
1981.

Entisen kansainvälisen johtajan tri. Jitsuhiro Yamadan kotipaikka on Minokamo-shi, Gifu-ken, Japani. Hän on the
Minokamo Lions Clubin jäsen vuodesta
1985. Hän toimii sairaalan johtajana ja on
koulutukseltaan neurokirurgian tohtori.
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Jouko Ruissalo
Arpajaistyöryhmän puheenjohtaja

Ratnapuran sairaalan ilmaispotilailta kiitosta
Ratnapuran silmäsairaalassa jatkuu
toiminta edelleen hyvää vauhtia.
Huhtikuun puolivälissä oli sairaalaan
kutsuttu muiden potilaiden ohella
1. ja 500. ilmaisleikkauksen saaneet
potilaat. Kumpikin potilas piti pienen tunteikkaan kiitospuheen sinhalan kielellä, josta en itse ymmärtänyt yhtään mitään. Lisäksi pidettiin monia muita virallisia puheita
ja esityksiä.
Juhlan päätyttyä tuli 500. potilaan
tytär innoissaan kiittämään ja kertoi
kuinka hienoa oli kun äiti pääsi leikkaukseen vain muutaman kilometrin päässä olevaan sairaalaan ja sai
hyvän hoidon. Toisena vaihtoehtona olisi ollut pyrkiä leikkaukseen
Colomboon tai Kandyyn. Molempiin
on noin 3 tunnin ajomatka.
Tuossa tilaisuudessa minulla oli
ilo ojentaa piirin D 306-C2 DGe
Lasantha Pereralle Suomessa 107-B

1. ilmaisleikkauspotilas (vaalea asu) ja 500. ilmaisleikkauspotilas (violetti asu) tulivat kiittämään saamastaan
leikkauksesta. Kuvassa on myös sairaalan Management Komitean jäseniä.

PID Erkki Laine luovuttaa B-piirin klubien lahjashekin 3 395 € DGe Lasantha
Pereralle. Raha käytetään tietokoneohjelmien ja tietokoneiden ostamiseen.
Sairaalan säätiön hall. pj. Asoka Gunasekera seuraa vieressä.

piirin piirikokouksessa saamani
3 395 € lahjashekki. Se on B-piirin
klubien keräämä ylimääräinen lahjaraha, jolla ostetaan sairaalaan tietokoneohjelmia ja tietokoneita. Kiireisimpänä on potilaskortiston saaminen tietokoneelle.
Sairaalalla on jo noin 8 000 potilasta ja he ovat käyneet sairaalassa
keskimäärin hieman yli 2 kertaa. Tilanne alkaa olla vaikea hoitaa heidät
ilman tietokonetta. Nyt me saamme
potilaskortiston tietokoneelle. Siinä
on ensimmäisellä sivulla potilaan
perustiedot. Syntymäajan lisäksi on
mm. ikä vuosina ja kuukausina. Lisäksi on noin 5 lisälehteä, koskien
lääkitystä, hoitoja, leikkauksia ym.

Samassa yhteydessä ostetaan tiettävästi 3 pc:tä kytkettynä samaan
serveriin, yksi vastaanottoon sekä
optikolle ja lääkärille omansa. Sen lisäksi ostetaan pari kannettavaa tietokonetta leirejä varten. Kun potilaan
tiedot rekisteröidään seulontaleirillä
tänään ja jos hän tulee huomenna
sairaalaan, niin tiedot ovat jo siellä.
Myös kirjanpito-ohjelma ostetaan. Tähän saakka kirjanpito on
pidetty excel-taulukolla. Mainittakoon, että Suomessa se ei olisi mahdollista. Uskomme tuon lahjarahan
riittävän kaikkeen tähän.
Sairaalassa leikattiin viime vuonna
keskimäärin 50 potilasta kuussa. Tämän vuoden alussa on leikattu va-

jaa sata potilasta kuussa. Neljä lääkäriä suunnitteli leikkaavansa huhtikuussa noin 150. Se on todella hienoa. Leikkaustavoite tälle vuodelle
on 1 000 potilasta.
Olemme tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä löytäneet
1 673 potilasta, jotka sairastavat harmaakaihia. Niistä olemme jo leikanneet 882 potilasta. Leikatuista potilaista 634 (72 %) ovat ilmaispotilaita
ja 248 (28 %) on maksavia potilaita.
Meidän tavoitteemme on ollut koko
ajan auttaa ilmaisilla leikkauksilla
kaikkein köyhimpiä ihmisiä säilyttämään näkönsä. Me pystymme lisäämään ilmaispotilaiden leikkauksia, kun Phaco-rahaa kertyi yli tarpeen noin 10 000 €. Leikkaukseen
kuuluu mm. taitettava (foldable)
linssi, joka on normaalia linssiä kal-

liimpi. Vastaavasti toipumisaika on
vajaa viikko, verrattuna perinteisen
leikkauksen vajaaseen kolmeen kuukauteen.
Suomen leijonien lahjoittama
phaco-laite on nostanut hurjasti
sairaalan statusta ja siksi meillä on
jo neljä halukasta lääkäriä leikkaustoimintaan. Samalla matkalla minulle luovutettiin myös kopio maaalueen vuokrasopimuksesta. Se takaa meille tontin 30 vuodeksi (ja lisäksi 30+30 vuotta).
Vielä kerran kiitos kaikille sairaalan hyväksi lahjoituksia tehneille.
Ensi toimintakaudella kerron lisää
sairaalan toiminnasta.
Hyvää kesää.
PID Erkki Laine
erkki.laine@lions.fi

ELÄMÄNLAATUA SENIOREILLE
Lahjoitamme Ettonetin myymälöistä tai verkkokaupasta
tekemistäsi hankinnoista 6,0 %
(verottomasta hinnasta) 60 v.
täyttävälle LC-Lahdelle
vanhustyön tukemiseen.
Ostaessasi käytä
kuponkikoodia 02121953,
voimassa 31.8.2013 saakka.

www.ettonet.fi

Ostoskärry,
jossa istuin

Taittuva keppi

Lillan
kävelytuki
Suurennuslasi

Ja paljon muuta!
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Mitä tapahtuu Hampurissa? Entä sen jälkeen?

PID Harri Ala-Kulju I-piirin vuosikokouksessa.

Hampuriin on lähdössä yli 320 suomalaista. Siellä valitaan japanilainen Jitsuhiro Yamada järjestömme
2. kansainväliseksi varapresidentiksi.
Ei siis vielä suomalaista. Meille tärkein asia on näkyvä esiintyminen yhdessä. Joukkomme muodostaa lähes
puolet koko Pohjoismaiden osallistujamäärästä. Suurin ryhmä, n. 5 290
tulee Saksasta, mutta vaatimattomalla joukolla eivät ole matkassa japanilaisetkaan, sillä heitä on 3 730.
Yhteisellä
esiintymisellämme
osoitamme, että kampanjamme jat-

kuu. Emme voi jakaa vaalimainoksia, mutta runsas läsnäolomme tukee viestiämme. Osoitamme, että
olemme tosissamme.
Pyrimme esiintymään mahdollisimman paljon yhdessä. Olemme
pitäneet kaikkia matkaan lähtijöitä
ajan tasalla vuosikokouksen odotettavissa olevista tapahtumista ja
esiintymisestämme niissä. Lions-liiton vuosikokouksen yhteydessä järjestetään vielä informaatio- ja keskustelutilaisuus. Hampurin kokous
on monessa mielessä poikkeuksellinen, koska eurooppalaisia osallistujia on niin paljon.

Milloin kampanjan
lopputulos ratkeaa
Suositus seuraavasta kansainvälisestä 2. varapresidentistä tehdään
aina edeltävänä kesänä, kesäkuussa

tai elokuussa. Päättäjiä ovat kansainvälinen presidentti, varapresidentit ja edellinen presidentti (johtoryhmä). He esittelevät ehdotuksensa kansainväliselle hallitukselle,
joka antaa suosituksensa. Hallituksen suosittelema ehdokas on aina
valittu ja yleensä muut halukkaat
vetäytyvät vapaaehtoisesti vaalista.
Ratkaisun vuosia ovat tulevat
kaksi vuotta. Yhdysvallat saa edelleen joka toisen vuoron. Hampurissa
valitaan japanilainen, joten 2014 on
USAn vuoro, jos he tuon vuoden
haluavat. Seuraavana vuonna viimeistään on kampanjamme ratkaisuvuosi. Tiedämme, että olemme
vahvasti mukana, kun tuosta vuorosta päätetään.

kuitenkaan halunneet kokonaan luopua vuorostamme.
Toiseksi: Jos varapresidenttivuoro tulee 2014, valittu lD-ehdokkaamme on sitoutunut luopumaan
ehdokkuudesta. Jos vuoro on 2015,
voi olla, että kansainvälisen johtajamme kausi on yksivuotinen. Hän
ei olisi ensimmäinen yhden vuoden johtaja, sillä aikaisemmin yksi
lD:mme luopui italialaisen hyväksi
toisesta vuodestaan.
N-piiristä oli kaksi hyvää ehdokasta kansainväliseksi johtajaksi,
joilla kummallakin olisi ollut hyvät
edellytykset hoitaa tehtävä ja koordinoida Suomi Johtoon kampanjaa
menestyksellä.
Ehdokkaista PCC Jouko Ruissalo
tuli valituksi, onnittelut Joukolle.

Miksi valitsemme
ehdokkaan
kansainväliseksi
johtajaksi (lD)

Ydinviesti

Suomalaisen lionin valintaan ehdokkaaksi kansainvälisen hallituksen jäseneksi, siis kansainväliseksi johtajaksi (ID), oli kaksi syytä.
Ensiksikin tarjosimme vuoromme
vaihtoa muille Euroopan maille. Kukaan ei ollut kiinnostunut. Emme

Viestini Suomen leijonille on, että
kampanjamme jatkuu ainakin siihen saakka, kunnes seuraava eiUSAn vuoro on ratkaistu. lD-vuoron käytämme, jos presidenttikampanja 20l4 kevääseen mennessä ei
ole vielä ratkennut Suomen hyväksi.
Harri Ala-Kulju
Ehdokas 2. kansainväliseksi
varapresidentiksi

Paikallisuus hyötyy kansainvälisyydestä
Tuntematon hyvä tuote
Televisiosta kaikille tuttu uutisankkuri Keijo Leppänen kertoi viime helmikuun lopulla Lahdessa järjestetyssä seminaarissa, että me leijonat
olemme suurelle yleisölle tuntematon porukka. Viestinnän ammattilainen arvioi sen johtuvan siitä, että
meiltä puuttuu selkeä profiili: mitä
leijonat tekevät, kenen hyväksi. Suomessa toimii lähes tuhat lionsklubia. Jäsenmäärämme on yli 25 000.
Saamme aikaan hyviä uutisaiheita
yhden vuoden aikana useita tuhansia. Niistä pitäisi vain saada julkisuuteen sellainen otos, että työmme
tukijat ja mahdolliset uudet jäsenet
saavat meistä selkeän ja myönteisen
käsityksen. Palvelutyömme on hyvä,
mutta tuntematon tuote.
Oman paikkakunnan ongelmat ja
niiden ratkaisemisessa auttaminen
ovat lähellä sekä klubien jäsenistöä
että lähiympäristön asukkaita. Helmikuun lopulla N-piirin kokouksessa
vieraillut saksalaisen D 111-OS piiri12 LION 3/13

kuvernööri Peter Frische kertoi, että
heidän piirissään perustettiin säätiö
testamenttilahjoitusten vastaanottamiseksi paikallisia hyväntekeväisyystarkoituksia varten, koska valtakunnallinen saksalainen leijonien
säätiö koettiin etäiseksi. Paikallisuus
on Lions-toiminnan voima sekä Suomessa että muuallakin. Kaikki lähes
1000 paikallista klubia tekevät hyviä
asioita kukin omalla tavallaan. Kuten kokenut uutismies Keijo Leppänen toteaa, jäämme silti tuntemattomiksi.
– Asiaan on tartuttu. Parhaillaan
on menossa Taloustutkimuksen toimesta tehtävä haastattelututkimus,
jossa selvitetään toimintamme tunnettuus ja meihin liitetyt mielikuvat.
Heinolan vuosikokouksessa käsitellään ensi kauden toimintasuunnitelman yhteydessä myös julkisuuskuvatyöryhmän perustaminen kaudella 2013–2014, kertoo liittomme
pääsihteeri Maarit Kuikka. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuk-

sia julkisuuskuvan kehittämisestä
ja siihen liittyvistä paikallista klubitoimintaa tukevista viestinnällisistä
hankkeista, pääsihteeri Maarit jatkaa.

Uutiskynnyksen
ylittäminen
Uutiskynnyksen
ylittämisessä
olemme menestyneet tähän asti
paikallisesti paremmin kuin valtakunnallisesti. Suomalaisen leijonan valitseminen 1,4-miljoonaisen
kansainvälisen järjestön ylimmäksi
johtajaksi on yksittäisenä tapahtumana valtakunnallisen uutiskynnyksen ylittävä suuri uutinen. Television katsojina ja lehtien lukijoina
me kaikki tiedämme, että uutisvälineet mielellään kertovat erilaisten
suomalaisperäisten asioiden menestyksestä maailmalla. Suomalainen kansainvälinen presidentti on
myös pitkäaikainen uutiskynnyksen ylittäjä mediassa. Me suomalaiset osaamme iloita suomalaisten

juttujen kansainvälisestä menestyksestä. Oma miehemme pystyy ”exporteeraamaan” suomalaisia Lionskäytäntöjä, niitä kokeillaan muualla
ja tuloksista voidaan raportoida kotimaassa. Kun toisaalla tehdään markkinatutkimukseen perustuvaa järjestelmällistä työtä viestimme sisällön
kehittämiseksi, saamme Harrin valinnan kautta tukea uutiskynnyksen
ylittämiseen. Vastaavasti ”importeeraamalla” toimivia Lions-juttuja
muualta voimme elävöittää paikallista klubitoimintaa. Tietenkin täytyy muistaa yhteiskuntien rakenteelliset erot ja kulttuurien erilaisuus.
Miehemme huipulla toimii yhteyksien rakentajana, uudet ideat ja hyvät tulokset ylittävät uutiskynnyksen. Suomi johtoon tavoitteen saavuttaminen tukee paikallista Lionsklubin julkisuuskuvan rakentamista
ja paikallisista hyvistä suorituksista
koordinoidusti kertominen tukee yhteisen julkisuuskuvan rakentumista.
Markku Talvio, PDG

Silmälaseille uusi osoite
Lionsklubi Ulvila/Olavi on lupautunut hoitamaan silmälasien kierrätyksen vastaanotto-, lajittelu-, pakkaamis- ja lähettämistehtävät kesäkuun 2013 alusta alkaen. LC Askolan
puolesta tehtävää hoitaneet Paula ja
Mauri Lindström siirtävät toukokuun
aikana heille kertyneet vielä lähettämistä odottavat lasit ulvilalaisille.
Paula ja Mauri ovat tehneet kiitettävän henkilökohtaisen työpanoksen
kierrätyksen parissa.
– LC Ulvila/Olavi on yli 40-jäseninen runsaat kolmekymmentä vuotta
toiminut vireä klubi. Etsimme aktiviteettia, jonka yhteydessä voimme
yhdessä tehdä jotain, ei pelkkää rahankeräystä ja lahjoittamista. Silmälasien kierrättämisessä pääsemme toteuttamaan tätä ideaa, toteaa klubin
kierrätyksen vastuuhenkilöksi nimeämä lion Esa Pohjola. Isosta klubistamme saadaan aina liikkeelle parikymmentä veljeä tarvittaessa, lion
Esa jatkaa. Esa on itse työskennellyt
Outokummun teknologian vientitehtävissä 15 eri maassa. ”Koen, että

kansainvälinen auttaminen on silmälasien kierrätyksessä plussaa. Todellista puutetta ja jopa hätää tuli työmatkojen yhteydessä nähtyä ihmisten jokapäiväisessä elämässä”, lion
Esa toteaa.
LC Ulvila/Olavi toimii yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin
kanssa. SPR:n valmiuspäällikkö Kari
Petäjä on klubin jäsen ja tämän kauden sihteeri. SPR:lla toimii ”kierrätystavaratalo”, jonka puitteissa otetaan vastaan erilaista tavaraa huonekaluista lähtien.
– Otamme vastaan lahjoitettua
tavaraa, vaatteita, huonekaluja. Sähkötavarat ja elektroniikka eivät kuulu
valikoimaamme. Kierrätystavaratalon kontteja on 11 eri paikkakunnalla, Ulvilaa lähin Porissa, kertoo
Kari Petäjä työroolissaan valmiuspäällikkönä. Leijonana Kari toteaa,
että SPR ei varsinaisesti kerää silmälaseja, joten tässä järjestöt täydentävät toisiaan. Myös kierrätystavaratalon muille paikkakunnille kertyvät silmälasit ohjataan Poriin, Kari jatkaa.

Lion Mauri viimeistelemässä viimeistä Askolasta lähtenyttä laatikkoa.
Seuraava lähteekin sitten Ulvilasta.

Silmälasien kierrätys 2013
Uusi silmälasien toimitusosoite
on:
LC Ulvila / Olavi
c/o SPR Porin kontti
Sepänpellontie 2 A
28430 PORI
Muistattehan laittaa lähetysasiakirjoihin maininnan: ”Perille toimitettuna”. Myös muilta osin vanhat hyväksi todetut ohjeet ovat voimassa.

Eli:
– tarkistakaa ennen lähettämistä
– vain ehjiä silmälaseja, ”joita itse
voisit käyttää”
– ei koteloita mukaan, eikä
irtolinssejä
– ei aurinkolaseja, mutta itse
tummuvat ovat ok
– lähetykset perille toimitettuna

Markku Talvio, PDG

Sri Lankan Lions-ystävät kokoontuivat
Sri Lankan Lions -ystävien seuran ensimmäinen kokous pidettiin Tampereella 16.3.2013. Kokoukseen osallistui hieman yli kolmekymmentä
seuran noin kolmestasadasta henkilöjäsenestä. Tilaisuuden aluksi pidettiin tiedotustilaisuus, jossa käsiteltiin Sri Lankan historiaa, kummilapsityöryhmän toteuttamaa kummitoimintaa ja silmäklinikkatyöryhmän
vastuulla olevaa Ratnapuran silmäsairaalan tilannetta.
Varsinaisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin PDG Aulis Eskola. Kokouksen aluksi PID Harri
Ala-Kulju esitti katsauksen seuran
tarkoituksesta ja toimintaperiaatteista. Seura on rekisteröimätön yhdistys, joka toimii Lions-liiton työryhmänä. Jäsenet ovat luonnollisia
henkilöitä, Lions-klubeja ja liikeyrityksiä. Seuran ensimmäinen tehtävä on ollut tukea Ratnapuran silmäklinikan käynnistämistä ja hankkia varoja hankkeen sellaisiin kohteisiin, joita Suomen valtion ja LCIF:n
rahoitus ei kata. Seura on huolehtinut myös perinteisen kansainvälisen
Lions- hankkeen, silmälasien kierrätyksen toteuttamisesta Suomessa organisoimalla lasien keräyksen, pakkaamisen ja toimittamisen Sri Lan-

Sri Lankan Lions-ystävien seuran osanottajia kokouksessaan Tampereella viime
maaliskuussa.

kaan, jossa paikalliset Lions-klubit
huolehtivat niiden jakamisesta.
Seuran puheenjohtajaksi valittiin PDG Otfried Blümchen, joka on
hoitanut tehtävää seuran perustamisesta alkaen. Hallitukseen valittiin lisäksi 2. VDGe Veikko Teerioja, lion
Kaarina Laine, PID Harri Ala- Kulju,
PDG Aulis Eskola sekä PDG Markku
Talvio, kaikki aikaisempia hallituksen

jäseniä. Lisäksi uutena jäsenenä valittiin 2. VDG Heikki Hemmilä. Hallituksen työskentelyyn osallistuvat
lisäksi pääsihteeri Maarit Kuikka ja
VCC Asko Merilä Suomen Lions-liiton edustajina sekä PID Erkki Laine
silmäklinikkatyöryhmän edustajana.
Jäsenmaksut säilytettiin ennallaan, henkilöjäsen 30,– euroa vuodessa, klubijäsen 100,– euroa vuo-

dessa ja yritysjäsen 200,– euroa vuodessa. Kokouksessa koottiin myös
osanottajien ideoita ystävyystoiminnan suuntaamisesta sen jälkeen,
kun Ratnapuran silmäklinikka toimii
ja kattaa omat kustannuksensa. Hallitus kehittää saatuja ideoita.

Markku Talvio, PDG
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Pääsihteerin palsta

Kausi huipentuu vuosikokoukseen
– luonnollisesti Heinolassa!

V

Vuosikokous Heinolassa on nurkan
takana. Kyseessä on liiton 60. vuosikokous, mitä on syytä juhlia. Juhlakokouksen kunniaksi liitto tarjoaa
kaikille vuosikokousillalliselle lauantaina osallistuville täytekakkukahvit.
Vierumäellä tehdään päätöksiä,
joilla on kauaskantoisia seurauksia
liiton toimintaan, ei vain ensi kaudella vaan myös tulevaisuudessa.
Tulossa on mielenkiintoinen ja jännittäväkin viikonloppu. – Olethan
Sinä mukana?

Onnea ja menestystä
Kevään aikana mittava joukko uusia
klubeja eri piireissä on nähnyt päivänvalon. Kiitos piirikuvernööreille,
opasleijonille, jäsenjohtajille ja kummeille ponnistuksista klubien perustamisessa ja lämpimästi tervetuloa,
uudet leijonat ja klubit, mukaan toimintaan.
Parhainta onnea myös piirien
vuosikokouksissa valituksi tulleille!
On hienoa, että olette johtamassa
Lions-toimintaa Suomessa ja painatte siihen oman tassunjälkenne.

Lions-toiminnan
uudistumisesta
Onko lionstoiminta uudistunut
-kutsuseminaari kokosi 23.3. Lahteen mittavan joukon leijonia pohtimaan kysymyksen esittämää haastetta. Valitettavasti en itse sairastumisen vuoksi päässyt paikalle, mutta
olen perehtynyt esiintyjien aineistoihin, ryhmätöiden muistiinpanoihin
ja saanut paljon palautetta seminaarista. Seminaari on selvästi ollut onnistunut.
Aikaisemmassa työtehtävässäni
vedin järjestötyön uudistamista
pohtivaa ja edistävää työryhmää ja
vastasin tehtyjen päätösten täytäntöön panosta. Vaikka tästä ajasta on
jo yli kymmenen vuotta, asiat, joita
me leijonat ja muutkin järjestötoimijat pohdimme, ovat pysyneet kovin
samoina. Uutta verta toimintaan tarvitaan, samoin uusia toimintatapoja.
Yksi Lions-toiminnan haasteista
liittyy siihen, miten ihmiset kokevat
vapaaehtoistoiminnan. Sama haaste
koskettaa myös muita vapaaehtoisja hyväntekeväisyysjärjestöjä. OK-

Tapahtumakalenteri
Kevätkausi 2013
7.6.
Lions-liiton hallituksen kokous, Heinola
7.6.
Kuvernöörineuvoston kokous, Heinola
8.–9.6.
Vuosikokous, Heinola
9.6.
Kuvernöörineuvoston 2013–2014 järjestäytymiskokous, Heinola
5.–9.7.
Kansainvälinen vuosikokous, Hampuri
20.–21.7. Haulikkolajien Lions SM-kilpailut, järjestäjänä LC Honkilahti
Toimintavuosi 2013–2014
Hallituksen kokoukset: 23.8./18.9./23.10./15.11./23.1./14.2./23.4./6.6.
Kuvernöörineuvoston kokoukset: 24.8./16.11./15.2./6.6.
Vuosikokous, Pori, 6.–8.6.
Kansainvälinen vuosikokous, Toronto. Kanada, 4.–8.7.
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
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opintokeskus julkaisi helmikuun lopulla vapaaehtoistyötä koskevan selvityksen. Siinä todettiin mm. että
vapaaehtoistoiminnasta on vaikea
saada tietoa paikallisesti. Tätä en
täysin allekirjoita, koska tiedän miten
aktiivisesti yhdistykset eri puolilla
Suomea ilmoittelevat tapahtumistaan paikallisissa medioissa. Näin
kuitenkin selvitys väittää. Tärkeä selvityksen välittämä viesti on kuitenkin se, että vapaaehtoistyön luonne
on muuttunut pienessä ajassa paljon: erilaiset flashmob-tapahtumat, sosiaalisen median kautta tapahtuva toiminta ja projektiluontoisuus ovat päivän sana myös vapaaehtoistoiminnassa. Erityisesti nuoret
eivät halua sitoutua toimintaan pitkäkestoisesti, vaikka julkinen arvostus ja auttamisenhalu motivoivatkin
ihmisiä vapaaehtoistyöhön. – Selvitys antaa paljon pohdittavaa meille
lionstoimijoille niin liitossa kuin klubeissa.
Mitä uudistunut/uudistuva lionstoiminta merkitsee työmme laadun
kannalta? Uudistuminen ei välttämättä takaa laatua, joskin siihen on
pyrittävä. Mutta millaisia mittareita
haluaisimme itsellemme asettaa vai
haluammeko? Miten mitata uudistumista ja avoimuutta, eli ominaisuuksia, joita ainakin väitämme saavuttaneemme viimeisten vuosien aikana?
Miten klubit auditoivat liittoa, entä
kuka auditoi klubeja ja miten?

Me palvelemme –
Vi hjälper
Lions-järjestön ruotsinkielinen tunnus on muuttunut. Entinen Vi tjäna
on vaihtunut muotoon Vi hjälper.
Kansainvälinen järjestö on jo kesällä 2012 siirtynyt käyttämään Vi
hjälper -muotoa, ja päämajan ruotsinkieliset kääntäjät kertoivat, että Vi
hjälper on käytössä muissa Pohjoismaissa. Liiton hallitus teki 15.2. kokouksessaan päätöksen siitä, että Me
palvelemme -tunnuksen ruotsinkielinen muoto on jatkossa Vi hjälper.

Katastrofikeräyslupa
Poliisihallitus on hyväksynyt liiton
rahankeräyslupahakemuksen, joka
on voimassa 31.12.2014 saakka. Lupaa haettiin katastrofikeräyksiä var-

ten. Liitto valmistautuu mahdollisen keräyksen täytäntöönpanoon
jo tässä vaiheessa, jotta keräys voidaan käynnistää mahdollisimman
nopeasti katastrofin sattuessa. Keräyslippaat ja -listat toimitetaan
klubeille valmiiksi alkusyksystä. Keräyksen käynnistämisestä päättää liiton ns. ALERT-tiimi, jossa ovat mukana liiton puheenjohtaja, viimeisin
kansainvälinen johtaja, LCIF-koordinaattori, piirikuvernöörien edustaja
ja pääsihteeri.
Klubit voivat tehdä jatkuvasti lahjoituksia liiton katastrofirahastoon
merkitsemällä lahjoitukseen, halutaanko se käyttää kotimaisen vai
kansainvälisen suuronnettomuuden uhrien auttamiseksi. Myös suuren yleisön lahjoitukset ovat mahdollisia, nyt kun keräyslupa on voimassa. Suomen Lions-liiton katastrofitilin numero on 800019-70829884.

Vuosikirja 2013–2014
Vuosikirja jaetaan ensi kaudella kahdelle kolmesta (2/3) jäsenestä parin
viime vuoden tapaan. Piirikuvernöörit ilmoittavat, mistä ja milloin vuosikirjaa voi syyskauden alussa noutaa.
Vuosikirjan jäseniä koskevat tiedot ovat luettavissa 1.7. alkaen
myös liiton sähköisen jäsenrekisterin kautta. Sen ns. matrikkeliosioon
avataan lukuoikeudet kaikille niille
jäsenille, joilla on oma sähköpostiosoite (ei alias-osoite). Lue lisää jäsenrekisteriin kirjautumisesta tämän
lehden sivuilta.
***
Kirjoitin viimeksi virheiden tekemisestä. Annoin siitä oivan – joskin kovin vaarattoman – esimerkin toivottamalla palstan lopuksi hyvää pääsiäistä muistamatta, että lehti ilmestyy vasta pääsiäisen jälkeen. Kirjoittamishetkellä siihen oli vielä toista
viikkoa. – Varmistan nyt selustani
toivottamalla hyvää tätä päivää.
Aurinkoisin Lions-terveisin!

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Onko Lions-toiminta uudistunut?

oisella puolen

V

Kristiina Helenius kannusti leijonia valtaamaan takaisin ”metsän kuninkaan”
paikan.

Onko Lions-toiminta uudistunut, johtajan lisäksi muutosvalmentajat
kyseltiin koko maaliskuinen lauan- Torsti Ruokoski ja Päivi Nieminen
taipäivä 23.3.2013 Lahdessa. Yksi- sekä koulutusjohtaja Rafael Frans.
Mäkitalo ehti tavata kansainvälisen presidentin Win-Kun Tamin. Kuva: RNen.
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hän nykyään toimii ”Suomen johtavan kansainvälisen businessverkoston” AmCham Finlandin toimitusjohtajana.
Vierailijalta toivottiin apua leijonien julkisuuskuvan kirkastamiseen.
Hän suositteli keskittymään yhteen
”asiakaslupaukseen”. Sillä yhdellä
lupauksella voi sitten olla useampia
alalupauksia. Kristiina vastasi moniin kysymyksiin vastakysymyksillä.
Miten pitää kiinni hyvistä perinteistä
ja olla kirkas, selkeä ja kiinnostava?
Hänen mielestään verkottumisen
merkitys kasvaa entisestään. Sosiaalista mediaa hän piti armottomana.
Se levittää lonkeronsa kaikkialle.
Hän opasti meitä, kuinka ”mikään
ei kuulosta tuomittavammalta kuin
hyväveliverkosto”. Jokainen miettiköön, oliko ohje kohdistettu erityisesti meille.
Kristiina myös arvioi meitä suoraan ja suorasukaisesti: ”Leijonat
ovat hiukan hampaattomia.” Alustuksensa lopussa saatiin sentään
kannustusta koko valkokankaallinen: ”Nyt ei muuta kuin leijonat takaisin metsän kuninkaaksi.”

Ryhmätöiden purkua johti liiton koulutusjohtaja Rafael Frans. Hän on toiminut koulutusvalmentajien/muutosvalmentajien
pääkouluttajana
vuodesta 2008 lähtien.
Teksti ja kuvat:
Antti Tuomikoski

Esko Viinikainen
Lions-liiton
varapuheenjohtajaksi
– Liitto on klubeja varten
– Liiton talous vaikuttaa klubien talouteen
– Huolehditaan omista nuoristamme, Leoista

SALMUTEX OY
30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit

Yrjöläntie 16 / PL 1
44401 Konginkangas
salmutex@salmutex.fi

Puh.
GSM
Faksi

014 584 661
0400 541 866
014 584 220

Esko ja Tiina valmiina palvelemaan
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Kesä alkaa Heinolasta – Luonnollisesti!
Olemme koonneet tähän lehteen tuhdin tietopaketin Heinolan vuosikokousviikonlopusta. Ajantasaisin tieto löytyy kuitenkin vuosikokouksen verkkosivuilta www.lionsvuosikokous2013.fi.
Pyydämme kaikkia saapumaan paikalle ajoissa.
Huomioi vuosikokoustapahtumien aikataulu lauantaina 8.6.2013. Lauantaina klo 13.30 jälkeen ei
voi enää ilmoittautua viralliseksi vuosikokousedustajaksi eikä saada äänestysmateriaalia.
Kokouspaikalla on myös mahdollisuus jälkiilmoittautua vuosikokouksen infopisteessä Scandicin aulassa. Maksamalla rekisteröintimaksun
(30 €) saa kokouspassin, joka oikeuttaa osallistumaan vuosikokouksen viralliseen ohjelmaan. Passi ei sisällä muita palveluita,
oheisohjelmaa, ruokailuja eikä iltajuhlia. Infopisteestä voi ostaa erillisiä lippuja lounaalle ja iltajuhliin varaustilanteen mukaan. Emme siis voi varmuudella luvata, että lippuja on vielä myynnissä kokouspaikalla.
Heinolan säätilanteen voit tarkistaa vuosikokouksen verkkosivujen kautta.
Varustaudutaan reissuun sen mukaisesti. Joka tapauksessa leijonakausi huipentuu vuosikokoukseen ja kesä alkaa Heinolasta. Haluan kansliatoimikunnan puolesta toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Heinolaan.
Viihdytään yhdessä – Luonnollisesti!
Juha Hersta
VK2013 kansliatoimikunnan pj

Tervetuloa Heinolaan!
Heinolalaiset ja pertunmaalaiset leijonat ovat tehneet neljä vuotta töitä vuosikokouksen 2013 järjestelyissä. Vuosikokouksen järjestäminen on ollut meille kaikille iso urakka. Monet meistä ovat
tehneet tätä työtä oman päivätyön tai muiden töiden ja harrastusten lomassa.
Kaikki tämä työ huipentuu kesäkuiseen viikonloppuun. Olemme rakentaneet monipuolisia mahdollisuuksia ja elämyksiä tarjoavan leijonaviikonlopun. Nyt olemme valmiina vastaanottamaan teidät kaikki.
Ison tapahtuman järjestämisessä on aina omat haasteensa. Heinolassa
toteutetaan useita uudistuksia vuosikokouksen rutiinien ja ohjelmien osalta.
Oman lisänsä ohjelmaan tuo myös juhlavuosi, onhan Heinolan kokous
Suomen Lions-liiton 60. vuosikokous. Suomen Lions-liitto tarjoaakin kakkukahvit juhlavuosikokouksen kunniaksi lauantain iltajuhlassa. Vuosikokoukseen osallistuu myös kansainvälisiä vieraita LCI:n 2. varapuheenjohtajan Joe Prestonin johdolla.
Haluan toivottaa päätoimikunnan puolesta teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Heinolaan. Tehdään hyviä päätöksiä vuosikokouksessa, nautitaan monipuolisesta oheisohjelmasta, yhdessäolosta ja ennen kaikkea viihdytään yhdessä – Luonnollisesti!
Jukka Hietanen
VK2013 päätoimikunnan pj

Vuosikokouksen 2013 yhteistyökumppanit
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Lippukulkue ja Avajaisjuhla

Vuosikokouksen 2013 ohjelma
Perjantai 7.6.2013
08.30–20.00
09.00–11.00
11.30–12.30
13.00–14.00
14.00–16.00
15.00–16.00
16.00–19.00
15.00–16.30

1. Lippujen järjestäytyminen lähtöalueelle
– aika: Lauantaina 8.6.2013 klo 10:15 mennessä.
– paikka: Vierumäki Areenan piha.
– marssijärjestys:
I Maaliput + maakuntaliput
II Piirin ja sen klubien liput järjestäytyvät ohjatusti omalle
alueelleen piirin lipun taakse. Piirien järjestäytymisalueet
osoitetaan piirikohtaisilla kylteillä. Piirien marssijärjestys
A, B, C, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, D ja Leot.

17.00–18.00
18.00–22.00
19.30–22.00
22.00–01.30

Lauantai 8.6.2013
08.00–08.30
08.00–13.30
09.00–17.00
10.30–12.30

2. Siirtyminen juhlatilaan
– siirtyminen juhlatilaan Areenalle alkaa klo 10.45.
– marssi tapahtuu parijonossa.
– piirien ja klubien lipunkantajat siirtyvät ohjatusti lipputelineille
piirikylttien kantajien perässä, minkä jälkeen jäädään
lipputelineiden eteen ja käännetään rintamasuunta yleisöön päin.

3. Toiminta siirtymisen jälkeen
– Maamme laulun aikana esiintymislavalla olevat liput tekevät
kunnianosoituksen, kuten USA:n kansallislaulun aikana.
– liput asetetaan telineisiin komennolla ”ASETTAKAA LIPUT”.
– lipunkantajat poistuvat jonomuodostelmassa istumapaikoilleen.

10.15–10.45
10.45–11.45
11.00–13.00
12.00–13.00
13.15–17.00
13.00–16.30
14.00–16.00
15.00–16.00
16.00–18.30
17.30–19.30
19.30–19.50
20.00–23.00
23.00–02.30

Avajaisjuhla 8.6.2013 klo 10.45–11.45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JUHLAVA LIPPUJEN SISÄÄNTULO
(lippukulkue + kansallislaulut; Suomi ja USA)
LEIJONAHENKI (yleisö)
PÄÄTOIMIKUNNAN TERVEHDYS
SEPPELEPARTION LÄHETTÄMINEN
SUOMEN LIONS-LIITON TERVEHDYS
MUSIIKKIA
HEINOLAN KAUPUNGIN TERVEHDYS
MUSIIKKIA
JUHLAPUHE
LEOJEN TERVEHDYS
HÄMÄLÄISTEN LAULU (yleisö)

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
Suomen Lions-liiton hallituksen kokous
Lehdistötilaisuus
Kuvernöörineuvoston kokous
Oheisohjelma. Ohjattu tutustuminen pihapeleihin
ja curlingiin
Oheisohjelma. Leijona-luontopolku
Oheisohjelma. Leijona-saunat
Suomalaista Lions-toimintaa kotimaassa ja
maailmalla
Varapuheenjohtajaehdokkaiden paneeli
SKEBA nuorisobändikilpailun loppukilpailu
Kyläiltamat ja päivällinen
Tanssijatkot; Markku Johansson &
Matoa koukkuun orkesteri

Oheisohjelma. Ohjattu aamuliikunta
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
Areenan ovet avoinna
INFO-, myynti-, esittely- ja ravintolapisteet avoinna
Lasten turvapäivä ja Heinolan kesän
avaustapahtuma. Esittelypisteet avoinna,
lasten musiikkia Pellekaija Pum,
positiivisimman heinolalaisen julkistaminen.
Järjestyminen avajaisjuhlaan ja lippukulkueeseen
Lippukulkue ja avajaisjuhla
Vuosikokouslounas
ARS-lounas
Suomen Lions-liiton vuosikokous, 1. osa
Seuralaisohjelma Heinolassa,
ennakkoon varattu, lisämaksullinen.
Oheisohjelma. Ohjattu tutustuminen
pihapeleihin ja curlingiin
Oheisohjelma. Leijona-luontopolku
Oheisohjelma. Leijona-saunat
Vapaata seurustelua ja karaoke-etkot
Järjestyminen iltajuhlaan
Lion-iltajuhla; Frank Sinatra Evening ja illallinen
Tanssijatkot; Pepe Willberg &
Vierumäki HouseBand.

Sunnuntai 9.6.2013
08.00–08.10
08.15–08.30
08.30–12.00
09.00–11.00
09.00–11.00
11.00–11.30
11.00–13.00

Oheisohjelma. kokoontuminen luontohartaukseen
Oheisohjelma. luontohartaus
Areenan ovet avoinna
INFO-, myynti-, esittely- ja ravintolapisteet avoinna
Suomen Lions-liiton vuosikokous, 2. osa
Omaehtoista liikuntaa (lisämaksullinen)
mm. golf, tennis, ratsastus, keilailu
Vuosikokouksen päätösjuhla
Vuosikokouslounas
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Vuosikokous 2013 – hyvä tietää
Saapuminen
Vierumäelle
Mikäli tulet omalla autolla aja ensin pysäköintialueelle, kävele Scandic hotelliin ja rekisteröidy piirikohtaisessa ilmoittautumispisteessä.
Liikenteenohjaajat opastavat alueella. Ajo-ohjeet Vierumäelle löydät vuosikokouksen verkkosivuilta
www.lionsvuosikokous2013.fi. Saapumisteillä on myös Lions-opasteet
Vierumäelle.

Vierumäen alueella majoittuvat kirjautuvat majoitukseen Vierumäen vastaanotossa (Vierumäen
alueen majoitus) tai Scandic hotellin
vastaanotossa (Scandic hotellin majoitus). Molemmat sijaitsevat Scandic hotellin aulassa. Kansainvälisen
käytännön mukaan majoitus on käytössäsi tulopäivänä klo 14.00. Lähtöpäivänä huoneen luovutus on klo
12.00 mennessä.

Ilmoittautuminen
vuosikokouspaikalla
Ennakkoon ilmoittautuneet rekisteröityvät vuosikokoukseen piirikohtaisissa ilmoittautumispisteissä
Scandic hotellin tiloissa ja pihaalueella. Ilmoittautumispisteessä
saat vuosikokousmateriaalin ja ennakkoon tilaamasi vuosikokouspassin. Kaulanauhan väri on erilainen
eri passeissa. Vuosikokouspassi pitää olla mukana kaikissa tilaisuuksissa, myös oheisohjelmissa ja iltajuhlissa. Älä unohda vuosikokouspassia majapaikkaan.
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Piirikohtaiset ilmoittautumispisteet sulkeutuvat lauantaina 8.6.2013
klo 13.30. Tämän jälkeen ilmoittautuvat saavat vuosikokousmateriaalin
vuosikokouksen infopisteestä, joka
sijaitsee Scandicin aulassa.

ilmoittautuminen/vuosikokouspassit/. Lisätietoja saat myös vuosikokouksen infopisteistä.

Viralliset
vuosikokousedustajat

Suljetuissa lippuäänestyksissä voit
jättää äänestyslippusi mihin tahansa
äänestyspisteeseen Vierumäki Areenalla, piirikohtaisia äänestyspisteitä
ei ole. Äänestysvirkailijat valvovat
äänestystapahtumaa ja tarkistavat
äänestysoikeutesi (merkintä kokouspassissa). Kokouksen puheenjohtaja
ohjeistaa avoimet lippuäänestykset
(sininen ja keltainen lappu).

Klubien viralliset vuosikokousedustajat saavat äänestysmateriaalin rekisteröitymisen yhteydessä. Varaudu
todistamaan henkilöllisyytesi. Klubista ensimmäisenä ilmoittautuva
virallinen vuosikokousedustaja luovuttaa ilmoittautumispisteeseen klubin alkuperäisen valtakirjan. Vain
klubin valtakirjassa mainituille henkilöille luovutetaan äänestysmateriaali, tämä koskee myös asemansa
puolesta äänioikeutettuja henkilöitä.
Lauantaina 8.6.2013 klo 13.30 jälkeen ei voi enää ilmoittautua viralliseksi vuosikokousedustajaksi eikä
saada äänestysmateriaalia.

Pidä vuosikokouspassi
aina mukana
Ilmoittautumisen yhteydessä saat
ennakkoon tilaamasi vuosikokouspassin. Pidä kokouspassi aina mukanasi ja näkyvillä, myös iltajuhlissa ja oheistapahtumissa. Järjestysmiehet valvovat turvallisuutta ja
kokouspassien käyttöä. Kokouspasseihin sisältyy runsas oheisohjelma
valitsemasi kokouspassin sisällön
mukaan. Omaan kokouspassiisi sisältyvät palvelut, oheisohjelman ja
ruokailut sekä iltajuhlat voit tarkistaa vuosikokouksen verkkosivuilta
www.lionsvuosikokous2013.fi/

Äänestäminen
vuosikokouksessa

Ensiapu
Kokouspaikalla Vierumäki Areenalla
päivystää ensiapuryhmä vuosikokouksen tapahtumien aikana. Heinolan keskustassa päivystää apteekki.

Maksuvälineet
Varaa mukaan käteistä rahaa. Kokouspaikalla myyntipisteissä, liiton tarvikemyymälässä ja monissa
muissa pisteissä käy vain käteinen
raha maksuvälineenä. Ennen ostosten tekemistä kannattaa kauppiaalta varmistaa maksutapa. Ennakkoon maksetut lounas, iltajuhla, kyläiltamat, yms. sisältyvät passeihin.
Pidä siis passi aina mukana, myös iltajuhlissa ja oheisohjelmissa.

lippuja lauantain iltajuhlaan voit ostaa etukäteen Vierumäen myyntipisteestä Scandicin aulassa. Näin nopeutat iltajuhlan anniskelutarjoilua.
Lähin Otto-automaatti on Vierumäen uudella Matkakeidas liikenneasemalla (E75 Vierumäki 21). Muut
pankkiautomaatit sijaitsevat Heinolan keskustassa, ABC liikenneasemalla (E75 Heinola P 24) ja Citymarketissa (E75 Heinola E 23)

Myynti- ja
esittelypisteet
Myynti- ja esittelypisteet sijaitsevat
Vierumäki Areenalla. Vuosikokouksen omat infopisteet Scandic hotellin aulassa ja Vierumäki Areenalla
neuvovat. Infopisteen henkilöt tunnistat oranssista liivistä ja ”INFO”
merkinnästä.

Vuosikokouksen 2013
tuotteet
Vuosikokouksen 2013 myyntipiste
sijaitsee Vierumäki Areenalla. Myynnissä on mm. vuosikokous 2013 postimerkki, vuosikokous 2013 pinssi,
huiveja ja solmioita, pikee paita,
kassi, laukkupidike ja vuosikokouksen standaari. Vuosikokouksen 2013
myyntipisteessä käy vain käteinen
raha.

Pukeutumisohjeet
Vierumäen ravintolapisteissä ja
Vierumäen sekä Scandic hotellin
vastaanotossa käyvät pankkikortit
ja yleisimmät luottokortit. Drinkki-

Vuosikokoustapahtumissa Lionstai muu kokousasu. Vuosikokouksen oheisohjelmissa tilaisuuden
luonteen mukainen asu (kokousasu tai vapaa-ajan asu). Kutsuvie-

rastilaisuuksissa kutsun mukaan.
Perjantain kyläiltamissa vapaa-ajan
asu, ei solmioita, pukuja eikä juhlaasuja. Lauantain iltajuhlassa miehillä
smokki (valkoinen tai musta takki)
tai tumma puku, naisilla juhlapuku,
Lions-ansiomerkit.
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Pöytävaraus lauantain
iltajuhlaan
Ravintoloitsija ei vastaa iltajuhlien
pöytävarauksista. Pöytien mahdollinen varaaminen on kokonaan varauksen tekijän omalla vastuulla. Ilman selkeää merkintää olevat paikat ovat kaikille vapaassa käytössä.
Pöytävarauksia lauantain iltajuhlaan
otetaan vastaan rajoitetusti vuosikokouksen myyntipisteessä Vierumäki
Areenalla. Vajaita pöytiä ei voi varata
koko seurueelle. Perjantain kyläiltamiin ei voi varata pöytiä ennakkoon.

C
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Infopisteet
Vuosikokouksen infopisteet sijaitsevat Vierumäki Areenan sisääntulo aulassa ja Scandic hotellin aulassa. Vuosikokouksen infopisteiden päivystysnumerot ovat aukioloaikoina 044 947 0522 (Areena)
ja 044 947 0521 (Scandic). Infopisteen henkilöt tunnistat oranssista liivistä ja ”INFO” merkinnästä
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1 VIERUMÄKI AREENA

• Vuosikokous la ja su
• Lounas lauantaina
• Juhlaillallinen lauantai iltana
2 SCANDIC VIERUMÄKI
• Info
• Majoittuminen
• Leijona-polku pe ja la lähtö klo 14.00
• Kyläiltamat pe iltana
• Tanssijatkot pe ja la
• Lounas sunnuntaina
3 KAUPPA
4 KEINONURMI
• Curling pe ja la klo 14.00-16:00
5 JÄÄHALLI
• Liikuntaohjelma pe ja la klo 14.00-16.00
6 VALKJÄRVEN RANTASAUNAT
• pe ja la 16.00-18.30
P PARKKIPAIKKAT
C CARAVAN ALUE

Kauppa ja
muut ostokset
Vierumäen Greeni Kauppa & Kahvilasta voit ostaa peruselintarvikkeita, Vierumäen oman leipomon
tuotteita, välipalaa, juomia ja savukkeita. Kauppa on avoinna klo
8.00–21.00. Kahvilassa on A-oikeudet. Muut lähimmät kaupat ovat Sale
Vierumäen keskustassa ja K-market
Matkakeitaan liikenneasemalla (E75
Vierumäki 21). Heinolassa on Citymarket (Heinolan eteläinen liittymä)
ja keskustassa K-market sekä kaksi Smarkettia. Heinolan keskustassa on
useita muita erikoisliikkeitä ja palveluita. ABC liikenneasemalla Vuohkalliossa (Heinolan pohjoinen liittymä)
on S-market ja tehtaan myymälöitä
sekä vieressä Heila lähiruokatori ja
kahvila-ravintola. Vuohkalliossa on
myös E-75 outlet liikekeskus ja Robin
Hood myymälä.

Tupakointi
Huomioi, että Vierumäen alueella tupakointi on kielletty kaikissa sisäti-

VIERUMÄKI - TAPAHTUMAKARTTA

50
loissa ja sallittu vain erikseen merkityillä tupakointialueilla ulkotiloissa.

Kuljetukset
Heinolan keskustan hotelleista järjestetään varaustilanteen mukaan
meno- ja paluu linja-autokuljetukset tärkeimpien vuosikokoustapahtumien ja iltajuhlien aikataulujen
mukaan. Tarkemmat aikataulut kuljetuksista julkaistaan vuosikokouk-

sen verkkosivuilla. Lisätietoa saat
myös paikanpäällä majoituspaikoista
ja vuosikokouksen infopisteistä.

Muuta
huomioitavaa
Koko Vierumäen alue on anniskelualuetta ja omien juomien nauttiminen on lain mukaan kielletty ravintola- ja kokoustiloissa, myös Vierumäki Areenalla.

Lisätietoja
Lisätietoja löydät vuosikokouksen
verkkosivuilta
www.lionsvuosikokous2013.fi ja vuosikokouksen
käsiohjelmasta, jonka saat ilmoittautumisen yhteydessä Vierumäellä. Vierumäen alueen muista palveluista saat lisätietoa Vierumäen
verkkosivuilta www.vierumaki.fi tai
paikan päällä Vierumäen vastaanotosta Scandicin aulassa.

Lisätietoja www.lionsvuosikokous2013.fi
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Heinolassa ja Vierumäellä viihdytään
koko viikonloppu

Tervetuloa viettämään ainutlaatuista
ja elämyksellistä viikonloppua Heinolaan ja Vierumäelle. Tule nauttimaan vuosikokouksen ohella Hei-

Jouko Ruissalo
ID-ehdokkaaksi
N-piirin vuosikokous 20.4.
2013 päätti antaa kannatustodistuksen Jouko Ruissalolle valittaessa liiton ehdokasta kansainväliseksi johtajaksi. Käytännössä N-piiri sai valita liiton ehdokkaan, sillä muista
piireistä ei ole nimetty ehdokkaita. Liiton ID-ehdokas kaudelle 2014–2016 tullaan virallisesti valitsemaan Heinolan vuosikokouksessa kesäkuussa. Siellä on tähän virkaan
vain yksi ehdokas, Jouko Ruissalo. Valinta Heinolassa tulee
olemaan ehdollinen. Nimittäin
jos Harri Ala-Kulju valitaan kesällä 2014 kansainväliseksi varapresidentiksi, Suomesta ei
voida valita samanaikaisesti
kansainvälistä johtajaa.
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nolan luonnonkauniista maisemista
sekä Vierumäen urheiluopiston kattavista liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista.
Etukäteen tilaamallasi vuosikokouspassilla saat erittäin runsaan
oheisohjelman valitsemasi kokouspassin sisällön mukaan (tummennettuna alla olevassa tekstissä).
Omaan kokouspassiisi kuuluvat
palvelut voit tarkistaa vuosikokouksen verkkosivuilta www.lionsvuosikokous2013.fi/ilmoittautuminen/
vuosikokouspassit/. Kaikilla kokouspasseilla voi osallistua kaikkiin vuosikokouksen virallisiin ohjelmiin
(merkitty tähdellä*).

Liikuntaa ja
rentoutumista
Tiivis kokousviikonloppu kannattaa aloittaa liikunnallisesti jo perjantai-iltapäivällä. Vierumäen urheiluopiston Pihapeli Areenalla voit
tutusta ohjatusti mm. mölkkyyn ja
kyykkään sekä jäähallissa curlingiin.
Voit liikkua tietysti myös omatoimisesti lenkkeillen, pyöräillen, keilaten,
pelaten tennistä tai golfia. Mahdollisuuksia on todella runsaasti.
Vierumäen tapahtumahahmon,
Lemmenharjun Ellin, mukana voit
lähteä leppeälle Leijona-luontopolulle. Elli tarjoaa luontopolun jälkeen luontopolun osallistujille nokipannukahvit Valkjärven rannalla.
Liikuntatuokion jälkeen voit rentoutua Valkjärven rannalla lämpiävissä
rantasaunoissa. Scandicin tiloissa,
Resort & Spasta, voit varata itsellesi
erilaisia hoitoja tai hieronnan. Monipuolinen ja liikunnallinen oheisohjelmaosuus rantasaunoineen on käytössäsi myös lauantaina kokouspassin mukaan.

Varapuheenjohtajaehdokkaiden paneeli ja
Kyläiltamat perjantaina
Viralliset vuosikokoustapahtumat
alkavat jo perjantaina. Iltapäivän
aluksi voit osallistua KVN-kokoukseen* ja suomalaista lionstoimintaa kotimaassa ja maailmalla – esityksiin*. Voit myös tavata ja tentata Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokkaita paneelissa*.
Perjantai-illan kruunaa rennot Kyläiltamat Vierumäen tyyliin Scandic
hotellin Resort & Kitchenin tiloissa.
Yllätyksellisen ohjelman ja ruokailun lomassa voit luoda uusia tuttavuuksia ilman kiristäviä solmioita
tai tyköistuvia iltapukuja. Illan huipentaa tanssit Scandicin Teatroyökerhossa Markku Johanssonin ja
Matoa Koukkuun orkesterin tahdittamina.

Vierumäki Areenan
avajaisjuhlassa lyhyet
puheet ja juhlavat
soinnut
Ensimmäisenä kokouspäivänä lauantaina on edellisiin vuosikokouksiin
verrattuna yksi ohjelmallinen uudistus. Perinteinen avajaismarssi suoritetaan juhlavana lippujen sisääntulona avajaisjuhlan* aluksi. Lippuparaatin ja avajaisjuhlan otsikon mukaisen teeman sekä äänestystavan uu-

simisen tarkoituksena on saada lisää
väljyyttä ensimmäisen kokouspäivän
tiukkaan ohjelmarytmiin.
Lounastauon ja kokouksen* aikana sinulla on mahdollisuus tutustua Vierumäki Areenalla oleviin
myynti- ja esittelypisteisiin sekä
tehdä hyviä ostoksia. Vuosikokouksen 1.osion* aikana virallisten kokousedustajien seuralaisille on järjestetty mahdollisuus lähteä kiertoajelulle (lisämaksullinen, ennakkovaraus) Heinolaan tai käyttää hyväkseen eri liikuntamuotoja Vierumäellä.

Kokouksen 1.osa* päättyy iltapäivällä hyvissä ajoin, joten pääset virittäytymään iltajuhliin liikkumalla,
saunomalla rantasaunoilla tai laulamalla karaoke-etkoilla Scandicin
Teatrossa.

Frank Sinatra vierailee
iltajuhlassa
Lauantain mahtavaan Frank Sinatra Evening -juhlailtaan Vierumäki Areenalle pukeudumme juhlavasti. Iltajuhlan aluksi ansioituneita
lioneita palkitaan ja uudet piirikuvernöörit kukitetaan. Maittavan illalli-

teenkuuluvuuden tunteen Sinulle
ja kaikille lioneille. Haluamme, että
vuosikokouksemme muistetaan tunnuslauseestamme: Tavataan Heinolassa 2013 – Luonnollisesti!

tajuhlan jälkeen tanssijalkaa jäi kutittamaan, niin se hoituu Scandicin
Teatro-yökerhossa Pepe Willberg
& Vierumäki Housebändin voimin.

Kuvakavalkadi ja
riimitystä

sen ja Lions-liiton 60 v-juhlakokouksen johdosta tarjoamien kakkukahvien lomassa saamme kuulla ja nauttia Frank Sinatran kuuluisia sävelmiä
taitavan Vallu Lukka & Groove President yhtyeen esittämänä. Ja jos il-

Tervetuloa
Heinolaan!

Sunnuntaina toisen virallisen kokouspäivän* Vierumäki Areenalla
päättää lyhyt ja ytimekäs päätösjuhla*. Lemmenharjun Elli kokoaa
mahtavan viikonlopun omalla persoonallisella tyylillä kattavan kuvakavalkadin ja riimityksen kera. Vuosikokoussauva luovutetaan Porille.
Kotimatkalle lähdetään maittavan
lounaan jälkeen.

Tero Ijäs
VK2013 ohjelmatoimikunnan pj

Melvin Jones
-tapaaminen peruutettu

Toivomme, että suunnittelemamme
ohjelma virallisten vuosikokousrutiinien lomassa luo ainutlaatuisen yh-

Huomaathan, että vuosikokouksen
yhteydessä pidettävä Melvin Jones
-jäsenten tapaaminen lauantaina
8.6.2013 on peruutettu käytännön
syistä.
Suomen Lions-liitto ry.

Skeba bändiskaba ja
Lasten Turvapäivä Heinolassa
Sekä SKEBA että Lasten Turvapäivä ovat tukevasti vakiinnuttaneet paikkansa
liiton vuosikokousten oheisohjelmina. Molempien tapahtumien taustalla on halu saada vietyä
sanomaamme myös kokouspaikkakuntien asukkaille. Meidän kokouksemmehan ovat suljettuja
tilaisuuksia samoin iltajuhlamme. Syntyi ajatus järjestää erilaisia tapahtumia, joihin kuka tahansa on
tervetullut.

LC Heinola
LC Heinola/Jyränkö
LC Heinola/Kailas
LC Heinola/Tähdet
LC Heinola/Sillat
LC Pertunmaa

Digiteltalla aloitimme Rovaniemellä ja sitä ovat seuranneet Lasten Turvapäivät
Lappeenrannassa, Haminassa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Jyväskylässä ja nyt Heinolassa. SKEBA tuli
mukaan v. 2010 Hämeenlinnassa ja sen tarkoituksena on tavoittaa aiemmin meille hieman vieraampi
ikäryhmä eli alle kaksikymppiset nuoret. Samalla, kun me saamme mukaan lapsia ja nuoria, me
löydämme myös heidän vanhempansa.
SKEBA 2013 loppukilpailupaikkana Heinolassa on Jyränkölän Juhlasali, Siltakatu
11. Loppukilpailu alkaa perjantaina 7.6.2013 klo 18.00 ja finaalibändit ovat Rhynestone A-piiristä
Turusta, Nothern Eclipse C-piiristä Hyvinkäältä, Arize E-piiristä Parkanosta, R.M. F-piiristä
Alajärveltä, Skyline K-piiristä Siilinjärveltä ja Home Style Surgery L-piiristä Pellosta. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy ja järjestäjät toivovatkin, että mahdollisimman moni nuori löytäisi hienon
bändiskabamme.
Lasten Turvapäivä alkaa puolestaan lauantaina 8.6.2013 klo 10.30 ja silloin Heinolan
tori täyttyy lapsista ja heidän vanhemmistaan. Päivän tarkoituksenahan on tuoda esille lasten ja
lapsiperheiden turvalliseen elämään liittyviä asioita. Yhteistyökumppaneina meillä on ollut alusta
saakka Liikenneturva, paikallinen poliisi ja palokunta, Pellekaija Pum ym. Heinolan torilla on samaan
aikaan myös Nuorkauppakamarin organisoima kesäkauden avaus Kesähärdelli, joten torille odotetaan
tuhansiin nouseva määrä kesän odottajia.
Nämä molemmat tapahtumat ovat opettaneet meille leijonille eri puolilla Suomea

Lisätietoja
vuosikokouksesta

www.lionsvuosikokous2013.fi

ymmärtämään paremmin, mitkä asiat ovat nykyajan lapsille ja nuorille tärkeitä. Samalla olemme
oppineet oivaltamaan, että meissä leijonissa piilee valtava voimavara, jolla saamme aikaiseksi vaikka
minkälaisia tapahtumia.

Heinolan leijonat ja Jyränkölän setlementti ovat vahvasti mukana tämän kesän
järjestelyissä. Vuoden 2014 vuosikokouksemme pidetään Porissa. Oheisohjelmiin kuuluvat myös
siellä sekä SKEBA että Lasten Turvapäivä.
Pertti Harju, PDG
SKEBA -työryhmän puh.joht.
VK2014/Pori päätmk:n puh.joht.
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Ehdokkaat piirikuvernööreiksi 2013–2014
Lions-järjestön uusi toimintakausi alkaa 1.7.2013. Sitä varten valitaan sääntöjen mukaisesti uudet henkilöt
johtamaan toimintaa järjestön kaikilla tasoilla. Moninkertaispiiri 107:n yksittäispiirit ovat nimenneet alla
olevat henkilöt tulevan kauden 2013–2014 piirikuvernööriehdokkaiksi. Ehdokkaat esitellään Suomen Lionsliiton vuosikokouksessa Heinolassa kesäkuussa ja he matkustavat elekteinä koulutukseen heinäkuussa LCI:n
vuosikokoukseen Hampuriin Saksaan, jossa heidän nimityksensä sinetöityy.
107-A
Tommi Virtanen
LC Kisko

Varapiirikuvernööri Tommi Virtanen on syntynyt Salon Särkisalossa 11.2.1967. Asuinkunta on ollut 1970-luvun alusta
Kisko, joka tänä päivänä on myös osa Salon kaupunkia. Perheeseen kuuluvat puoliso Päivi Orjala sekä kissat Silkki ja
Ripa, ajoittain Päivin pojat: Oulussa opiskeleva Lari-Matias
ja Kokkolassa opiskeleva Jani-Mikael. Opintoja on mm. Turun Yliopistosta (Mat.Luonn.tdk), mutta työura on suuntautunut järjestötoimintaan,
pelastusalaan ja auttamistoimintaan liittyviin järjestöihin. Matkan varrella hän on
suorittanut mm. järjestöjohtamiseen suunnatun johtamisen erikoisammattitutkinnon. Viimeiset reilu 3,5 vuotta hän on toiminut Suomen Punaisen Ristin VarsinaisSuomen piirissä valmiuspäällikkönä, jonka pääsisältöön kuuluu valmius- ja varautumissuunnittelun sekä viranomaisyhteistyön lisäksi vapaaehtoisen pelastuspalvelun
(Vapepa, 50 järjestön järjestöyhteenliittymä) maakunnallinen koordinointi. LC Kiskon jäsen hän on ollut vuodesta 2004. Klubissa hän on toiminut lähes kaikissa tehtävissä, lisäksi lohkon puheenjohtajana ja piirisihteerinä. Hänet on palkittu yhden
ruusukkeen ansiomerkillä ja piirikuvernöörin ansiotähdellä. Muita harrastuksia ovat
mm. Vapaaehtoinen Palokuntatoiminta, matkailu (erityisesti asuntovaunulla), puuhastelu kotona ja mökillä, ruuanlaitto sekä valokuvaus. Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! – Tillsammans når vi målen!

107-B
Tiitus Tuohikorpi
LC Helsinki/Cosmopolitan

Varapiirikuvernööri Tiitus Tuohikorpi on syntynyt Helsingissä
13.2.1969. Ennen varusmiespalvelustaan hän on asunut ulkomailla (Amerikan Yhdysvallat/New Yorkin osavaltio, Itävälta/
Wien ja Saksa/Hampuri) yhteensä 14 vuotta. Nykyään hän
asuu Helsingissä. Perheeseen kuuluu puoliso Marika Häkli ja
beauceron Keke-koira. Tiitus on ammatiltaan ylempi kiinteistönvälittäjä ja yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2000.
Tiitus on LC Helsinki/Cosmopolitanin aktiivinen perustajajäsen ja on toiminut klubissa mm. presidenttinä. LC Helsinki/Cosmopolitanin kestoaktiviteetti on ollut Karjalan Apu -keräys, jota varten klubilla on keräyskontti Konalassa. Syksyllä klubi järjesti
Helsingissä hyväntekeväisyyskonsertin, jolla kerättiin varoja näkövammaisille lapsille.
Piirihallituksen tehtäviä ovat olleet lohkon puheenjohtajuus kahtena kautena sekä 2.
että 1. varapiirikuvernöörin tehtävät. Kaudella 2011–12 B-piirin Nenäpäivä-keräyksen vastaavana hän johti B-piirin erinomaiseen keräystulokseen, josta hänet palkittiin
1. ruusukkeen ansiomitalilla. Lions-toiminnan lisäksi Tiituksen harrastuksiin kuuluu
matkustaminen, urheilu, vaeltaminen, kalastus, sauna ja koirat.

107-C
Esa Ojapalo
LC Riihimäki/Kara

Varapiirikuvernööri Esa Ojapalo on Riihimäellä vuonna 1961
syntynyt LC Riihimäki/Kara-lionsklubin jäsen. Hän asuu Riihimäen Lemmenmäessä yhdessä Lion-puoliso Minnan kanssa.
Koulutukseltaan hän on koneensuunnittelun diplomi-insinööri Tampereelta ja leipätyötä tekee suurten nostureiden
parissa Hyvinkäällä. Jälkipolvea ovat aikuiset lapset Mikko ja
Nelli sekä Mikon tytär Minja. Lapset asuvat jo omissa osoitteissaan.
Esa kutsuttiin LC Riihimäki/Kara -klubiin vuonna 2006 jatkamaan edesmenneen
isänsä lionstyötä ja varsin nopeasti tempautui mukaan myös piiritoimintaan ja sitä
myöten piirikuvernööriksi saakka. Hän on ollut täysillä mukana klubin aktiviteeteissa,
tällä hetkellä parhaiten viikonloppuisin, minkä lisäksi hoitaa myös klubin kotisivujen
tekniikkaa. Klubissa tehdään etupäässä palveluaktiviteetteja ja satunnaisia varainkeruuaktiviteetteja. Teemaksi Lion-kaudelleen hän on valinnut Lion-toimintaan erityisesti sopivan lauseen ”Anna mahdollisuus”.

107-D
Pekka Sopanen
LC Lappeenranta/Rakuuna

Varapiirikuvernööri Pekka Sopanen on 53-vuotias agrologi
Lappeenrannasta. Hän työskentelee yritysasiantuntijana ProAgria Etelä-Suomen palveluksessa. Hän toimii yrittäjien auttajana, ennen muuta taloudellista investointien suunnittelua
ja rahoitusta, vakuuksia tai osaamisen kehittämistä sekä liikeideoiden arviointia ja suojaamista.
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Lionstoiminnassa Pekka Sopanen on ollut mukana vuodesta 1990. Lions Club Lappeenranta/Rakuunassa hän on toiminut kaikissa tehtävissä. Hän on myös Lions -muutosjohtamisvalmentaja, yksi 107-D piirin valmentajista. Piiritasolla hän on toiminut
lohkon puheenjohtajana 2010–2011, alueen puheenjohtaja kaudella 2010–2011 ja
2. varapiirikuvernöörinä 2011–2012 sekä 1. varapiirikuvernöörinä 2012–2013. Lions
-harrastuspuolella hän on nelinkertainen Lions-liiton shakkimestari. Perheeseen kuuluvat puoliso Merja ja pojat Ville ja Juho. Muita kiinnostuksen kohteita ovat musiikki
vanhasta jazzista raskaaseen rokkiin, kuntoliikunta (kuntosali, sulkapallo, lentopallo,
kävely), shakki sekä juniorijalkapallo. Motto: Sitä mahdollisuutta, että opimme jotain
uutta, ei voi kokonaan poissulkea.

107-E
Antti Hynnä
LC Lempäälä

Varapiirikuvernööri Antti Hynnä on syntynyt 30.10.1957 Lempäälässä, jossa hän on asunut koko ikänsä. Perheeseen kuuluu puoliso Anneli Mäkelä. Yhteisiä lapsia pariskunnalla ei
ole. Koulutukseltaan Antti on tekniikan tohtori materiaalitekniikasta. Käytännöllisesti katsoen hän on koko työuransa
työskennellyt Tampereen teknillisessä yliopistossa, jossa hän
tätä nykyä toimii laboratorioinsinöörinä. Työnkuvaan kuuluu mm. vastaaminen teollisuudelle tehtävästä palvelututkimustoiminnasta.
Antti kutsuttiin mukaan lionstoimintaan vuonna 1995 LC Lempäälään. Hän on LC
Lempäälän 100 % jäsen ja on klubitasolla käynyt läpi kaikki hallitustehtävät. Lisäksi
hän on ollut klubin Punainen Sulka 2005–2007 -vastaava sekä LCIF-asiamies vuodesta
2007. Piirihallituksessa hän on toiminut neljä kautta lohkon puheenjohtajana, piirisihteerinä sekä 2. ja 1. varapiirikuvernöörinä. Lions-ritarin arvo Antille myönnettiin
2008. Ansioistaan hänet on myös palkittu mm. yhden ruusukkeen ansiomitalilla sekä
kaksi kertaa piirikuvernöörin ansiotähdellä. Antin harrastuksiin kuuluvat mm. kirjojen
ja postimerkkien kerääminen. Lisäksi hän toimii lukuisten yhdistysten hallituksissa,
joista mainittakoon Sakkola-Säätiön hallituksen puheenjohtajuus.

107-F
Kaarlo Katajisto
LC Nurmo

Varapiirikuvernööri Kaarlo Katajisto on syntynyt Turussa
14.3.1943. Nuoruusvuodet kuluivat kuitenkin vanhempien
kotikunnassa Kuortaneella aina vuoteen 1960 saakka. Sen
jälkeen varsinaisina asuinkuntina ovat olleet Nurmo ja Seinäjoki. Kaarlo on pitkän linjan kunnallisvirkamies, jolle tasavallan presidentti myönsi eläkevuosien alkaessa kunnanjohtajan
arvonimen. Työuran alkuvuosina oli hän mm. kaupallisten aineiden opettajana. Perheeseen kuuluvat vaimo Silja, kaksi lasta, kuusi lastenlasta ja yksi lastenlasten lapsi.
Kaarlo on aktiivinen järjestövaikuttaja ja -toimija.
LC Nurmon klubiin hän liittyi ensimmäisen kerran jo vuonna 1974 ja oli jäsenenä
vuoteen 1993 saakka, kun sairaus ja työkiireet keskeyttivät jäsenyyden. Lionhenki oli
kuitenkin niin vahva, hän liittyi klubiin uudelleen vuonna 2000. Kerran lion aina lion.
Kaarlo on toiminut kaikissa klubin viroissa ja piirihallituksessa kolme vuotta. Erityisesti hän on ansioitunut piirinsä skeba -vastaavan tehtävää hoitaessaan. Kaarlo on
aktiivinen kalastaja ja mökkeilijä.

107-G
Jari Rytkönen
LC Uurainen

Varapiirikuvernööri Jari Rytkönen on syntynyt Satakunnan
Eurassa 31.3.1952, jonne isoäiti muutti evakkona sodan jälkeen. Lukioikään saakka Jari kiersi vanhempien mukana Eurasta Porin, Kouvolan ja Tampereen kautta Äänekoskelle. Äänekosken Yhteiskoulusta hän valmistui ylioppilaaksi 1972.
Perheeseen kuuluvat puoliso Taru ja kaksi teini-ikäistä lasta.
Perheeseen kuuluvat myös hänen kolme vanhempaa poikaansa perheineen, joista
kaksi asuu pääkaupunkiseudulla ja yksi Äänekoskella. Papan silmäterä täyttää syksyllä 2013 kaksi vuotta.
Koko vuodesta 1972 alkaneen työhistoriansa ajan hän on toiminut tietojärjestelmien parissa. Viimeiset 31 vuotta ovat olleet käytännössä saman työnantajan palveluksessa. Jari on kutsuttu LC Uuraisten jäseneksi 1998. Jari on ollut koko jäsenenä
oloaikansa 100 % jäsen. Klubinsa nuorisovaihtajana hän toimi kolme toimintavuotta
ennen presidenttikauttaan. Piirin nuorisovaihtojohtajana hän toimi kolmivuotiskauden sekä liiton nuorisovaihtojohtajana ja nuorisotyöjohtajana kolmivuotiskauden.
Ansioistaan Jari on palkittu nuorisovaihdon Top Ten palkinnolla, Melvin Jones -jäsenyydellä sekä yhden ruusukkeen ansiomitalilla.

Lions toiminnan lisäksi Jarin harrastuksena on yhden juniorijääkiekkoseuran puheenjohtajuus sekä hän on toiminut 98 syntyneiden jääkiekkoilijoiden joukkueenjohtajana 9 vuotta.

107-H
Juhani Kautonen
LC Kerimäki/Puruvesi

Varapiirikuvernööri Juhani Kautonen on syntynyt Kerimäellä
3.6. 1953. Perheeseen kuuluu vaimo Tuula Rantaeskola, joka
on myös aktiivinen leijona LC Savonlinna/Linnattarissa. Hän
on vielä tulevan kauden Lions-liiton nuorisovaihtojohtaja.
Niin Juhanilla kuin Tuulallakin on kaksi aikuista lasta edellisistä avioliitoista. Lapset ja kaksi lastenlasta asuvat tahoillaan. Työuransa Juhani on suorittanut sähköalalla. Ensin Kerimäellä sähköurakointiliikkeessä sähköasennusmestarina eri tehtävissä yli kolmekymmentä vuotta. Sähköinsinöörin tutkinto EVTK:ssä 2003 lisäsi työelämän valmiuksia ja nykyinen työpaikka
sähkösuunnittelijana Insinööritoimisto Rejlers Oy:ssä ollut jo kohta seitsemän vuotta.
Tämänhetkinen työtehtävä on projektipäällikkö. Juhani kutsuttiin LC Kerimäki/Puruveden jäseneksi vuonna 1980. Klubissa hän on hoitanut lähes kaikki virkailijatehtävät. Klubin presidenttinä 1989–1990. Lohkon puheenjohtajana hän toimi 1992-1993
ja alueen puheenjohtajana 1997–1998. H-piirin nuorisovaihtojohtajan tehtäviä Juhani
on hoitanut vuodesta 2005 tähän kauteen saakka. Ansioistaan leijonatoiminnassa Juhani on palkittu mm. Melvin Jones -jäsenyydellä, Medal of Meritillä ja 1 ruusukkeen
ansiomitalilla. Metsästysseuran johtaminen, kouluttajana ja johtajana toimiminen vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja reserviläisjärjestössä ovat myös olleet osa elämää.
Nykyisin kuntoilu, talvella hiihto ja kesällä suunnistus pitävät sopivasti liikkeellä.

107-I
Eero Vilén
LC Sotkamo/Vuokatti

Varapiirikuvernööri Eero Vilén on syntynyt 13.3.1951 Hämeenkoskella. Hän sai kutsun Lions -toimintaan 1988 LC Sipoo/Pornainen klubiin. Hän on toiminut klubissa sihteerinä,
presidenttinä ja eri komiteoiden vetäjänä.
Eero siirtyi siirtojäsenenä LC Sotkamo/Vuokatti -klubiin
vuonna 2000. Hän on toiminut Vuokatti. klubin presidenttinä kolme kertaa. Eläkkeelle Eero jäi tänä keväänä 39 palveluvuoden jälkeen Finnair
OYj:n tekniikasta.
Puoliso lion Tarja Rissanen on tällä hetkellä Vuokatti -klubin presidentti ja tulevalla kaudella I-piirin sihteeri.
Eerolla on kaksi aikuista poikaa ja neljä lastenlasta. Tarjalla on aikuinen poika ja
yksi lapsenlapsi.

107-K
Onni Piippo
LC Iisalmi/Porovesi

Varapiirikuvernööri Onni Piippo, 57-vuotias aikuiskouluttaja,
on syntynyt 2.2.1956 Iisalmessa. Hän asuu avopuolisonsa
Eija Lyytikäisen kanssa Iisalmen Käänninniemessä. Hänellä
on kaksi aikuista lasta ja kohta kolmaskin ukitettava.
Onni on valmistunut 1979 rakennusmestariksi Hämeenlinnan teknillisestä koulusta, jonka jälkeen toimi työnjohtotehtävissä Tielaitoksella 80-luvun. Vuodesta 1990 vuoteen 2005 oli aikajakso yrittäjänä ja toimitusjohtajana Ylä-Savon Talohuolto Oy:ssä. Työura jatkui aikuiskouluttajana Ylä-Savon ammattiopistolla ja edelleen EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden
hankekoordinaattorina.
Leijonaksi hänet kutsuttiin LC Iisalmi/Poroveden jäseneksi vuonna 2004.
Onni osallistui vuonna 2009 Senior Lions Leadership institute- koulutukseen, jonka
jälkeen hän on osallistunut piirihallituksen työskentelyyn kahtena kautena lohkon
puheenjohtajana sekä toimimalla kaksi kautta piirin jäsenkoordinaattorina sekä varapiirikuvernöörinä.
Tällä hetkellä Onni toimii myös Iisalmen Invalidit ry:n hallituksen jäsenenä sekä
yhdistyksen liikuntavastaavana. Mieluisa harrastus leijonatyön ohella on Sporttiklubitoiminta, jossa hän on ollut mukana vuodesta 1983 lähtien.

107-L
Raija Väre
LC Kuusamo/Pohjanakat

Varapiirikuvernööri Raija Väre on syntynyt Orivedellä 1950,
eli on ns. hidas hämäläinen. Hän asuu puolisonsa PDG Timo
Alleniuksen kanssa Kuusamossa. Yhteisiä lapsia ei ole, mutta
Raijalla on yksi poika ja Timolla tyttö ja poika. Lapsenlapsia
on yhteensä 5 poikaa. Työelämässä fysioterapeuttina Raija on
ollut Tampereella TAYS:ssa 16,5 vuotta ja Kuusamon perusturvassa 21 vuotta. Puolisoitten yhteinen harrastus on Lions-toiminta. Timo on LC
Kuusamon jäsen ja Raija LC Kuusamo/ Pohjanakkojen perustajajäsen vuodesta 1995.
Raija on toiminut klubin eri tehtävissä ja piirissä lohkon- ja alueen puheenjohtajana ennen kuvernööriputkea. Puolison kuvernöörikaudella hänellä oli ilo tutustua Lpiirin klubeihin ja klubien monipuoliseen toimintaan. Raija on osallistunut liiton vuosikokouksiin lähes 20 kertaa, NSR-kokouksiin 6 kertaa, Eurooppa-forumiin kerran ja
Conventioniin kski kertaa sekä Kalotti- konferenssiin 9 kertaa.
Harrastuksiin kuuluu puutarhan hoito ja omaksi iloksi liikkuminen eri muodoissa.

107 M
Matti Reijonen
LC Vampula

Varapiirikuvernööri Matti Reijonen on syntynyt 9.7.1948 Varkaudessa. Perheeseen kuuluu vaimo lion Hilve LC Huittinen/
Gerdasta, kaksi tytärtä ja yhdeksän lastenlasta.
Matti opiskeli radio ja tv mekaanikoksi Pieksämäellä ja
myöhemmin Helsingin Teknillisessä Oppilaitoksessa Tietoliikenneteknikoksi. Työtehtäviin on kuulunut elektroniikka-alan
korjaukset ja huoltopäällikön tehtävät. Vuonna 1980 hän siirtyi Raha-automaattiyhdistykseen, jossa toimi esimies-, tarkastus-, koulutus- ja toiminnan laadun kehittämisen tehtävissä 23 vuotta. Vuonna 2000 elämänmuutos yrittäjäksi, jolloin puolison
kanssa perusti Vampulaan matkailu- ja ruokapalveluyrityksen. Tästä saavutuksena oli
mm. kaksi laatusertifikaattia ja Vampulan vuoden yrittäjäpalkinto. Yrityksen toiminta
lopetettiin vuoden 2012 lopussa ja molemmat ryhtyivät kokopäiväisiksi leijoniksi.
Matti liittyi LC Vampulaan vuonna 2001, jossa on ollut 100 % mukana ja suorittanut kaikki klubitehtävät 2001–09, heti perään lohkon- ja alueen puheenjohtajuudet 2009–11, josta kuvernööriputkeen 2011 alkaen.
Matti oli piirin Nenäpäiväkampanjan vetäjänä 2010–11, josta työstä YHS palkitsi
pöytästandaarilla. Lions-työstä Matti on palkittu piirin toimesta 5 kertaa ja klubin toimesta 3 kertaa, kuten 100 % presidentin ansiomerkki, 1 ruusukkeen ansiomerkki ja
Melvin Jones -jäsenyys.

107 N
Heikki Saarinen
LC Helsinki Pohjois-Haaga

Varapiirikuvernööri Heikki Saarinen on syntynyt Turussa
1950. Hän on toisen polven kuvernööri. Isä Pentti A. Saarinen
toimi 1973–74 A-piirissä kuvernöörinä. Heikki lähti 1972 opiskelemaan rakennusinsinööriksi Tampereelle. Vaimo lion Leena
on Turusta ja opiskeli Tampereella sairaanhoitajaksi. Tampereelta he muuttivat pääkaupunkiseudulle työn perässä. Tällä
hetkellä he asuvat Vantaan Viertolassa. Pariskunnalla on kolme aikuista poikaa. Työura
alkoi talomyynnin parissa myyjänä 5 v. Metsäliitolla Tampereella ja sitten Helsingissä
5 v. ”Renskalla ” markkinointipäällikkönä. 1989 Heikki perusti oman Kattourakointija maahantuontiyrityksen Tiiviskate Oy:n, jonka hän myi vuonna 2002 norjalaiselle
Protan konsernille jääden yrityksen toimitusjohtajaksi. Heikki jäi eläkkeelle 1.5.2013.
Harrastuksia on ollut monta. Nuorena olivat lennokit, mäkihyppy, purjehdus ja
purjelento. Nyt on koko perhe innokkaita golffareita. Urheilusaavutuksista merkittävin on purjehduksen Suomen mestaruus. Heikki aloitti Lions -uransa LC Tampere
Pyynikissä 1981. Oltuaan työn takia ulkojäsenenä useita vuosia liittyi hän 1994 LC
Helsinki/Pohjois-Haagaan. Hän on toiminut sihteerinä ja kaksi kertaa presidenttinä.
Piirissä hän on toiminut lohkon puheenjohtajana ennen varapiirikuvernöörikauttaan.
Heikki on Melvin Jones -fellow vuodesta 2011.

107-O
Gurli Dumell
LC Jakobstad-Pedersöre/Linnéor

Vicedistriktsguvernör Gurli Dumell är född 16.10.1943 i Munsala (nuv. Nykarleby stad). Hon har på grund av knappa ekonomiska förhållanden gått den långa vägen via folkskola, folkhögskola och folkakademi till Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors där hon fick sin pol.kand. examen år
1966. I slutskedet av studierna fick hon anställning som kommunalsekreterare i Kronoby kommun. Därefter tjänstgjorde hon som kanslisekreterare
i Nykarleby stad och sist som biträdande föreståndare och tre år som t.f. föreståndare
vid statens svenskspråkiga skolhem Lagmansgården i Pedersöre. I alla sina arbeten
har hon funnit glädjen i att tjäna. Hon säger sig vara lyckligt ogift.
Hon är stiftande medlem i LC Jakobstad-Pedersöre/Linnéor som bildades 1996. I
klubben har hon fungerat som president och sekreterare och i distriktet som zonordförande, regionordförande och varit ansvarig för distriktstidningen i sex år. De två senaste verksamhetsåren har hon fungerat som 2 respektive 1 vicedistriktsguvernör. Till
hennes fritidsaktiviteter hör förutom lions även körsång, byaforskning och friluftsliv.
Varapiirikuvernööri Gurli Dumell on syntynyt 16.10.1943 Munsalassa (nykyisin
Uudenkaarlepyyn kaupunki). Hänen koulu-uransa on taloudellisista syistä kulkenut
kansakoulun ja kansanopistojen kautta Svenska social- och kommunalhögskolaniin
Helsingissä missä hän suoritti valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon vuonna 1966.
Opintojensa loppuvaiheessa hän toimi Kronopyyn kunnansihteerinä. Tämän jälkeen
hän oli Uudenkaarlepyyn kaupungin palveluksessa toimistosihteerinä ja viimeksi apulaisjohtajana ja kolme vuotta vt. johtajana valtion ruotsinkielisessä koulukodissa Lagmansgårdenissa, Pietarsaaren maalaiskunnassa. Kaikissa toimissa hän on kokenut palvelemisen iloa. Hän kertoo että on onnellisesti naimaton.
Hän on LC Jakobstad-Pedersöre/Linnéor klubin perustajajäsen. Klubi perustettiin
1996. Klubissa hän on toiminut presidenttinä ja sihteerinä ja piirissä sekä lohkonettä alueen puheenjohtajana ja ollut vastuussa piirilehdestä kuusi vuotta. Kahtena
viimeisenä toimintavuotena hän on toiminut 2. ja 1. varapiirikuvernöörinä. Vapaaajan aktiviteetteihin kuuluvat, Lions-toiminnan ohella, myös kuoronlaulu, kylätutkimus ja ulkoilu.
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Nuorisovaihto
Ajankohtaista

Dunedinissa rannalla kirjoittaja
kävelemässä ensimmäisen isäntäperheen koiran
kanssa.

Terveisiä maapallon
toiselta puolelta
Sain upean mahdollisuuden lähteä
kesällä Lions-järjestön kautta nuorisovaihtoon Uuteen-Seelantiin. Vietin neljä ihanaa viikkoa Uudessa-Seelannissa sekä muutaman päivän Sydneyssä Australiassa. Uusi-Seelanti
koostuu kahdesta saaresta ja sain
asua molemmilla saarilla kaksi viikkoa. Samoihin kaupunkeihin kanssani tuli myös kolme muuta suomalaista tyttöä.
Ensimmäiset kaksi viikkoa elelin
eteläsaaren rannikolla Dunedinissa
todella mukavassa isäntäperheessä.
Perheeseen kuului 50 vuoden paremmalla puolella oleva pariskunta. Heidän kaksi tytärtään eivät enää asuneet kotona, mutta nuorempi kävi
kylässä usein ja vietti myös aikaa
kanssamme. Dunedinista teimme
yhden päivän mittaisia retkiä rannikkoa pitkin pohjoiseen sekä sisämaahan kohti eteläisiä Alppeja. Dunedinissa sijaitsee maailman jyrkin
katu, jonka kävimme kävelemässä
ylös sekä alas. Tällä kadulla järjestetään vuosittain kisa, jossa vieritetään katua alas jaffa-nimisiä pieniä
pyöreitä karkkeja. Dunedinissa kävimme tekemässä myös muutaman
kävelyretken uusiseelantilaiseen sademetsään, joka on todella täynnä
elämää. Saimme myös hieman kosketusta villiin luontoon, kun yksi
hylje päätti alkaa jahdata meitä rannalla. Uusi-Seelanti on kuuluisa suurista lammasmääristään ja lampaita
sieltä löytyikin lähes joka nurkan
takaa. Luonnollisesti kävimme lammasfarmilla katsomassa, miten lampaita keritään. Saimme myös nähdä
Uuden-Seelannin ainutlaatuista eläimistöä: albatrosseja ja pingviinejä.
Näimme myös Uuden-Seelannin
kuuluisan Kiwi-linnun.
Kahden viikon jälkeen oli hyvästeltävä ensimmäinen isäntäperhe ja
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vaihdettava kaupunkia pohjoissaaren Palmerston Northiin. Siellä sain
asua myös mukavassa isäntäperheessä. Perheen vanhemmat olivat
saman ikäisiä kuin edellisenkin perheen, mutta heidän nuorin poikansa
asui vielä kotona. Teimme pohjoissaarella muutaman päivän reissun
Rotorua nimiseen kaupunkiin. Sen
lähellä on Matamata -niminen kaupunki, jossa on Taru sormusten herrasta -elokuvan Hobitti-kylän lavasteet. Kävimmekin siellä opastetulla
kiertueella. Rotoruassa tutustuimme
maalämpöalueeseen, jossa oli geysirejä sekä kuumia altaita, joihin pääsimme myös uimaan.
Ruuantuottaminen ja maatalous
on Uuden-Seelannin suurin työllistäjä. Pääsimmekin päiväksi karjatilalle auttamaan karjan hoidossa. Palmerston Northissa vietimme melko
paljon aikaa kierrelleen kaupungilla
sekä puistoissa. Kävimme myös katsomassa tuulipuistoa kaupungin läheisellä kukkulalla. Uuden-Seelannin
pääkaupunki Wellington sijaitsee aivan pohjoissaaren eteläosassa, joten
teimme sinne yhden päivän matkan.
Yhteensä neljän viikon UudessaSeelannissa olon jälkeen oli aika sanoa hyvästit tälle upealle maalle ja
suunnata kohti Sydneytä. Sydneyssä
asuimme hotellissa ja siellä olivat
Suomesta Uuteen-Seelantiin vaihtoon lähteneet sekä pohjoismaista
Australiaan vaihtoon lähteneet nuoret. Parissa päivässä kiersimme läpi
mm. Sydneyn oopperatalon, Sky Towerin sekä Bondi Beachin. Sitten olikin jo aika suunnata kotia kohti.
Matka oli kokonaisuudessaan ikimuistoinen kokemus ja olen todella
kiitollinen, että sain kokea jotain
näin hienoa.
Roosa Rantala

Kesällä Suomeen on tulossa 150 vaihtonuorta 43 maasta ja neljästä Yhdysvaltojen osavaltiosta. Meille saapuu nuoria mm. Taiwanista, Mongoliasta, Moldovasta, Serbiasta, Färsaarilta ja muista tutummista maista
puhumattakaan. Suomi on ollut kovin kysytty, kun muut Pohjoismaat
ovat vähentäneet vastaanottoa ja myös lähettämistä.
Luotan siihen, että meille tulevat nuoret saavat kokea hyvin järjestetyt leirit puhtaan ja kauniin luonnon lisäksi. Lierivalmistelut ovat näkemykseni mukaan sujuneet innostuneessa hengessä. Osa piireistähän on
aloittanut valmistelut yli vuosi sitten.
Kesän leirit ja yhteyshenkilöt:
107-A – Enjoy the exotic forests and the unique archipelago –
Loimaa 25.7.-4.8.2013
leirin johtaja: Ari Lindell, ari.lindell@lions.fi, +358 50 544 2979,
leirikoordinaattori: Britta Wiander,
britta.wiander@lions.fi, +358 40724 3016
leirisivut: www.lionscamp-loimaa.fi
107-E – Down by the lake and forest – Valkeakoski /
Sääksmäki 10.-18.8.2013
leirin johtaja: Erkki Voutilainen,
erkki.voutilainen@lions.fi, +358 40 503 6037
leirikoordinaattori: Erkki Voutilainen,
erkki.voutilainen@lions.fi, +358 40 503 6037
107- G – Down by the river – Jämsä 20.-28.7.2013
leirin johtaja: Irja Wikberg, irja.wikberg@gmail.com, +358 40 474 8165
leirikoordinaattori: Anne Nieminen,
anne.nieminen@lions.fi, +358 490 558 6969
leirisivut: www.lions.fi/district107-g/youthcamp2013-jamsa/
107-N – Sea, summer and Midnight sun – Porvoo 27.7.-4.8-2013
leirin johtaja: Markus Talvio, markus.talvio@lions.fi, +358 45 1341634
leirikoordinaattori: Ida Forsell, leo.idaforsell@gmail.com,
+358 50 340 6585
D 107–O – Green & Blue @ Elba – Kokkola 4.-11.8.2013
leirin johtaja: Catarina Silvander,
catarina.silvander@kokkola.fi, +358 50 520 6362
leirikoordinaattori: Heikki Hemmilä,
heikki.hemmila@lions.fi, +358 40 503 5598
Poiketkaapa katsomassa iloista kansainvälistä yhdessäoloa!
Nykykäytännön mukaisesti leirien Facebook-sivuilla leirinuoret tutustuvat toisiinsa ja vaihtavat innokkaasti kuulumisia.
Isäntäperheistä on vielä tätä kirjoittaessani pulaa, kuten aina tähän
aikaan vuodesta. Toivottavasti tilanne on parempi lehden ilmestyessä,
mutta tarvetta varmasti on vielä silloinkin.
Kun muu leijonatoiminta viettää kesälomaa, meillä nuorisovaihdossa
ovat hektisimmät ajat käsillä niin lähtevien kuin saapuvien kanssa. Nuorisovaihtotyöryhmän kokouksessa juuri totesimme, että puhelimen on
oltava jokaisella auki yötä päivää mahdollisen avun tarpeen vuoksi. Joka
kesä muutama ongelma on tullut esille.
Aurinkoista ja hyvää kesää kaikille lukijoille ja erityisesti onnea ja menestystä leirijärjestelyissä mukana oleville!
Tuula Rantaeskola
YCED

Liiton talouden tila pähkinänkuoressa
Vuosikokous saa päätettäväkseen
kauden 2011–2012 tilinpäätöksen,
joka on reilut 2 000 € plussan puolella. Liiton talouden hyvä tulos
muuttuu erinomaiseksi, kun muistetaan, että kauden alussa maksettiin pois 60 000 € velka. Oltiin kierteessä, jossa aikaisempien toimintakausien tappiollinen tulos siirtyi seuraavalle kaudelle aiheuttaen sen, että
loppukaudella jouduttiin turvautumaan lainaan. Nyt on päästy tästä
kierteestä pois, eikä ulkopuolista velkaa ole tarvittu ottaa.
Erityisen tyytyväisiä voidaan
olla hallinnon tulokseen, joka on
yli 75 000 € edelliskautta parempi.
Hallinnon tulos 2011–2012 on
+14 171 €, kun se edelliskaudella
oli yli 60 000 € miinuksella. Hallinnon hyvää tulosta selittävät kokouskulujen pieneneminen reilusti yli
100 000 € ja erittäin onnistunut ilmoitusmyynti sekä Lion-lehteen että
vuosikirjaan. Positiiviseen lopputulokseen päästiin siitäkin huolimatta,
että hallinnon kulut kasvoivat noin
20 000 €. Tähän on syynä ensinnä-

kin se, että neljän kuukauden ajan liiton palkkalistalla oli kaksi pääsihteeriä. Lisäksi toimintavuosi 2011–2012
oli ensimmäinen, jolloin kirjanpidon
ulkoistamisesta aiheutuvat kulut kattoivat koko vuoden.

Joulukorttien myynti
laski edellisvuosista
Kun tarkastellaan liiton aktiviteetteja, joulukorttimyynti laski aikaisemmista vuosista merkittävästi ja
kortti-aktiviteetti jäi noin 2 000 €
tappiolliseksi. Korttirahastosta pystyttiin kuitenkin tukemaan liiton
nuorisotyötä ja NRS-aktiviteettia
yhteensä 64 000 € edestä. Olemme
kuitenkin tilanteessa, jossa korttirahasto on tyhjentynyt ja tukimahdollisuudet ovat tulevien vuosien varainhankinnan varassa.
Liiton tase on kaudella 2011–
2012 noin 100 000 € edelliskautta
pienempi. Taseen pieneneminen selittyy lähinnä aktiviteettirahastojen
pääoman laskulla (59 000 € edelliskaudesta). Tilikaudella ei myöskään

Merkkivuoden
vuosikokouspaikkakunnan
järjestäjästä kova kisa Heinolassa
Vuosi 2017 on merkkivuosi niin Lions-järjestölle kuin isänmaallemme: molemmat täyttävät sata vuotta. Juhlavuoden vuosikokouspaikkakunnasta
päätetään Heinolan vuosikokouksessa, jossa osallistujat pääsevät valitsemaan kolmen paikkakunnan välillä. Lions-liiton vuosikokousta ovat hakeneet (aakkosjärjestyksessä) Helsinki, Joensuu ja Rovaniemi.
Jokainen vuosikokousjärjestäjäksi haluava taho on ennakkoon vastannut liiton lähettämään kysymysluetteloon. Heinolan vuosikokouksessa
kullakin hakijalla on 3 minuutin esittelypuheenvuoro, ja uskoakseni hakijat esittäytyvät myös vuosikokouksen käytävillä ennen kuin päätöksenteon hetki koittaa.
Kokouspaikkana olisi Helsingissä Messukeskus, jossa kaikki viikonlopun tapahtumat järjestetään. Myös päämajahotelli (Holiday Inn) sijoittuu
Messukeskuksen yhteyteen. Joensuussa kokouspaikkana toimisi Joensuu
Areena. Myös iltajuhla järjestetään siellä. Päämajahotelliksi ajateltu hotelli Kimmel sijaitsee n. 1,5 km päässä kokouspaikasta. Lappia Areena Lapin Urheiluopistolla on Rovaniemen ehdotus vuosikokouspaikaksi. Urheiluopiston Santa Sport toimisi vuosikokousiltajuhlan tilana. Päämajahotellia ei Rovaniemi ole vielä halunnut nimetä; se selviää myöhemmin
tekeillä olevien hotellilaajennusten myötä.
Kaikilla paikkakunnilla on laaja majoituskapasiteetti. Helsingissä muista
kuin päämajahotelleista on n. 5 km matka kokouspaikalle, Joensuussa välimatka liikkuu alle 1 km ja noin 35 km välillä. Rovaniemellä n. 10 km säteellä löytyy yli 2500 petipaikkaa.
Hintatasovertailua on tällä hetkellä haasteellista tehdä, koska harva
palveluntarjoaja on toistaiseksi määritellyt vuoden 2017 hintoja. Vuosikokouksessa hakijoilta edellytetään talousarvion esittelyä niihin tietoihin
pohjautuen, jotka ovat sillä hetkellä käytössä.
Maarit Kuikka
Pääsihteeri

tehty kiinteistöön kohdistuvia investointeja.
Kuluvalla kaudella 2012–2013 on
liiton kukkaronnyörit pidetty edelleen tiukalla, ja turhia kuluja on karsittu. Liittotoimiston muutto aiheutti kustannuksia, joista suurin osa
on kuitenkin pysyviä investointeja
toimiston kalusteiden ja laitteiden
muodossa. Valtaosa kalusteista ostettiin käytettyinä.
Talouden hoidon ohjenuorana
toimii kuvernöörineuvoston marraskuussa hyväksymä liiton toiminnan ja talouden ohje. Liiton taloutta
seurataan, ei vain kuukausittain laadittavien talousraporttien vaan myös
talousennusteiden muodossa. Tällä
hetkellä toimintakauden 2012–2013
talous näyttää positiivista lopputulosta. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen ei kuitenkaan ole taattu:
Lions-talon kolmas kerros on edelleen vuokraamatta. Myös julkaisujen
ilmoitusmyynti sujuu edellisvuotta
vaisummin. Muut hallinnon kulut
ovat kuitenkin hallinnassa, ja todennäköisesti kokouskuluissa päästään vähintään kauden 2011–2012
lopputulokseen.

Miten sitten jatkossa?
Vuosikokouksen esityslistalla on
esitys liiton jäsenmaksun korottamisesta viidellä eurolla. Esityksellä
on vankka perusta ja lopputuloksella tärkeä merkitys tulevaisuuden
kannalta. Jäsenmaksukorotuksen perusteita valotetaan vuosikokouskutsussa. Yleinen hintatason nousu ja
kolmannen kerroksen vuokraamaton tila rasittavat liiton taloutta. Liiton toiminnan kannalta välttämättömiä investointeja tulevaisuuteen
ovat sähköiseen laskutukseen siirty-

minen (liiton myyntilaskujen määrä
vuositasolla on noin 5900 kpl ja ostolaskujen 1500 kpl) ja tietohallintoprojektin käynnistyminen, joka alkaa jo kuluvalla kaudella julkaisujärjestelmän uusimisesta.
Liittotoimisto tarvitsee myös henkilöresursseja. Kun Sonet-taloudenohjausjärjestelmäämme päivitettiin,
havaittiin, että erilaisten taloushallinnollisten toimenpiteiden lukumäärä on vähintään nelinkertaistunut viimeisen neljän-viiden toimintakauden aikana, samalla kun henkilökunnan määrä on vähentynyt.
Kysymyksessä ei ole liiton talouden volyymin kasvu vaan toimintojen määrän lisääntyminen. Jokaisen
onnistuneen aktiviteetin tai toiminnon takana on hyvin hoidettu hallinnointi, josta liittotoimisto omalta
osaltaan vastaa. Haluamme turvata
laadukkaan työmme ja palvelumme
mm. siten, että toimistossa on riittävät resurssit tehtävien hoitamiseksi.
Myös piireille esitetään lisää rahaa niiden toiminnan tukemiseksi.
Liiton nuorisoon kohdistuvien
aktiviteettien tulevaisuus on turvattava. Tänä vuonna liiton nuorisotyötä tuetaan sisäisillä avustuksilla
noin 90 000 € edestä, ensi vuonna
tarve on jopa suurempi. Mikäli liiton arainhankinta jostakin syystä
takkuaa, tarvitaan ”puskurirahasto”,
josta liiton nuorisotyö saa tarvitsemansa tuen. Olisi siis hyvä päästä
”kädestä suuhun” tilanteesta aikaan,
jolloin liiton talous on pitkäjänteisesti tasapainossa ja kassan pohjalta
löytyy pieni pesämuna. Menojakaan
ei voi jatkuvasti karsia ilman että toiminta kärsii, jopa lamaantuu.
Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Kutsu kuvernöörineuvoston
järjestäytymiskokoukseen 1/2013–2014
Aika: Sunnuntai 9.6.2013 klo 13.00–14.00
Paikka: Scandic Hotel Vierumäki,
Urheiluopistontie 400, 19120 Vierumäki
Kutsumme vuosikokouksessamme kaudelle 2013–2014 valitun
kuvernöörineuvoston jäsenet sekä liiton puheenjohtajiston
kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokoukseen, joka pidetään
Heinolassa sunnuntaina Lions-liiton vuosikokouksen jälkeen.
Tervetuloa!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Asko Merilä
varapuheenjohtaja

Maarit Kuikka
pääsihteeri
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Quest-aktiviteetti on läsnä
vuosikokouksessa
Heinolan vuosikokouksessa on osanottajilla mahdollisuus keskustella osastollamme koulutustoimintaan ja koulutusaikatauluihin liittyvistä asioista
Quest-kouluttajien ja työryhmän jäsenten sekä piirien Quest-puheenjohtajien kanssa. Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen ja tulla varaamaan koulutuspaikkoja ensi kauden ohjelmiin. Voitte myös kysyä mahdollisuudesta järjestää oma paikallinen koulutus. Alustava koulutusohjelma julkaistiin jo edellisessä Lions-lehdessä ja se on myös täydennettynä tässä numerossa. Muistakaa myös, että Vastuu on minun -palveluaktiviteetti ja kampanja on nyt
osa Quest-toimintaa ja voitte jättää klubin VOM-oppaiden tilauksen yhteisellä osastollamme.
Klubien kannattaa todella tulla keskustelemaan edustajiemme kanssa,
koska arvomme kaikkien lauantaina osastolla käyneiden kesken yhden ilmaisen opettajakoulutuksen ja lisäksi voittaneen klubin piiri saa kaksi ilmaista
koulutuspaikkaa käytettäväksi harkintansa mukaan.
Vastuu on minun -oppaat klubit saavat 25 % alennuksella, kun sitova tilaus tehdään paikan päällä lauantaina ja oppaita voi saada myös heti mukaan,

niin kauan kuin mukana olevat varastot riittävät. Paikalla on myös mahdollisuus keskustella aktiviteetin erilaisista toteutusvaihtoehdoista.
Piirien edustajien toivotaan olevan paikalla osastollamme kertomassa piirinsä suunnitelmista ja keskustelemassa piirinsä tulevista Quest-koulutuksista lauantaina 8.6. seuraavasti:
klo 10.00–11.00
klo 11.00–12.00
klo 12.00–13.00
klo 13.00–14.00
klo 14.00–15.00
klo 15.00–16.00
klo 16.00–16.30

A- ja B-piiri
C- ja D-piiri
E- ja F-piiri
G- ja H-piiri
I- ja K-piiri
L- ja M-piiri
N- ja O-piiri

Pyydämme piirejä ilmoittamaan edustajansa nimen ja yhteystiedot
Quest-sihteeri Paula Westlingille osoitteeseen
paula.westling@lions.fi 30.5. mennessä.

Lions Questin toiminnallisuus innostaa oppilaita

Aurinkolahden peruskoulun opettaja
Marjo Kekki.

Kotitalous- ja terveystiedon opettaja
Marjo Kekki Helsingin Aurinkolahdesta osallistui LC Helsinki/Soihtujen
kustantamana kaksipäiväiseen Lions
Quest-koulutukseen ja sai eväitä
omaan opetukseensa. ”Toiminnallisuus on tervetullutta teoriapainotteisessa koulussa.”
Marjo Kekillä on vankka kokemus
opetustyöstä. Pitkän uransa ansiosta hän tuntee koulumaailman
haasteet sekä lasten ja nuorten ongelmat. Hänestä näkee ja hän sanoo26 LION 3/13

kin, että viihtyy työssään. Kekin mukaan opetustyö on muuttunut yhä
enemmän kasvatustyöksi. ”Nuorten
elämä iloineen ja ongelmineen tulee
mukaan kouluun ja siihen on opetustyö sovellettava.”
Marjo Kekki sai tiedon Lions
Quest -koulutuksesta koulunsa rehtorilta Leena Sipposelta, joka kannustaa koulunsa opettajia kehittämään itseään. Kekki kiinnostui
asiasta, koska Quest-koulutus tukee sosiaalisten taitojen opetusta,
joka on osa terveystiedon opetusta.
”Minusta yksi tärkeimmistä opeista
koulussa on oppia tulemaan toimeen
muiden ihmisten kanssa.”
Hänen mielestään Quest-koulutuksen parasta antia oli sen toiminnallisuus. Suomalainen koululaitos
on teoriapainotteinen ja on tärkeää,
että pulpetissa istuminen voidaan
katkaista käytännön harjoitteilla.
”Koulutuskin oli hyvin toiminnallinen, opimme asiat tekemällä niitä
harjoituksia, joita Quest-opetusohjelmat sisältävät. Se oli hauskaa.”
Kekki kiittää koulutusta myös
siitä, että siinä painotetaan pieniä
asioita, kuten kiitoksen, ole hyvän
ja oppilaan nimen sanomista. ”Niillä
on tärkeä merkitys. Ne luovat hyvää
mieltä ja positiivista ilmapiiriä.”

Valmiit opetusohjelmat
eri ikäluokille
Quest-koulutus sisältää valmiiksi
suunnitellut viikoittaiset oppituntiehdotukset eri ikäluokille. Ne koos-

tuvat viidestä eri aihepiiristä: turvallinen luokkayhteisö ja toisen kunnioittaminen, itseluottamus ja päätöksentekotaidot, vuorovaikutustaidot, tunnetaidot sekä terveen kasvun tukeminen ja päihdeasenteiden
muokkaaminen.
Jokainen osallistuja saa mukaansa
omien oppilaidensa ikäluokalle soveltuvat opetusohjelmat. Kekki on
jo soveltanut saamiaan oppeja omilla
oppitunneillaan. ”Terveystiedon sisältö on hyvin teoreettista ja oppilaat
innostuvat leikeistä ja muista harjoitteista, joilla on kuitenkin selvä kasvatuksellinen tavoite.”
Kekistä on tärkeää, että koulutus
on opettajalle maksuton. ”Eihän ny-

kykoulussa maksullisiin koulutuksiin
ole edes varaa. ”
Vuosaaren alueella toimivan LC
Helsinki/Soihtujen presidentti Marjanne Vainioniemi kannustaakin
opettajia hakemaan Quest-koulutukseen. ”Olemme vuoden sisällä
kustantaneet kolmen vuosaarelaisen opettajan koulutuksen ja vastaisuudessakin maksamme mielellämme kurssimaksuja. Palaute on
ollut hyvää ja haluamme mm. tällä
tavalla olla Lions-hengessä edistämässä nuorten hyvinvointia ja tervettä kasvua.”
Teksti ja kuva:
Päivi Suorsa-Jäppinen

Quest-vinkki
Kannattaa muistaa, että
opettajien aika on kortilla
jatkokoulutuksen suhteen.
Tiedon meno perille kunnan
kouluviranomaisille ja
opettajille hyvissä ajoin
on klubien aktiivisuudesta
riippuvaa.

LIONS QUEST
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA
Koulutusaikataulu 2013 - 2014
Aika
ELOKUU
26.-27.8.
26.-27.8.
29.-30.8.

Kurssityyppi

Paikkakunta

YK
Erityisopettajat
YK

Mäntsälä
Sievi
Kirkkonummi

SYYSKUU
2.-3.9.
5.-6.9.
9.-10.9.
17.-18.9.
19.-20.9.
26.-27.9.
27.9.
23.-24.9.
30.9.-1.10.

YK
Koulunkäyntiavustajat
VK/AK/YK/Ruotsinkielinen
Sidosryhmäkoulutus
Sidosryhmäkoulutus
Sidosryhmäkoulutus
Mamu
VK/AK/YK
VK/AK/YK

Espoo
Hyvinkää
Espoo
Turku
Joensuu
Hyvinkää
Espoo
Hämeenlinna
Haukipudas

LOKAKUU
30.9.-1.10.
2.-3.10.
2.-3.10.
3.-4.10.
7.-8.10.
9.10.
28.-29.10.
30.-31.10.

VK/AK/YK/Ruotsinkielinen
VK/AK/YK/Osaava-hanke
VK/AK
VK/AK
VK/AK
Täydennys
VK/AK
Koulunkäyntiavustajat

Kokkola
Kokkola
Turku
Helsinki
Nurmijärvi
Nurmijärvi
Lappeenranta
Jyväskylä

MARRASKUU
4.-5.11.
VK/AK
6.-7.11.
VK/AK
11.-12.11.
VK/AK
13.11.
Täydennys
14.-15.11.
Koulunkäyntiavustajat
18.-19.11.
VK/AK/YK
21.-22.11.
AK/YK
25.-26.11.
Koulunkäyntiavustajat
25.-26.11.
VK/AK/YK
28.-29.11.
Koulunkäyntiavustajat
28.-29.11.
AK/YK

Jämsä
Espoo
Oulu
Oulu
Oulu
Pori
Tampere
Tampere
Kuopio
Helsinki
Jalasjärvi

TAMMIKUU 2014
13.-14.1.
Erityisopettajat
17.1.
Rehtorit

Helsinki
Helsinki

HELMIKUU
10.-11.2.
Koulunkäyntiavustajat
12.-13.2.
YK
13.-14.2.
VK/AK/YK

Kuopio
Helsinki
Rovaniemi

MAALISKUU
8.3. ja 15.3.
VK/AK/YK
3.-4.3.
VK/AK/YK
5.3.
Täydennys
10.-11.3.
AK/YK
12.3.
Täydennys
13.-14.3.
VK/AK/YK
17.-18.3.
AK/YK
19.3.
Täydennys

Riihimäki
Huittinen
Huittinen
Jyväskylä
Jyväskylä
Vuokatti
Kouvola
Kouvola

Aika
21.-22.3.
24.-25.3.
26.3.
27.-28.3.

Kurssityyppi
AK/YK
AK/YK
Täydennys
VK/AK/YK

HUHTIKUU
31.3.-1.4.
AK
2.4.
Täydennys
3.-4.4.
Ruotsinkielinen
24.-25.4.
2. aste

Paikkakunta
Turku
Kuopio
Kuopio
Joensuu

Helsinki
Helsinki
Espoo
Rauma

Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Huolehdithan siitä, että klubisi päätökset Questkoulutukseen 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 Jauhiainen, Hanna Kokkala,
Maarita Mannelin, Helinä Perttu, Ulla Savolainen, Ulla SirviöHyttinen 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 ilmoittautumislomakkeella, www.lions.fi -> Lions Quest.
Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kaksi
viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin osallistujille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin peruuttamisesta. Ilmoittautuminen on sitova.
Päivitetty koulutuskalenteri löytyy osoitteesta
www.lions.fi -> Lions Quest.
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Klubien arkea ja juhlaa
Sillat haastaa nuorten
syrjäytymisen ehkäisyyn

LC Oulun ja LC Oulu/Siltojen yhteisesti rakentaman saunan avaimet vastaanottivat Oulun seudun CP-yhdistyksestä Lasse (toinen oik), Antero ja EevaKaarina Järvinen.

Oululainen LC Oulu/Sillat haastoi 23.3.2013 klubinsa 50-vuotisjuhlassa
Oulussa kaikki lionstoimijat, Oulun kaupungin toimijat, alueen muut vapaaehtoistoimijat sekä viranomaiset mukaan ehkäisemään täysipainoisesti
nuorten syrjäytymistä. Klubin presidentti Olavi Tapaninen totesi, että nuorten syrjäytyminen on Oulussakin poikkeuksellisen suurta. ”On laskettu,
että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1 milj. €. Yksin Oulussa
arvellaan olevan yli 400 syrjäytynyttä nuorta. On kaikkien etu, että nuorisolle ja myös nuorison vammaisjärjestöille osoitetaan mahdollisuus toimia ilman että he ovat jatkuvan syrjäytymisuhan alla.”
Juhlassa luovutettiin LC Oulu/Siltojen ja LC Oulun yhdessä rakentaman
saunarakennuksen avaimet Oulun seudun CP-yhdistykselle. Avaimet vastaanottivat Eeva-Kaarina, Antero ja Lasse Järvinen. Rakennushanke on juhlivan klubin merkittävin lahjoitus historiansa aikana.
Tilaisuudessa puhunut PID Harri Ala-Kulju käsitteli omassa puheessaan
Lions-toiminnan neljää palvelun pilaria, jotka ovat: näönsuojelu, katastrofiapu, nuorisotyö ja humanitäärinen työ. Ala-Kulju totesi, että Suomi on maailman ”lionistunein” suuri maa. Suomi on suurin vielä järjestön johtotehtävää vailla oleva Euroopan maa. Järjestön 96 presidentistä on eurooppalaisia
ollut seitsemän. Suomalaiset tavoittelevatkin seuraavaa Euroopan vuoroa.
Suomen Lions-järjestön tervehdyksen tilaisuuteen toi VCC Asko Merilä.
Merilä muistutti Lions-toiminnan luotettavuuden perustana olevan sen, että
yleisöltä kerätyt varat ohjataan kokonaan avustamiseen.
Merilän mukaan Lions-toiminnan tämän päivän tärkeä asia on uudistuminen. ”Uudistumiseen tarvitsemme hallintoa, suurien linjojen määrittelyä, arvoja, strategioita, tavoitteita, keinoja – ja joskus jopa konsteja pysyäksemme kiinni tässä ajassa ja kehityksessä.”
Piirikuvernööri Toivo Sistonen korosti palvelun merkitystä klubitoiminnassa. Hänen mukaansa juhliva LC Oulu/Sillat on tehnyt arvokasta työtä
vuosikymmenten ajan ja sen toiminta on ollut vilkasta.
Ulla Karppinen

Leppävirralla palkittuja
LC Leppävirta juhli 50-vuotistaivaltaan 20.4.2013. Juhlan kohokohtina olivat LC Leppävirran presidentti Matti
Martikaisen Lions-ritariksi lyönti, jonka suoritti PCC Harri
Forss Savonlinnasta sekä piirikuvernööri Martti Törrösen
luovuttama Melvin Jones -jäsenyys lion Matti Pitkäselle.

PCC Harri Forss löi LC Leppävirran presidentin Matti Martikaisen Lions-ritariksi puolison Leilan todistaessa tapahtumaa. Taustalla lionit Jari-Pekka Jääskeläinen ja Teuvo Pirhonen, joka oli klubin ensimmäinen ritari.
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LC Naantali jakoi 7 000 euroa
Naantalin vanhin klubi vietti 50-vuotisjuhliaan upeassa Satamaterminaalissa 15.3.2013. Naantalin kuuluisa aurinko valaisi aamulla tietä käydessämme perustajajäsentemme haudoilla sytyttämässä kynttilät. Presidentti
Juhani Vainion tervetuliaispuheen jälkeen oli musiikkiesityksiä: yksinlaulua, kuorolaulua ja orkesterisooloja. Piirikuvernööri Reino Laine piti kattavan puheen lionismista ja sen ritariaatteesta. Vasta korotettu Lions-ritari Hannu Loukos esitti katsauksen klubin historian päätapahtumiin laatimansa historiikin pohjalta. Historiikin rinnalle oli koottu upea kuvateos
2000-luvun tapahtumista.
Illan kohokohtana olivat palkitsemiset mittavista leijonatöistä. Veli Hannu
Loukos lyötiin klubin toiseksi ritariksi, ja veli Jukka Viljanen sai klubin viidennen Melvin Jones -jäsenyyden. Erityisen kunnianosoituksen ja palkinnon
saivat vielä mukana olevat perustajajäsenet Eero Lindström ja Risto Lindroos. Lindström on ollut 100 prosentin jäsen jo yli 50 vuotta.
Juhlavuoden lahjoitukset suuntasimme perinteemme mukaisesti paikalliseen nuorisotyöhön, vammaisten tukemiseen ja sotiemme veteraanien sekä
vanhusväestön auttamiseen. Lahjoitusten kokonaissumma nousi 7 000 euroon. Suurin lahjoitus meni kehitysvammaisten nuorten virkistystoimintaa.
Naantalin yläkoulun oppilaat saivat perinteiset stipendinsä. Yhden musiikkilukiolaisen matka kustannetaan vaihto-oppilaaksi Turkkiin. Alakoulun oppilaat saivat tietokoneen ja Internetin turvallisuuskoulutusta. Leijonien omaa kansainvälistä ja kansallista avustustoimintaa tuettiin samoin
kuin naantalilaista musiikkikulttuuria. Illan virallinen ohjelma päättyi huutokuoro Luonnonmaan hirvenhuutajien yllätysvierailuun.
Juhani Vainio

Piirikuvernööri Reino Laine (kuvassa vasemmalla) ja klubin presidentti Juhani
Vainio sekä piirikuvernöörin ansiotähden saaneet Tuomo Dufva ja Raimo Saarela. Yhden ruusukkeen ansiomitalin sai Jouko Kaskinen. Perustajajäsenen 50
v. -ansiomerkin saivat Risto Lindroos ja Eero Lindström. Melvin Jones -jäseneksi tuli Jukka Viljanen. Lions-ritari Hannu Loukos on seuraavana. 40-vuotismerkin sai Juhani Pitkänen ja 30-vuotismerkin Matti Lepistö ja Urtti Virta.

Toiseksi vanhin
LC Turku-Åbo 60-vuotias
Suomen toiseksi vanhin lionsklubi Turku-Åbo vietti 60-vuotisjuhliaan
2.3.2013. Juhlapaikkana oli Marina Palace, jonne kokoontui klubiveljien
ja ladyjen lisäksi edustajia kummiklubista LC Helsinki-Helsingforsista sekä
klubin omista kummiklubeista juhlimaan pitkää toimintaa.
Tervehdyssanat lausui klubin presidentti PDG Björn Hoffren. Juhlapuheen piti PID Harri Ala-Kulju. Puheessaan hän käsitteli mm. Lions-toiminnan korkeita tavoitteita ja niiden liittymistä ihmisyyden lahjoihin. ”Ihmisyyden haasteet ovat meidän elinaikanamme muuttuneet eikä toisia ihmisiä enää arvosteta samalla tavalla kuin pitäisi. Aristoteles opetti hyvää etiikkaa ja hyveitä: rohkeus, kohtuullisuus, anteliaisuus ja rehellisyys. Melvin
Jones kumppaneineen perusti Lions-toiminnan juuri näiden periaatteiden
pohjalle. Lionstoiminnassa meidän on mahdollista kasvaa ja kehittyä ihmisinä hyvässä ystäväpiirissä sekä antaa aikaamme ja työpanostamme niiden kanssaihmistemme hyväksi, jotka ovat avun tarpeessa. Toisin sanoen
vahvistaa ihmisten hyvää tekevää puolta.
Kun LC Turku-Åbo perustettiin, lapsille toistettiin aiemmin oikeina pidettyjä yksinkertaisia hyveitä: pienempää pitää puolustaa, kaikki otetaan
mukaan leikkiin, karkit jaetaan tasan eikä ketään saa kiusata. Mitä opettaa nykypäivän yhteiskuntamoraali? Nuo hyveet ovat muuttuneet naurettaviksi. Ihailtavaa onkin terävä ilkeily ja kampittaminen. Onko käymässä
niin, että yhteiskunnassamme vaihtoehdot ovat jäämässä vähiin. Yhteisvastuu ja solidaarisuus puuttuvat. Tämä johtaa siihen, että jokainen joutuu hoitamaan hommansa yksin, yhteisyyden kokeminen on väliaikaista ja
ainoastaan pelin väline. Uskon, että kaikki tässä salissa olijat vastaavat: Ei
ole. Näitä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan. Tiedämme myös mihin
suuntaan tulisi kulkea: Kohti välittävämpää, toisista huolehtivaa yhteisöä.
Meidän on tunnettava yhteisvastuuta myös Lions-toiminnassa. Kaikkien
meidän on tunnettava vastuuta siitä, että toiminnan elinvoima vahvistuu.
Silloin voimme tehdä entistäkin enemmän työtä maailman apua tarvitsevien hyväksi. Samalla vahvistamme omalla esimerkillämme omaa yhteiskuntaamme ja sen kehittymistä.”
Klubiveli Osmo Kuosa oli laatinut klubin historiikin, joka esitti klubin
monivivahteista historiaa ja jota hän itse esitteli tyylilleen sopivalla erinomaisella tavalla. Ensin hän esitteli klubin kymmenen kummiklubia, joista
lähes kaikista oli edustajat mukana juhlimassa. Piirikuvernööri DG Reino
Laine toi klubille Lions-liiton 107 ja Lions-piirin 107-A tervehdykset ja lah-

Leppävaaran Talvirieha,
talven kohokohta

PID Harri Ala-Kulju (toinen vasemmalta) jakoi muistamiset yhdessä PID
Aimo N.K. Viitalan kanssa. Kansainvälisen presidentin tunnustuskirjan saivat PDG Björn Hoffren ja lionit Osmo Kuosa sekä Johan Finne. Lisäksi PID
Aimo N.K.Viitala antoi henkilökohtaisen lahjansa PDG Tapio Pomellille.

Ennen vuosijuhlaa presidentti
PDG Björn Hoffren ja juhlatoimikunnan puheenjohtaja PDG Tapio Pomell kävivät sytyttämässä
kynttilät klubin edesmenneiden
piirikuvernöörien haudoille.

Ahvenanmaalle perustaman
LC Mariehamnin presidentti
Mikael Granskog esitti
onnittelunsa ja tervehdyksensä.

jat. Lisäksi hän luovutti kansainvälisen presidentin tervehdykset klubin jäsenille veljet Björn Hoffren, Pertti Saarinen, Matti Larkela ja Heikki Maunila.
Veijo Vesterinen

Lionsklubit Alberga, Leppävaara ja Suvituuli yhdistivät jälleen voimansa ja
järjestivät Leppävaaran Talviriehan 3.3.2013, nyt jo neljättä kertaa. Tapahtumaa varten oli tuotettu Talvirieha-lehti, johon ahkerat lionit keräsivät paikallisten liikkeiden mainoksia ja kirjoittivat juttuja alueen toimijoista. Ensimmäistä kertaa lehden pystyi lukemaan myös digitaalisena oheisessa osoitteessa www.sanomapaino.fi/DIGIJULKAISU/Talvirieha.
Kuten aikaisemminkin, ohjelmaa oli runsaasti. Tilaisuuden avasi entiseen tapaan taiteilija Eija Vilpas. Poniajelu, mönkijäajelu ja palokunnan sammutusnäytökset kiinnostivat lapsia ja lapsenmielisiä, mutta yksi aktiviteetti
ylitti suosiossaan kaikki muut: lasten hiihtokilpailu. Kisaan osallistui 350
lasta aina 3-vuotiaista lähtien, joilla oli ihka oma sarjansa.
Suosittu BEM-bändi musisoi kahviossa, tarjolla oli grillimakkaraa, hernekeittoa ja partiolaisten lettuja. Arpajaisten palkinnot olivat tänä vuonna
todella hyviä ja niinpä arpoja myytiinkin ennätysmäärä. Kahvio muodostui
suosituksi taukopaikaksi erityisesti myös siksi, että siellä suoritettiin lasten
hiihtokilpailujen palkinnonjako.
Kelejä jännitettiin etukäteen – olihan talvi ollut varsin sumuinen ja lumisateinen. Tapahtumaa edeltävänä iltana alkoi kova lumimyrsky ja lumen
tulo jatkui aina tapahtuman aamupäivän tunneille. Mutta noin klo 11, kun
vilkkain aika alkoi, aurinko näyttäytyi ja paistoi lopun päivää. Pakkasta oli
sopivat 6 astetta. Paikalla oli runsaat 2000 osallistujaa.
Talviriehan suosituin aktiviteetti: lasten hiihtokilpailu alkuvaiheessaan.
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Neljännen kerran järjestetyn Iloisen
perhetapahtuman kunniaksi mikkeliläisten
lionsklubien liput liehuivat lumivuoren huipulla.

Mikkelin klubeilla
Iloinen perhetapahtuma
Mikkelin lionsklubien yhdessä järjestämä Iloinen perhetapahtuma 2.3.2013
satamassa oli oikea kevätkauden avaus. Aurinkoinen kevätsää houkutteli
paikalle satoja perheitä lapsineen nauttimaan lionien tarjoamasta talvitapahtumasta.
Lapsille oli tarjolla koiravaljakkoajelua, vauhdikkaampaa menoa antoi JSMotorsin moottorikelkkakyyti. Kuljettajina toimivat Mikkelin Moottorikelkkakerhon osaavat lajin harrastajat. Kolme moottorikelkkaa ajelutti lapsia satamanlahdella ja jonoa riitti koko ajan. Mikkelin VPK esitteli uutta paloautoa ja samalla he jakoivat tietoa paloturvallisuudesta. Satamaan oli myös
koottu lumet kelkkamäkeä varten. Lumivuoret olivat mieluisia kiipeilypaikkoja. Kaiken touhun lomassa oli tarjolla lapsille täysin maksuttomat makkarat, hernekeitot, mehut ja munkit.
Koululaisilla oli mahdollisuus lihottaa luokkaretkirahastoaan lumiveistoskisassa. Jo toisen kerran Ihastjärven koulu oivalsi tilaisuuden – ja vei
koko potin. Rehtori Jaana Strandmanin johdolla oli tänäkin vuonna koottu
oppilaista kolme joukkuetta. Ihastjärven koulu oli ainut Mikkelin kouluista,
jolla oli kiinnostusta kilpailuun ja sai näin kartuttaa esim. leirikoulurahastojaan. Voittaja oli Mörkö niminen veistos. Voittajajoukkue sai luokkansa
tilille 300 euroa.
Iloinen Perhetapahtuma järjestettiin nyt jo neljännen kerran kaikkien
Mikkelin lionsklubien yhteistyönä.

Innokkaat sushin valmistajat (vasemmalta) lionit Britta Raitala, Raija
Diomin ja Sanni Linden.

Katariinoilta sushia
LC Pori/Katariina vietti maaliskuun kokousta riemukkaissa merkeissä. Oli
uuden jäsenen vastaanottoa, synttärihumua ja sushin tekoa.
Varsinaisen kokouksen jälkeen joukko siirtyi keittiön puolelle, missä opettaja jo odotteli lioneita. Kolmen ryhmissä ja hyvällä opastuksella päästiin
nopeasti alkuun sushien valmistuksessa. Ripeässä tahdissa herkkuja alkoikin valmistua. Lopuksi klubilaiset saivat nauttia työnsä tuloksista. Maukasta
oli ja kuinka hauskaa niitä oli valmistaa! Oli todella piristävää yhdessä oloa
ja kaiken lisäksi hyödyllistä.

Televisioita synnytysosastolle

Kalevi Jukarainen

LC Muhos jakoi
avustuksia 10 000 euroa
Muhoksen lionsklubi jakoi huhtikuun alussa hakemusten perusteella avustuksia veteraaniyhdistyksille, urheiluseuroille, nuorisoseuralle, kyläyhdistykselle, konekerholle, musiikkiyhdistykselle, musiikkipäivän järjestämiseen
sekä muihin kohteisiin yhteensä 10 000 euroa. Avustettavia kohteita oli
kaikkiaan 15. Avustukset jakoivat klubin presidentti Riitta Kukkohovi-Colpaert ja kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja Esa Kokko.
Pertti Marttinen
Avustusten saajien edustajat sekä jakajat. Oikealta neljäntenä presidentti
Riitta Kukkohovi-Colpaert ja vieressä lion Esa Kokko.

30 LION 3/13

Synnytysosaston väki vastaanottamassa LC Salo/Uskelan edustajien luovuttamaa televisiolahjoitusta.

38. kerran LC Salo/Uskelan Onnenlapsi -aktiviteetti järjestettiin joulukuussa
2012. Perinteisessä Onnenlapsi- arvonnassa veikattiin vuoden 2013 ensimmäisen Salon Aluesairaalassa syntyneen lapsen sukupuoli ja paino. Vuoden
2013 ensimmäinen Salon sairaalan synnytysosastolla syntynyt lapsi näki
päivänvalon 2.1 klo 13.58. Tyttövauva painoi 3470 g ja pituutta oli 49,5
cm. Vastasyntyneen lapsen vanhemmille Suvi Käköselle ja Teemu Huotarille järjestettiin yhdessä synnytysosaston henkilökunnan kansa kahvitilaisuus, jossa vanhemmille luovutettiin Onnenlapsi-lusikka sekä kukkaset.
Arvonnan tuotoilla lahjoitettiin televisioita Salon aluesairaalan synnytysosastolle. Televisiot luovutettiin 18.3.2013 järjestetyssä luovutustilaisuudessa, jossa mukana olivat LC Salo/Uskelan presidentti Jukka Packalén
sekä lionit Erkki Kaskela ja Jorma Peltonen.
Lahjoitusta vastaanottamassa oli Salon aluesairaalan synnytysosaston
osastonhoitaja Eila Varis ja osaston henkilökunnasta mukana olivat Eila
Lahti, Leena Salminen, Sirpa Pylvänäinen, Lotta Vienonen, Aune Raute ja
Riitta Lindgvist.

Iloinen tunnelma Lintulan päiväkodissa pääsiäisnäytelmän aikana.
Kuva Tenho Tuusa.

Lion Kimmo Österlund ja nuori käristemakkaran ostaja Yyterin lenkki 2013
-tapahtumassa Porissa.

Yyterin tempaus onnistui
Vuoden takaisesta pilottitempauksesta rohkaistuneena Lions Club Pori/
Meri-Pori laajensi rohkeasti tämänvuotista Yyterin lenkki -tapahtumaansa.
Hyvin tehdyn käsiohjelman mainosten ennakkomyynti antoi tapahtumalle turvaa, mutta myös tehokas puffaus ja etenkin kaunis, aurinkoinen
sää takasivat menestyksen.
Klubin talkoolaisista on aina erottunut erikoisosaajia, legendaksi muodostuneen hernesopan keittäjästä aina ulkomainosten levittäjiin saakka.
Meriporilaisuus on myös tiivis yhteisö. Siksi olikin helppoa saada kävelylenkkien ryydiksi soittokunta, alueella toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä.
Meriporilaisten yrittäjien panos tapahtumassa on aina ollut merkittävä,
niin myös 21.4., kun kävijöitä laskettiin olevan yli 700. Klubi oli saanut erilaisia arpajaispalkintoja ja roimia alennuksia tuotteista mutta, ennen kaikkea, jälleen koettiin hieno näkyvyyden saaminen Lions-toiminnalle.
Lasten pelikonsolit ja internetissä kyykkiminen unohtuivat, kun temppurata, aarteenetsintä, pomppulinna ja muut hauskat sekä jännittävät toimintapisteet vetivät satoja lapsia puoleensa. Reippaita kävelijöitä kahdelle,
eripituiselle lenkille, riitti iltapäivään saakka.
Teksti ja kuvat: Johnny-Kai Forssell

LC Pori / Karhu 40 vuotta

Kirjoja päiväkotiin
Ajamme veljien kanssa pääsiäisviikolla kohti Espoon Leppävaarassa sijaitsevaa Lintulan päiväkotia. Astumme pääovesta sisään ja meitä odottaa aurinkoinen ja iloinen vastaanotto lapsien ja päiväkodin henkilökunnan myötä.
Ensimmäisenä kysyi päiväkodin johtaja Sari-Nina Kaidesoja kohteliaasti,
luovutammeko Lukutaito-ohjelma -kamppanjan kirjat heti vai onko meillä
mahdollisuus liittyä pääsiäisjuhlaan heidän kanssaan? Olimme valmiita liittymään pienten naperoiden ja kasvattajien iloiseen joukkoon.
Pääsiäisnäytelmä oli hauskaa seurattavaa, koska niin lapset kuin kasvattajat antautuivat peliin täydellä sydämellä. Laulu ja leikki tekivät tunnelman, jota on vaikea sanoin kuvata. Tuli hyvä ja iloinen mieli nähdä vilpitöntä ja aktiivista toimintaa.
Tuli kirjojen luovutusten aika. Luovutimme 25 kpl lastenkirjoja, joka oli
osa kansainvälistä lionien Lukutaito-ohjelma -kampanjaa. Sari-Nina Kaidesoja otti vastaan kirjat suurten aplodien saattamana.

Mika Pohjonen ja Heidi Pakarinen
ihastuttivat
Bravo, bravo! Huutomyrskyä riitti, kun oopperalaulaja, tangokuningas vuosimallia -92 Mika Pohjonen sekä monivuotinen tangofinalisti, siilinjärveläislähtöinen Heidi Pakarinen konsertoivat Siilinjärven Salmin salissa LC
Siilinjärvi/Sandelsin järjestämässä hyväntekeväisyyskonsertissa 10.2.2013.
Taiteilijoita säesti musiikin monitoimimies, kanttori Ossi Jauhiainen. Laulajien ja säestäjän yhteistyö toimi loistavasti ja suosionosoituksista ei meinannut tulla loppua täpötäydessä Salmin salissa. Ohjelmisto oli sopivan
kevyttä ja viihdyttävää, mutta ammatillisesti sen verran vaativaa, että esiintyjien ammattitaito tuli sopivasti esille. Vasta kahden encoren jälkeen päästiin jakamaan arpajaispalkinnot.
Edellisvuosien tapaan konsertin 1. jaksolla kuultiin nuoria musiikinopiskelijoita opettajansa Sari Ropposen johdolla. Myös nuoret onnistuivat täydellisesti ja loivat saliin hienon tunnelman jo kahvitaukoon mennessä. Salmin salin ennätysyleisö, lähes 250 henkilöä kasvattivat mukavasti nuorisotyöhön suunnattavaa avustuspottia.
Mikko Inkinen
Mika Pohjosen, Heidi Pakarisen ja säestäjänsä Ossi Jauhiaisen yhteistyö oli
taidokasta.

Piirikuvernööri Jari Vuorinen (oikealla) jakoi juhlapalkitsemiset. Vasemmalla
presidentti Markku Salonen. Keskellä Melvinillä palkittu Antti Raitaniemi ja
Ritariksi lyöty Jarkko Svanberg.

LC Pori/ Karhu juhli 40-vuotista palvelutyötään 6.4.2013. Juhlaan osallistuivat lähes kaikki klubin lionit puolisoineen ja iso joukko vieraita DG Jari
Vuorisen johdolla. Paikalla oli vieraita 12:sta piirimme klubista.
Juhlassa julkistettiin klubin 4 000 €:n juhlavuosiavustukset, jotka osoitettiin nuorisotyötä tekeville järjestöille ja toimijoille. Palkitsemisia suoritettiin
lukuisia, mm. Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkki luovutettiin Pentti
Järvenrannalle, Melvin Jones jäsenyys Antti Raitaniemi ja Arne Ritariksi lyötiin Jarkko Svanberg. Piirikuvernööri palkitsi ansiotähdellä Raimo Kuusiston.
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Pienet voimistelijatytöt saivat salin huokaisemaan ihastuksesta. Kuva: Anna Harjulahti.

Lottia hemmoteltiin Naantalissa
LC Naantali/-Raisio järjesti aurinkoisena huhtikuisena sunnuntaipäivänä
jo perinteeksi muodostuneen alueen lottien hemmottelutilaisuuden. Tilaisuus oli yhdestoista, ja jatkoa seuraa niin kauan kuin joukko jaksaa tulla
mukaan. Tällä kertaa lottia hemmoteltiin Naantalin Kylpylässä mukavalla
ohjelmalla ja hyvällä ruualla. Lounaan ja seurustelun ohessa Naantalin voimistelijoiden pikkuiset voimistelijatytöt ja Naantalin laulajien kvartetti ilahduttivat niin lottia kuin emäntiäkin.
LC Naantali/Raisio on naisklubi, joka haluaa kunnioittaa lottien ja pikkulottien työtä ja palvella nyt vuorostaan heitä, jotka pyyteettömästi palvelivat isänmaataan sodan aikana. Jälleen kerran kuultiin useasta suusta
kiitokset järjestäjille siitä, että lottien arvo on tunnustettu ja heitä tuodaan
näkyväksi kunnioitettuina isänmaan palvelijoina. Klubin presidentti Eeva
Harjulahti kiteytti hemmottelutilaisuudessa klubin tarkoituksen sanoihin ”
Nyt on meidän aikamme palvella teitä”.
Raision seurakunnan tervehdyksen tuonut pastori Tiina Rautiainen kuvaili tilaisuutta iloisen odotuksen tapahtumaksi. Hemmottelutilaisuuteen
osallistui tällä kertaa reilut 30 lottaa ja pikkulottaa. Vaikka ikä alkaa jo pai-

naa, kuului silti pois lähtiessä heleitä huudahduksia ”Ensi vuonna tavataan”. Klubilaiset kuljettavat lotat kotoa ja vievät juhlahetken jälkeen takaisin kotiin. Lähtiessään vieraat saavat joka kerta kotiin viemisiksi yhteistyökumppaneiden lahjoittamat saaristolaisleivän ja ruusun.
Naisklubin aktiviteettien kohteena ovat ikääntyvät naiset. Lottien hemmottelun lisäksi avustetaan Naantalin Luonnonmaalla asuvia luterilaisen
nunnaluostariyhteisö Marian tyttärien sisaria. Sisarten luona vieraillaan sekä
keväällä auttamassa ympäristön kunnostamisessa ja kasvimaan kylvämisessä että joulun alla pitämässä kokousta, viemässä joulumuistaminen ja
hiljentymässä seimen äärellä. Nuorisotyöhön klubilaiset osallistuvat valvomalla kukin vuorollaan Naantalin Walkers-kahvilassa. Opettajien Questkoulutukseen lähetetään yksi opettaja vuosittain joko Naantalista tai Raisiosta. Vähävaraiset perheet saavat joulupaketin vuorovuosina Naantalissa
ja Raisiossa. Talouden sallimissa puitteissa avustetaan mm. vammaisurheilua. Klubin traditioihin kuuluvat myös osallistuminen itsenäisyyspäivän tapahtumiin Askaisten Ritaripuistossa sekä Naantalin Meriristillä

Matkahappilaite Koivikko-kotiin

”Vastuu on minun”-vihkosia
koululaisille

Pirkko Kantola

”Vastuu on minun”-vihkojen luovutustilaisuudessa Kuusamon kaupungintalolla 2.4.2013 vihkoja luovutettiin yhteensä 200 kappaletta eli jokaiselle
kuusamolaiselle 4. luokkalaiselle.

Luovutustilaisuudessa Riikka Koivisto Koivikko-kodin johtaja vasemmalla,
Marjaana Loippo kotisairaanhoitaja, Sini Löyttyniemi vapaaehtoistyön koordinaattori, Johanna Aho osastonhoitaja, Jori Lehtoranta alueen puheenjohtaja, Mauri Iivonen ylilääkäri ja Sinikka Uola lohkon puheenjohtaja. Kuva:
Tiina Vahtokari.

C -piirin I-alueen lionsklubit lahjoittivat 4 000 euroa maksaneen matkahappilaitteen hämeenlinnalaiseen Koivikko-kotiin, joka on Koivikkosäätiön ylläpitämä saattohoitokoti.
Laitteen turvin voi potilas lähteä voimiensa mukaan, läheisen tukemana
ulkoilemaan, käydä rakkaassa kodissa, mökillä tai osallistua vaikka perhejuhliin. Matkahappilaite rikastaa hapen ilmasta, painaa noin kolme kiloa ja
on helppokäyttöinen.
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Kuvassa vasemmalla PDG Timo Allenius ja presidentti Jyrki Saarela LC Kuusamo, presidentti Liisa Pitkänen LC Kuusamo/Pohjanakat ja kasvatus- ja sivistystoimen toimialajohtaja Erkki Hämäläinen Kuusamon kaupunki. Vihkon
kustannuksiin ovat osallistuneet kaikki Kuusamon neljä lionsklubia (LC Kuusamo, LC Kuusamo/Ruka, LC Kuusamo/Pohjanakat ja LC Kuusamo/Kitka).
Kuva: Päivi Peuna.

Lohkon klubit lahjoittivat perinteisen rollaattorin vastaanottajana presidentti
Matti Lunkka.

LC Heinola/Sillat juhli
35. vuottaan

Klubilaiset toivottavat Arboretum-puistoon istutetulle nimikkokatajalle hyviä tasaisen kasvun vuosia. Toivotuksiin yhtyy Vantaan kaupungin aluesuunnittelija Eija Välimäki (keskellä). Kuva: Markku Nepponen.

Tonttumetsään nimikkopuu

12.3.1978 oli tärkeä päivä LC Heinola/Sillat klubille, sillä silloin vietettiin
Charter Nightia ensimmäisen kerran. 16.11.2013 oli vuorossa 35-vuotisjuhlat, jotka hienon ja arvokkaan virallisen osuuden jälkeen muuttuivat juhlahuoneiston nimen mukaiseksi. Juhlapaikkana oli nimittäin kauniilla paikalla Ruotsalaisen rannassa sijaitseva Rentola.
Tilaisuus aloitettiin muistamisien vastaanottamisilla. Niistä hienoin varmaankin on seudulla perinteeksi muodostunut rollaattorin luovutus. Pitkään jatkuneen tradition mukaisesti lohkon muut klubit tuovat lahjaksi rollaattorin lahjoitettavaksi eteenpäin esim. tietylle henkilölle tai laitokseen,
aina tarpeen mukaan.
Presidentti Matti Lunkka muisteli historiaa kahdenkymmenenkahdeksan klubivuoden kokemuksella. Klubin aktiviteettejä oli aiemmin mm. Vapun sään arpajaiset ja Laskiasrieha. Näistä kuitenkin luovuttiin viisitoista
vuotta sitten, jolloin klubi järjesti ensimmäiset Heinolan Kalamarkkinat.
Nyt on siis juhlavuosi myös markkinoiden suhteen. Muista vuosien varren merkkitapahtumista presidentti painotti vielä klubin osuutta LC-toiminnan aloittamisessa Tallinnassa, jonne se oli perustamassa ensimmäistä klubia heti rajojen auettua.
Lion Jukka Pekkala kiitti vuolaasti puolisoiden apua puheessaan ladyille.
– Ilman näiden ihanien naisten apua ei tätä toimintaa voisi ylläpitää, hän
muistutti. Piirikuvernööri Juhani Nyyssösen puheen jälkeen olikin vuorossa
kunniamerkkien jako. Klubi sai kaksi uutta Melvin Jonesia: Pekka Ahonen ja
Harri Mykrä. Klubin omien ansiomerkkien jaon jälkeen virallinen osuus huipentui Olavi Seppälän ritariksi lyömiseen, jonka suoritti PDG Raimo Toikka.

LC Vantaa/Vernissa on järjestänyt tähän mennessä 8 kertaa Vantaan Arboretum-puistossa (Ystävyyden puisto) lapsiperheille ja lapsenmielisille tunnelmallisen Tonttumetsä -tapahtuman ennen joulua. Monipuolinen, suosittu, kynttilöin valaistu jouluinen tapahtuma on lisännyt osaltaan Arboretum- puiston tunnettuutta.
Arboretum-puisto on muodostunut klubin jäsenille tärkeäksi kohtaamispaikaksi. 15-vuotisjuhlan kunniaksi päätettiinkin istuttaa puistoon klubin
oma nimikkopuu, pilarikataja.
Presidentti Ritva Nepponen vertasi puunistutustapahtumassa katajan
levinneisyyttä maapallolla lionismin levinneisyyteen ja katajan sitkeyttä ja
vahvuutta Vernissan sitkeyteen ja vahvuuteen. Tilaisuutta oli seuraamassa
myös Vantaan kaupungin suunnitteluhortonomi Eija Välimäki.
Varsinaiset vuosijuhlat vietettiin 24.11.2012 Tikkurilassa. Presidentti
Ritva Nepponen jakoi N-piirin piirikuvernöörin huomionosoituksia seuraaville jäsenille: Varpu Ylhäiselle Yhden ruusukkeen ansiomerkin, Päivi
Aholle piirikuvernöörin tunnustuspalkinnon, Katriina Akselinmäelle piirikuvernöörin ansiotähden sekä Pirjo Ylimäelle piirikuvernöörin ansiotähden.
Reijo Kuroselle luovutettiin puolison ansiomerkki. Lisäksi presidentti ojensi
Leena Lehtoselle Melvin Jones -jäsenyyteen oikeuttavan kunniataulun.
Maila Hongisto ja Päivi Aho esittivät juhlivan klubin historiikin ja kronikan. Juhlakauden aikana on annettu lahjoituksia Viertolan vastaanottokodille, Vantaan turvakodille ja Suzuki-Families ry:lle.

Teksti ja kuvat: Leo Kinnunen

Aija Lehmusvaara

LC Helsinki/Revonsalmi 35 vuotta
Helsingin Suomalaisella Klubilla vietti 35-vuotisjuhlaansa 25. 1. Revonsalmen klubi. Se on perustettu jo 26.9.1977 Laajasalon kaupunginosaan. Revonsalmi nimessä on vesistö Laajasalon ja Tammisalon kaupunginosien
välissä. Nyttemmin hiljaiseloa viettävä LC Helsinki/Tammisalo toimi kummina liikkeellelähdössä.
Merkkipäivänä oli paikalle saapunut nelisenkymmentä henkilöä. Presidentin toivotettua juhlaväen tervetulleeksi ohjelma eteni arvokkaan rennosti
erinomaisen menun kyydittämänä. Piirikuvernööri toi tilaisuuteen N-piirin
ja kansainvälisen Lions-järjestön onnittelut. Ystävyysklubi LC Saari muisti
päivänsankareita lahjalla.
Juhlapuheesta vastasi kaikille Helsingin laajasalolaisille tempauksista
tuttu ääni – charterpresidentti Erkki Kuronen. Illan muita huippunumeroita olivat lady Anneli Vapaavuoren lausumat runot sekä nuoren sopraanon Stella Björkmanin esittämät laulut.
Merkkipäivästä virkistyneenä LC Helsinki/Revonsalmi alkoikin sitten keskittyä 36. kerran toimintavuoden tärkeimpään aktiviteettiin eli kevättempaukseen. Se toteutetaan aina maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina Laajasalon uimarannan maastossa. Paikalle kutsutaan kaupunginosan lapset ja
lapsenmieliset ajelemaan rekipelillä, ratsastamaan ponilla tai aasilla, kurvailemaan mönkijällä, hiihtämään nappulahiihtoa, koettamaan onneaan arpa-

Heti alkuseremonioiden jälkeen asettuivat klubiin vielä kuuluvat seitsemän
perustajajäsentä yhteiseen kuvaan. Vasemmalta Eero Vapaavuori, Olavi Virtamo, Lauri Oksanen, Esko Latikka, Erkki Kuronen, Eero Uksila ja Reino Hiltunen. Kuva: Timo Sahlsten.

jaisissa ja onnenpyörässä, syömään hernekeittoa, grillimakkaraa, ohukaisia,
kahvia ja pullaa jne. jne. Suuren kevättempauksen aktiviteettien tuotto jaetaan lyhentämättömänä mm. avustuksiksi ja stipendeiksi Laajasalon päiväkodeille, kouluille, vanhusten palveluille, urheiluseuroille ja vastaaviin tarkoituksiin. ”Yhdessä saartamme palvellen” kuuluu klubin motto.
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Lahjoitustilaisuudessa oikealta palliatiivisen hoidon erikoislääkäri Marilena
Saukkosaari, terveyskeskusjohtaja Asko Linna, hoitotyön palvelupäällikkö
Ritva Jämsä, Lohtajan Musiikinystävien puheenjohtaja Katariina Hietamäki,
K-P Konservatorion apulaisrehtori Pasi Ojala, Lohtajan Teiskuveljet hallituksen jäsen Mari Kinnunen sekä Lohtajan Lions Clubin edustajina Matti UusiRauva ja presidentti Raimo Pottala.

Onnistunut konsertti
Lohtajan lionsklubin järjestämä Kokkolan perinteinen Hyväntekeväisyyskonsertti Itsenäisyyspäivän aattona Kokkolan Snellman-salissa oli todella
nautinnollinen tapahtuma.
Tilaisuudessa esiintyi Keski-Pohjanmaan Konservatorion sinfoniaorkesteri. Orkesteri oli Keski-Pohjanmaan Konservatorion, Haapaveden musiikkiopiston ja Nivalan musiikkiopiston soittajista koottu ammattitasoinen
noin 70 hengen sinfoniaorkesteri. Nuorin soittaja oli 11-vuotias. Kapellimestarina oli Timo Hannula, solisteina sopraano Meeri Pulakka ja baritoni
Hannu Niemelä. Kuorona esiintyi Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro. Juhlapuheen piti filosofian tohtori Kristiina Niemelä.
Ohjelma koostui ajankohtaan sopivista suomalaisista lauluista ja musiikkikappaleista, kuten esim. Finlandia ja muita isänmaallisia kappaleita. Yleisöä oli noin 500 henkeä. Konsertin tuotto lahjoitettiin nuorten toiminnan
tukemiseen ja terveydenhuollon varusteiden parantamiseen sekä sotaveteraanien kuntoutuksen tukemiseen. Lahjoituksen saajat ovat Keski-Pohjanmaan Konservatorio, Kokkolan terveyskeskus, Lohtajan Musiikin ystävät
ry, Lohtajan Sotaveteraanit ry ja Partiolippukunta Lohtajan Teiskuveljet ry.

Projektivastaava veli Pauli Kaasalainen asennuspaikalla.
Kuva: Pauli Kaasalainen.

Kalusteet suurperheelle
LC Porvoo mlk - Borgå lk:n veljet suunnittelivat, valmistivat ja asensivat paikoilleen porvoolaisen suurperheen eteishuoneen kalusteet. Perheen koko
oli isä, äiti ja kahdeksan kouluikäistä lasta. Tämä projekti oli porvoolaisten
lionsklubien yhteistyöprojekti. Pyyntö tästä tuli Porvoon kaupungin puolelta ja siinä toivottiin apua perheen omakotitalon eteiskaluston hankintaan. Avunpyyntöön vaikutti myös se että, perheen isä oli loukannut kätensä eikä pystynyt tekemään sillä mitään raskasta työtä.
LC Porvoo mlk otti tässä asiassa vetovastuun kalusteiden suunnittelusta,
valmistuksesta ja asennuksesta. Porvoon muut klubit LC Porvoo-Borgå, LC
Porvoo /Blanka ja LC Porvoo/Borgåensis osallistuivat projektin kustannuksiin tasapanoksin. Tämä oli hyvä esimerkki porvoolaisten klubien yhteistyöstä avunannon kohdistamisessa.
Projekti alkoi tarkalla suunnittelulla ja koska tilaa oli vähän ja säilytystilan tarve oli suuri. Vastuun projektin vetämisestä ja kalusteiden suunnittelusta otti veli Pauli Kaasalainen. Valmistus- ja asennusvaiheen työhön
osallistui veljiä kiitettävästi, kiitos heille. Kaikkiaan projektiin kului aikaa
n. 300 tuntia. Asennusvaiheen jälkeen oli kiva kuulla isäntäväen kiitokset
työstä ja lasten innostuneet katseet siitä kun he kaikki olivat saaneet lisäja kuivatustilaa omille vaatteilleen ja harrastusvälineilleen.
Jaakko Tervaportti

Puoli vuosisataa lionismia
Pansiossa
Turun Laivastoaseman Meriupseerikerholla perustettiin Lions-klubi runsaat
puoli vuosisataa sitten eli 11.4.1962. Huomattava osa uuden yhdistyksen
perustajista työskenteli siihen aikaan Turun Laivastoasemalla. Vuosien saatossa klubin veljien ammatillinen jakautuma muuttui, mutta nimensä mukaisesti yhdistyksen toimialueena oli juuri Pansion kaupunginosa.
Vuosikymmenten saatossa klubi ei kuitenkaan ilmeisesti onnistunut jäsenhuollossaan riittävän hyvin. Useiden suomalaisten yhdistysten, mukaan
lukien lions-klubit, jäsenten keski-ikä kohosi vuosi vuodelta.
Todennäköisesti edelle esitetty johti siihen, että suhteellisen monijäseninen klubi teki syksyllä 2012 päätöksen lakkauttaa toimintansa 31.12.2012.
Turkulaisen ja suomalaisen lionismin kannalta näin suuren joukon lopettamispäätös oli valitettavaa. Klubi ehti näin ollen tehdä erittäin ansiokasta
palvelutyötä hieman yli 50 vuotta.
Torstaina 25.4.2013 kokoontui melkoinen joukko entisiä leijonia ladyineen tarkastelemaan tilannetta kansainvälisen palvelujärjestön ulkopuolisin silmin. Samalla klubin viimeinen presidentti Mika Kemppi kertoi kuluneiden viikkojen tapahtumista. Hän totesi, että kaikilla on mahdollisuus liittyä siirtojäsenenä johonkin lions-klubiin vuoden 2013 aikana.
Tilaisuudessa todettiin, että tehdyn lupauksen mukaisesti kahden lukio-opiskelijan oppikirjat kustannetaan koko lukion osalta. Jäljellä olevan
viimeisen vuoden kirjojen hankkimiseksi opiskelijoille on annettu kirjakaupan lahjakortti.
Klubin jäljelle jääneistä varoista, vajaat neljätuhatta euroa, on muodostettu Pansion koulun stipendirahasto. Pansion koulun opettajakunnan pää34 LION 3/13

Klubin viimeinen lippu-upseeri Matti Ketola luovutti tilaisuudessa klubin lipun ”emo-klubille” eli LC Turku/Åbolle. Lipun vastaanotti klubin edustajana Vilhelm Backman.

töksellä saadaan vuosittain jakaa stipendinä 200 euroa. Jokaisen stipendipäätöksen yhteydessä on mainittava LC Turku/Pansion nimi.
Klubin ladyt olivat lahjoittaneet lipun klubin 10-vuotisjuhlassa 7.4.1972.
Pansiolaiset ovat sopineet, että he koontuvat jatkossa pari kertaa vuodessa.
Tapaamisissa on tarkoitus kerätä pieni lahjoitus hyväntekeväisyyteen.
Kirjoittajan poistuessa tilaisuudesta jäi korviin kaikumaan Matti Ketolan sanat, joiden mukaan kanssaihmisiä palvellaan ” suurella sydämellä ”,
vaikka yhdistys lopetettiin.

Teksti ja kuva: DC Lars Wiren

Melvin Jones -jäsenyyden saivat Reijo Lantto ja Anneli Jurmu vastaanottaa
arvovaltaiselta luovuttajajoukolta.

Kenkiä nastoitettiin
12.2.2013 oli LC Turku/Kupittaan ensimmäinen kevätkauden palveluaktiviteetti, nyt jo perinteiseksi muodostunut kenkien nastoitus Kupittaan Citymarketin tiloissa. Ja tällä kertaa täydellinen menestys, sekä veljien osallistumisen, että asiakkaiden osalta. Paikalla oli vuoroillaan yhteensä 22 veljeä ja asiakkaita riitti heti aamusta alkaen välillä ruuhkaksi saakka. Jonoiltakaan ei täysin vältytty. Asiakkaat olivat kuitenkin hyvällä tuulella ja odottelivat puolikin tuntia, että saivat kenkänsä nastoitettua.
Muutama asiakas kävi jopa ostamassa CM:sta uudet kengät, kun kuulivat kuulutuksen että LC Turku/Kupittaa on nastoittamassa kenkiä. Vastaan
tuli myös useampi pari kenkiä, joissa oli jo vanhat nastanreiät pohjassa ja
nyt haluttiin ”takuuhuollossa” uudet nastat tilalle. Virallisen kirjanpidon
mukaan päivän aikana nastoitettiin 87 paria kenkiä mutta muutama pari
meni varmasti ohitse kirjanpidon ja aamun hämärissä ehdittiin jonkin aikaa nastoittaa ilman vuoronumeroita, joten yhteensä nastoitettiin varmasti
noin sata kenkäparia. Jälleen kerran erinomainen palveluaktiviteetti, josta
saatiin paljon hyvää julkisuutta Lions-työlle ja toivon mukaan pystyttiin
ehkäisemään edes muutama paha liukastuminen kevään jäisillä kaduilla.
Teksi ja kuvat: Ismo Viinikainen

Tukea veteraaneille
LC Anjalankosken helmikuun kuukausikokouksessa klubiesitelmänä kuultiin paikallisesta sotaveteraanien toiminnasta. Esitelmöitsijänä toimi Inkeroisten ja Anjalan Sotaveteraanien puheenjohtaja Kaarlo Pässilä.
Mielenkiintoisen esitelmän jälkeen Pässilä esitti vielä säveltämänsä ja sanoittamansa veteraanilaulun. Hän jakoi myös paikalla olijoille yhdistyksen
toimintaa esittelevän kirjan ”Vapaa Suomi on onnemme suurin”.
Lopuksi LC Anjalankosken presidentti Pertti Rouvari luovutti klubin lahjashekin Inkeroisten ja Anjalan Sotaveteraanien yhdistyksen toiminnan tukemiseksi.
LC Anjalankosken helmikuun kuukausikokouksessa presidentti Pertti Rouvari luovutti lahjashekin Inkeroisten ja Anjalan Sotaveteraanien toiminnan
tukemiseksi puheenjohtaja Kaarlo Pässilälle. Taustalla klubin sihteeri Arto
Ojala työssään.

LC Posio 50 vuotta
L-piirin keväinen vuosikokous ja LC Posion 50-vuotisjuhlat olivat komea
päätös posiolaisen piirikuvernöörin Matti Mälkiän toimintavuodella. Juhlien viihtyisinä ja arvokkaina pitopaikkoina toimivat perinteisesti Hotelli Kirikeskus ja Lomakeskus Himmerki, joita isännöivät lionpariskunta Helvi ja
Reijo Lantto henkilökuntineen.
Vuosikokouksen valitsemana seuraavan toimintakauden piirikuvernöörinä tulee toimimaan LC Kuusamo/Pohjanakkojen Raija Väre.
Lomakeskus Himmerkissä noin 100 hengen juhlavierasjoukon voimin vietetyn 50-vuotisjuhlan juhlapuhuja oli liiton varapuheenjohtaja Asko Merilä. Hän palautti puheessaan kuulijoiden mieliin Lions-järjestön toiminnan
peruspilarit sekä muutamia toimintaa kuvaavia lukuja.Tunnuslauseemme
on ”We Serve – Me Palvelemme” kannustaa jokaista meistä uudistumaan
ja tekemään palvelutyötä paikkakunnallamme. “Luottaen, motivoiden, uudistaen ja omakohtaisesti kohdaten!” , painotti Merilä.
Klubin historiikin esitti juhlatoimikunnan puheenjohtaja ja talon isäntä
Reijo Lantto ja illan koskettavimmat ja tasokkaat musiikkiesitykset tarjoilivat isäntäperheen tyttäret Katariina Lantto ja Johanna Rinne.
Palkitsemisosuuden kruunasi kahdelle LC Posion lionille luovutettu Melvin Jones -jäsenyys. Jäsenyyden saivat vastaanottaa Reijo Lantto sekä Anneli Jurmu.
Kuvat ja teksti: Kari Heikkilä

Rusettiluistelutapahtuma
onnistui tavoitteessaan
LC Kuusamo/Rukan aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja Jouko Pätynen
piti Wanhan hyvän ajan Rusettiluistelutapahtumaa todellisena perhetapahtumana. Luistelun aikana kerrottiin mitä rusettiluistelu tapahtumana
oikein pitää sisällään, esiteltiin vanhoja luistimia ja erittäin hienoja entisajan pukeutumisia.
Historian kertausta koko porukalle. Tavoitteemme on kerätä rahaa vanhustyöhön ja heti aloitetaan mietintä mitä rahalla saa aikaan. Kevään ja
syksyn aikana katsomme mitä tapahtuman suhteen teemme, mutta jo nyt
näyttää lähes varmalta, että tapahtuma on tullut jäädäkseen. Sen verran
iloisia ilmeitä nähtiin.
Rusettiluistelussa
asuilla on tärkeä
merkitys. Entisajan
pukeutuminen
kuului
tapahtumaan.
Kuva:
Kaino Törmälä.
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Saaristomarkkinoilla
yli 50 000 kävijää
Turun saaristolaismarkkinat järjestettiin Turun Aurajoen rannalla 19.–
21.4.2013. Vaikka sään haltija ei ensimmäistä päivää suosinut, arvioitiin
markkinoiden kävijämääräksi 60 000–70 000 markkinavierasta.
LC Turku/Aninkainen järjesti ensimmäiset nykymuotoiset markkinat 11.–
14.10.1979 Aurajoen itäisellä rannalla. Myyntipisteitä oli silloin 14, joista
8 venepaikkaa ja kuusi maalla.
Tuotteista oli esillä tuoretta kalaa, maustekalaa ja suolasilakkaa. LC Turku/
Aninkainen oli ainoa, joka myi savukalaa. Vuonna 2013 myyntipisteitä on
maalla kymmenittäin ja vain muutama vene. Klubin myyntiartikkelitkin ovat
muuttuneet kahviin ja leivonnaisiin, niin ja tietenkin makkaraan.
Turun kalamarkkinayhdistys jatkaa Lions Club Turku/Aninkaisen, L-S Kalatalouskeskus ry:n ja Åbolands Fiskarförbund rf:n muodostaman yhtymän työtä Turun Silakkamarkkinoiden ja Turun Saaristolaismarkkinoiden
järjestämiseksi vuosittain. Edellä mainitut kolme järjestöä ovat myös Turun Kalamarkkinayhdistyksen perustajajäsenet. Vuosi 2013 on yhdistyksen 12. toimintavuosi.
Markkinoiden tuotolla LC Turku/Aninkainen on pystynyt toteuttamaan
erittäin mittavan lahjoitusvarojen jakamisen järjestömme ja klubin periaat-

LC Espoo/Keskuksella
kansainvälistä tunnelmaa
38-jäseninen LC Espoo/Keskus vietti 35-vuotisCharterjuhlaansa 6.4. hotelli
Kuninkaantiessä, Espoossa. Juhlassa oli kansainvälistä tunnelmaa, sillä paikalle oli saapunut korkea-arvoista Lions-järjestön johtoa niin kotimaasta,
kuin ulkomailtakin. Paikalla puolisoineen olivat kansainvälinen hallituksen
jäsen Kalle Elster Virosta, liiton puheenjohtaja Seppo Söderholm, joka myös
piti juhlapuheen sekä klubimme aktiivi, monille suomalaisille ja ulkomaisillekin lioneille tuttu PID Harri Ala-Kulju, unohtamatta B-piirin nykyistä
ja tulevaa piirikuvernööriä, jotka molemmat myös olivat juhlassa mukana.
Iltaohjelma oli tiivis ja useine tervehdyspuheineen, huomionosoituksineen sekä musiikkiesityksineen juhlava. CC Seppo Söderholm löi uudeksi
Arne Ritari -killan jäseneksi lion Timo Uusimäen. Lisäksi lionveljet ja pitkäaikaiset lionaktiivit Jukka Isotalo ja Matti Mäkinen saivat nimitykset Melvin Jones -jäseniksi. Arne Ritari -killan uusi jäsen Timo Uusimäki sai myös
jo 35. timantin progresiiviseen MJF-jäsenyyteensä! Illan aikana luovutettiin
myös kolme kansainvälisen presidentin Certificate of Appreciation -tunnustusta lionveljille Ilpo Lintula, Jukka Isotalo sekä klubin presidentti Raimo
Luomaranta. Paikalla vieraiden, lionveljien ja ladyjen lisäksi olivat myös
LEO Club Espoo/Downtownin aktiivit leot, joiden kummiklubina LC Espoo/Keskus toimii.
LC Espoo/Keskus toimii aktiivisesti toiminta-alueellaan, Espoon keskuksessa. Merkittävimmät klubin aktiviteetit ovat kesäisin veljien talkoovoimin
pidettävä minigolfrata sekä keväisin ilmestyvä Palveleva Leijona -lehti, josta
juuri ilmestyi lehden 20. numero. Lisää Charterjuhlasta klubin kotisivuilta:
www.lc-espookeskus.fi
Teksti: Jukka Isotalo

CC Seppo Söderholm lyö uudeksi Arne Ritari -killan jäseneksi LC Espoo/Keskuksen lion Timo Uusimäen, joka sai myös jo 35:n timantin progressiivinen
kultamerkin MJF -jäsenyydestään. Kuva: Jukka Kolari.
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LC Turku/Aninkaisen isännänviiri liehuu korkealla Saaristomarkkinoiden sekä
Silakkamarkkinoiden aikana. Kuva: Lars Wiren.

teiden mukaisesti. Lahjoitusten vastaanottajien kirjo on laaja ja monipuolinen. Yhtenä merkittävimmistä voidaan perustellusti pitää vuoden takaista
klubin 50-vuotisjuhlien yhteydessä tehty päätös yhden koko Lions Quest
-kurssin järjestämisestä 30 opettajalle. Kaikkiaan klubi on kustantanut vuodesta 1990 alkaen n. 70 opettajan koulutuksen.
Oli sitten kyseessä keväiset Saaristolaismarkkinat tai syksyiset Silakkamarkkinat liehuu LC Turku/Aninkaisen myyntikojun yläpuolella korkealla
Lions-isännänviiri.
Lars Wiren

Tavallinen juhlapäivä Virkkalassa
Kovin erilainen oli maailma lionsjärjestön rantautuessa Suomeen 63 vuotta
sitten. Kansainvälinen palvelujärjestömme oli saavuttanut laajan levinneisyyden, itsenäisen isänmaamme ikätoverina. Maailma tarvitsi palvelevia
lioneja, jotka halusivat rakentaa myös Suomesta paremman maan asua.
Varsin erilainen oli myös sementtitehtaan ympärille kasvanut Virkkalan
kylä reilut 50 vuotta sitten kun joukko paikkakuntalaisia herrasmiehiä tuli
vakuuttuneeksi lionstoiminnan tarpeellisuudesta kotiseudullaan. Nämä perustajajäsenet olivat muistojemme keskiössä kun LC Virkkala-Virkby juhlisti
50. charter-nightiaan, päivälleen 16.3.2013.
Kevättalven aurinko loisti lempeästi kun aloitimme juhlapäivän kunniakäynnillä charter-veljiemme haudoilla. Iltapäivällä kokoonnuimme yleisön
kanssa juhlakonserttiin kotikirkkoomme. Hyväntekeväisyyskonsertissa esiintyivät mieskuoro Papas no Mamas sekä lauluyhtye How Many Mothers.
Juhlapäivämme päätteeksi kokoonnuimme gaalaan Kässän talolle. Muistelimme menneitä ja nautimme nykyisyydestä, juhlahetkestä. Maittavan illallisen lomassa kuulimme laadukkaita musiikkiesityksiä, juhlapuheita ja
tervehdyksiä. Huomionosoituksista merkittävin oli perustajajäsenemme,
vuonna 1967 LC Ingån charter-presidentiksi siirtyneen lion Holger Mangstömin palkitseminen pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkillä.
Perustajajäsenistä on edelleen jäsenenä oleva Eero Saul, Inkoon klubissa toimiva Holger Mangström sekä aikanaan klubista eronneet, Lohjalla edelleen asuva Kalle Vuorinen sekä sittemmin Turkuun muuttanut
Kurt Michelsson.
Kalle Stbk

Holger Mangström on perustanut lionsklubin sekä Virkkalaan että Inkooseen. Pitkään toimineelle tuplaperustajajäsenelle ansiomerkin luovutti piirikuvernööri Jukka Uusitalo.

Leijonat raveissa
12.4.2013 järjestettiin Turun Metsämäen raviradalla elämysilta, Leijonaravit, jossa lioneilla oli mahdollisuus tutustua ravikilpailun jännittävään
maailmaan! Elämysillan ohjelmassa oli mahdollisuus tallikierrokseen, sekä
tutustumiseen kilpailuihin valmistautuviin ravureihin. Paikalle saapui yhteensä 20 henkilöä LC Turku/Archipelago, LC Turku-Åbo sekä LC Turku/Kupittaalta. Illan oppaat jakoivat sisäänpääsyrannekkeet TotoAreenalla, jonka
monitorissa pyöri myös lionsklubien ja Turun Yliopiston FinnBrain-tutkimuksen mainos.
Iltaan osallistuneille klubeille oli varattu lähdöt 6. ja 8. Molempien nimikkölähtöjen esittely tapahtui hevosella, jolla oli mainosloimi päällä. Totoamisen lisäksi oli tarjolla hieman eksoottisempiakin kokemuksia, joista toisessa
lähdössä yksi klubin edustaja pääsi tandemkärryssä ohjastamaan esittelyhevosta. Toinen nimikkolähtö oli autolähtö ja siihen klubin edustaja pääsi
seuraamaan lähtökiihdytystä auton kyydistä aivan ravihevosten edestä.
Leijonaravit oli erinomainen kokemus ja oli myös hienoa tavata Turun
yliopiston FinnBrain-tutkimuksen edustajia, jotka olivat kiitollisia itse tapahtumasta sekä saamastaan tuesta.
Teksi ja kuva: Ismo Viinikainen

Pekka Vallimiehen (oikealla) ritarijuhlaa lieksalaisten klubien ja piirikuvernööriparin yhteistapaamisessa Ammattiopistolla Lieksassa. Ritarin vierellä
on Riikka Vatanen ja vastapäätä Raija Forss.

Lieksan klubien ja ammattiopiston
yhteistyötä 25 vuotta
LC Lieksan, LC Lieksa/Brahean ja LC Lieksa/Korpi-Jaakon puolisoiden yhteistapaamisessa vuonna 1988 sovittiin, että mentäisiin kaikki klubit yhdessä
puolisoineen tutustumaan Lieksan emäntäkouluun. Samalla sovittiin, että
oppilaat valmistavat opettajiensa johdolla väelle karjalaisen pitopöydän ja
hoitavat tarjoilun opetustyönä. Tästä alkoi nyt jo 25 vuotta kestänyt yhteistyö, jolla on voitu tukea merkittävästi ja miellyttävällä tavalla opiskelijoita heidän ammattiin valmistautuessaan. Illan menu on vaihdellut vuosittain eri maanosien kansallisista perinneruoista maakunnallisiin ja paikallisiin ruokiin. Osallistujia on ollut vuosittain 70–100 henkilöä.
Tilaisuuksissa on vieraillut myös H-piirin piirikuvernööri puolisoineen.
Aivan viime vuosina mukana on ollut edustus myös lohkon neljännestä
klubista, LC Enosta. 20.3.2013 pidettyyn tilaisuuteen toi lisäjuhlallisuutta
PCC Harri Forssin vierailu puolisoineen. Harri löi lion Pekka Vallimiehen
Lions-ritariksi.

Leijonaraveissa nimikkolähtöjen voittajahevoset saivat Lions-loimen selkäänsä.

Maskutalo täynnä
hyväntekeväisyyskonsertissa

LC Maskun yksi vuoden päätapahtumista, hyväntekeväisyyskonsertin järjestäminen paikallisten sotaveteraanien ja nuorison hyväksi onnistui jälleen loistavasti. Paikalla 17.3. oli edellisvuosien tapaan täysi salillinen, eli parisensataa ihmistä, kuuntelemassa Turun Sotaveteraanisoittajien esittämää vanhaa
tanssimusiikkia. Turun Sotaveteraanisoittajat kapellimestarinaan Reijo Ahola
on maan vanhin ja suurin veteraanimusiikkiperinnettä vaaliva orkesteri. Konsertin tuotto ohjataan mm. paikallisen veteraanityön hyväksi.

Uusia ritareita Hämeenlinnaan
LC Hämeenlinna/Linnattaret ja LC Hämeenlinna/Renko viettivät yhteistä iltaa 17.5.2013 ravintola Pirparkakkutalossa. Kutsu tilaisuuteen oli kutkuttavan salaperäinen, sillä vieraat oli ohjeistettu pukeutumaan hyvin ja varautumaan yllätysvieraisiin.
Salaisuus paljastuikin illan kuluessa. Kumpaankin klubiin lyötiin uusi ritari. Lionsritari Sinikka Uola Linnattarista kantaa numeroa 1360 ja lionsritari Juha Myllykangas Hämeenlinna Rengosta numeroa 1355. Juhlallisen ritariksi lyönnin suoritti Arne Ritari-killan jäsen PDG Jukka Uola. Illan aluksi
Linnattaret saivat seurata Hämeenlinna Rengon vaalikokousta, joka sujuikin Linnattarien kummiklubilta rauhalliseen sujuvasti.

PDG Jukka Uola lyömässä puolisostaan ja klubitoveristaan ritaria.
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Kurkistuksia

Ajattelemisen aihetta
Minua on suuresti hämmästyttänyt
joissakin klubeissa käytävä keskustelu siitä, voidaanko ja halutaanko klubin jäseniksi kutsua
naisia. Halutaanko edelleen, että
lionsklubi on ns. herraseura vai
olisiko luonnollisempaa ja tuloksellisempaa, jos molemmat sukupuolet toimisivat yhdessä hyvien
asioiden puolesta ja vähempiosaisten hyväksi? Eihän meillä ole enää
erikseen poika- ja tyttökoulujakaan.
Myös esim. nuorkauppakamareissa miehet ja naiset toimivat yhdessä, samoin kuin
omissa leoklubeissamme.
Työelämässä olevat ihmiset eivät kaipaa vapaa-aikanaan muodollisia ja
tiukasti organisoituja kokouksia, vaan rentoutumista hyvien, kiinnostavien
asioiden ja mukavien ihmisten parissa. Sosiaalisuus on korostunut. Meillä
on lupa välittää myös toisistamme. Annetaan klubeissa mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kuulin viime syyskuussa eräässä Lions-liiton
tilaisuudessa aluksi kaikkia hämmästyttäneen puheenvuoron. Liiton toimialajohtajana aiemmin toiminut seniorileijona totesi, ettei palvelu ole ollut
hänelle koskaan mikään pääasia lionstyössä. No mikä sitten? Hän jatkoi,
että hänelle tärkeintä on ollut hyvien ystävien saaminen ja heidän tapaamisensa. Palvelu on sitten tullut siinä sivussa.
Eräissä tutkimuksissa on todettu, että suomenruotsalainen väestönosamme
elää pidempään kuin suomenkieliset. Toki elinikään vaikuttavat monet seikat, kuten perintötekijät, ravitsemus ja liikunta sekä elämäntavat. Yksi keskeisimmistä tekijöistä on kuitenkin sosiaalinen harrastustoiminta, jossa suomenruotsalaiset ovat pääväestöä aktiivisempia. Meidänkin kuukausitapaamisissa on keskeistä hyvien ystävien tapaaminen ja heidän kanssaan toiminta ja sen suunnittelu. On tärkeää, että kuukausitapaamiset toteutuvat
myönteisissä merkeissä. Silloin oikein odotetaan seuraavaa mahdollisuutta
kokoontua ja tavata hyviä ystäviä eikä niinkään etsitä tekosyitä jäädä pois.
Kun ajattelemme leijonien keski-ikää, herää kysymys, miksi nuoria ei ole
mukana tai miksi nuoret jäävät pois? Onko toiminta riittävän mielekästä, sitoutetaanko uudet jäsenet heti toimintaan ja ollaanko heistä aidosti kiinnostuneita? Vaikuttaako lionstoiminta liian byrokraattiselta, jäykältä ja vanhanaikaiselta hyvistä tarkoitusperistä, tavoitteista ja periaatteista huolimatta?
Luotammeko nuoriin ja annammeko heille vastuuta ja tehtäviä vai pidämmekö itseämme korvaamattomina? Pelkäämmekö liikaa nuorten valtaan
pääsyä? Näitä asioita meidän leijonien olisi hyvä miettiä monien muiden
yhdistysten tavoin turvataksemme tulevaisuutemme.
Olemme liitossa tehneet viime ja erityisesti tällä kaudella talouden tasapainottamisen lisäksi muutoksia kokouskäytäntöihin. Fyysiset kokoukset ovat
lyhentyneet ja harventuneet ja puhelin-, skype- sekä erityisesti sähköpostikokoukset ovat olleet käytössä. Tässä on osaltaan apuna ollut uusi, uudistusmielinen ja järjestötaustaltaan kokenut naispääsihteerimme. Liiton tulevan
puheenjohtajan toimintasuunnitelmassa on pitkäjänteisen strategian luominen sekä kehityksen aallon ulottaminen piiri- ja ennen kaikkea klubitasolle.
Toimintamme vaatii nykyaikaistamista ja järkevöittämistä myös klubitasolla.
Klubeihin tulisikin perustaa jonkinlainen tulevaisuustoimikunta, joka pohtisi sekä toiminnan kehittämistä että jäsenasioita. Enää ei riitä pelkkä uudistustarpeesta puhuminen, vaan on siirryttävä sanoista tekoihin ja lupauksista niiden lunastamiseen.
Seppo Söderholm
Liiton puheenjohtaja
(Ote LC Lahti/Hiidenkiven 35-vuotisjuhlapuheesta)
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Uusia lionsklubeja
Kuopioon uusi lionsklubi
Kaksikymmentä vuotta ehti kulua, ennen kuin Kuopioon saatiin uusi lionsklubi. 23 uuden jäsenen voimin 17.4.2013 Kuopion klubilla julistettiin LC
Kuopio/Siskotyttö perustetuksi. Kummiklubina toimiva LC Kuopio/Canth
juhlii syksyllä 20. toimintavuottaan. Canth on Kuopion viimeisin perustettu toimiva klubi, sillä hieman myöhemmin perustettu LC Kuopio/Petonen on lopettanut toimintansa.
Uuden klubin perustamisjuhla pidetään marraskuussa myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Hallitukseen tulivat Riitta Lyytinen presidentiksi, Minna
Tihinen sihteeriksi ja Minna Natunen rahastonhoitajaksi. 1. varapresidentti
on Paula Korhonen ja 2. varapresidentti Tiina Pyrstöjärvi.
Tilaisuudessa mukana ollut piirikuvernööri Martti Törrönen painotti jäsenten aktiiivisuuden tärkeyttä. Klubin henki luodaan itse ja erilaisten ihmisten mukana olo tuo erilaisuutta toimintaan. Alusta alkaen on kunnioitettava erilaisia mielipiteitä. Klubi kokoontuu kuukauden kolmantena keskiviikkona Kuopion klubilla klo 18.

Uudet lionit yhteiskuvassa perustamiskokouksessa. Oikealla piirikuvernööri
Martti Törrönen ja lohkonpuheenjohtaja Pirjo Tarvainen. Vasemmalla varapiirikuvernööri Onni Piippo.

Ulvila sai naisklubin
Maaliskuun 20. päivänä, jolloin yö ja päivä olivat yhtä pitkiä, perustettiin
Ulvilaan ensimmäinen naisten lionsklubi. Nimekseen klubi sai Lions Club
Ulvila/Aurora.
– Klubin nimi juontaa Ulvilan historiaan. Aurora Karamzin syntyi Ulvilassa Saaren kartanossa 1800-luvun alussa. Hän oli sosiaali- ja diakoniatyön sekä naiskasvatuksen uranuurtaja Suomessa. Lisäksi Aurora on kaunis nimi, se liitetään esimerkiksi revontuliin, LC Ulvila/Auroran ensimmäisen kauden presidentti Sisko Pakarinen perustelee.
– On hyvä, että myös naisilla on mahdollisuus osallistua lions-toimintaan. Olen itse toiminut melko aktiivisestikin LC Ulvilan puolisotoiminnassa.
Ensin ajattelin, että se riittää minulle. Huomasin kuitenkin, että uusi naisklubi tarjoaisi myös niille naisille, joiden puolisot eivät ole mukana toiminnassa, mahdollisuuden osallistua, Pakarinen selittää.
LC Ulvila/Aurora perustettiin 29 jäsenen voimin, mutta uusia jäseniä toivotaan toimintaan vielä mukaan.

LC Ulvila/Aurora perustettiin 29 perustajajäsenen voimin.

Kaukana asuvan
kummitytön
luona

nuksessa oli nokisia kattiloita ja pannuja pinoittain. Pienellä kaasukeittimellä valmistetaan ruoka. Lähikoulussa ei ole kouluruokailua. Nethmin
äiti nousee yön pimeydessä kolmen
aikaan keittämään riisiä.
Hän lähtee yhdessä Nethmin
kanssa seitsemältä kävelemään koululle. Lapset saavat koulussa välipalaa, josta kyläläiset maksavat äidille
korvauksen. Näin hän saa perheen
elättämiseen rahaa yhdeksänä kuukautena vuodessa, koska koululaiset ovat lomalla huhti-, elo- ja joulukuun.

Äiti itki ilosta

Ulla, pikku Nethmi, äiti, isoveli sekä kirjoittaja Matti.

Kävimme Sri Lankassa tapaamassa
omia, LC Lahden ja ystäviemme
kummilapsia sekä osallistuimme leijonien järjestämiin lastenjuhliin.
7-vuotiaan
kummityttömme
Nethmin ja hänen perheensä kotikylän piti olla lähellä Mataran kaupunkia. Meillä oli osoite ja Nethmin valokuva. Kuljettajana/tulkkina oli Sanjeewa, tuttavallisesti Santtu.
Matarasta lähdimme kohti maaseutua. Noin 10 kilometrin ajon ja
kyselyjen jälkeen pysähdyimme tien
laidassa seisoneen poliisin luokse.
Hän tuli mukaan oppaaksi noin 10
km matkan jääden poliisiasemalle.
Siitä tuli mukaan vanha mies kauppakasseineen opastaen oikeaan kylään. Pysähdyimme kyläpäällikön talon kohdalla. Paikalle tuli myös kylän tuktuk-taksin kuljettaja. He kävivät kyläpäällikön luona kysymässä
tietä eteenpäin. Jatkoimme matkaa
tuktukia seuraten. Loppumatkalla
”polku” ei autolle enää riittänyt.
Pysähdyimme pienen mökin kohdalla ja tuktukin-kuljettaja kävi kysymässä neuvoa näyttäen Nethmin
valokuvaa. Pihassa ollut pieni poika
tunnisti siitä sisarensa. Hän opasti
meidät perille. Matkaa Matarasta oli
kertynyt 32 kilometriä.
Siistissä pihassa oli keskeneräinen
tiilistä rakennettu mökki. Muuraukset olivat kesken, ikkuna-aukkojen
alaosan peittivät aaltopellin kappaleet. Ulko-ovi sentään oli.
He eivät tienneet meidän tulevan,
koska emme olleet saaneet yhteyttä
heihin. Äiti Kamala ja Nethmi olivat ovella vastassa. Esittelyn jälkeen
tilanne vapautui – he tiesivät keitä
olemme. Äidin lisäksi Nethmillä oli
11-vuotias veli Sachini ja 15-vuotias

sisar Shehara, jotka molemmat myös
käyvät koulua. Isä oli kuollut kaksi
vuotta sitten.

Huoneessa maalattia
Sisällä pienessä huoneessa oli maalattia. Kaksi sänkyä ja pöytä olivat
täynnä sekalaisia vaatemyttyjä, muoviastioita ja koulutarvikkeita. Ruosteiset sähköjohdot roikkuivat katonrajasta, lamppuja ei ollut. Sähkö oli

Pikku Nethmin koti.

Keittiö.

kuulemma luvattomasti vedetty naapurista, nyt se ei toiminut. Nethmi
oli juuri ollut tekemässä englanninläksyjä hämärässä huoneessa. Hän
oli kirjoittanut vihkoon sivun verran:
I am Nethmi. Liikuttavan huolellista
käsialaa pieneltä tytöltä.
Pieni vessa pihan reunassa ei kutsunut, mutta se oli kuitenkin viidakkoa turvallisempi vaihtoehto, vaikka
opas suosittelikin viidakon reunaa.
Pienessä erillisessä keittiöraken-

Meillä oli tuliaisina 10 kg riisiä ja lisäksi sokeria, teetä, maitojauhetta
ja saippuaa sekä Nethmille meripihkakoru ja askartelutarvikkeita ym.
Äiti itki ilosta ja liikutuksesta miltei
koko ajan havaitessaan mitä kaikkea
he saivat. Puolisoani Ullaa halaten,
minua kädestä pitäen kiittäen ja kyyneliä välillä pyyhkien Nethmin äiti
osoitti kiitollisuuttaan meille. Minä
annoin vielä 4 000 rupiaa (24 euroa)
rahaa. Se on siellä merkittävä rahasumma.
Puhutaan, että avustukset eivät mene perille tai menevät vääriin
paikkoihin. Avun voi viedä suoraan
kotiovelle ja nähdä oikeasti mihin
se menee – avun kohteella on kasvot. Meille 10 euroa ei merkitse paljoa, mutta heitä se auttaa elämässä
eteenpäin. Näin he voivat elämänsä
vaikeissa tilanteissa joskus saada
herkän hetken, josta saa voimaa kestää seuraava päivä.
Jokaisella kummilapsella on tarinansa. Jokaisella tapaamisella on
merkitys. Myös kaukana asuvat ovat
lähimmäisiämme.
Hyvän koulutuksen saaneella
nuorella on mahdollisuus löytää oma
paikkansa elämässä. Parhaille oppilaille annetaan stipendejä esimerkkinä kaikille muille. Kummilapsiaktiviteetin yhteyshenkilö, lion Eero
Arvo on todennut: ”Kummilapsista
on löytynyt viime vuosina maan parhaita oppilaita. Heistä olemme erityisen ylpeitä. Olisiko menestys ollut
niin hyvä ilman suomalaisen kummin avustusta?”
Hikkaduwan lastenjuhlassa 26.1.
2013 yhteyshenkilö, PDG Ossi Vuorinen totesi: ”Minä olen ylpeä teistä.
Te kummit olette tuoneet Suomen
tänne Hikkaduwaan. Täältä tämä toiminta on alkanut. Täällä meidät tunnetaan ja se työ, mitä lasten koulunkäynnin hyväksi teemme.”

PDG Matti Paavola

3/13 LION 39

LIONIEN TERVEISIN JA
TOIMINTAAMME TUKIEN
Tilitoimisto Deebetti Oy
Lahti, p. 050 536 1726
www.deebetti.fi

Laatokan Lankku Oy

Valtimon Sähkötyö Oy

Tarnala

Nurmes

Pekolan Liikenne Oy
Hämeenlinna

Somman

hautauspalvelu

Puistokatu 2
40100 Jyväskylä
Puh. 014 217 879

www.pajunkukka.fi

Kukka-ja Hautauspalvelu Pääsky
Kauppakatu 29, 80100 Kajaani
Puh. 010 322 1900, www.paasky.com

Hautaustoimisto Perttala
Annikki Perttala-Koskinen Oy

A-Tiilikate Oy
Aura

Loimaan Kaukolämpö Oy

Linnankatu 3, 20100 Turku, puh. 02 231 4074
www.perttala.fi

Loimaa

Invataksi Veijo Hirvonen

Mariehamns Tryckeri Ab

Joensuu, puh. 0400 650 262
Turvallista palvelua

Mariehamn, puh. 018 528 520
www.mtryck.ax

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
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Maanrakennuspalvelu
Antti Pesanto
Naantali

Isännöintipalvelu Ritva Pesonen
Espoo

Matinkylän Huolto Oy
Parainen

Espoo

Kuorma-autoilija Jukka Kaarilahti

T:mi Markku Mikkelson

Sauvo

Espoo

Piirinuohooja Pertti K. Mikkonen

M-Market Laaksolahti

Somero

Espoo

LVI-eristys Murto Oy

Mikroasennus Tupasela Ky

Turku

Helsinki

Megatro Talotekniikka Oy

Solcon Oy

Uusikaupunki

Helsinki
Rakennusalan erikoislaitteita vuodesta 1983

Transport K. Lindholm & Co

Sähkösuunnittelu Forssell Oy

Bromarv

Helsinki

Espoonlahden Lukko ja Lasi Oy

Herkku Tarhat Oy

Espoo

Karjalohja
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Stokvis Tapes Oy

KHTT-suunnittelu Oy

Nummela

Hämeenlinna

Aik Palvelut
Forssa

Laskentapiste Balanssi Oy

Suomen Kauppayhtiöt Oy

Forssa

Hyvinkää

Hauhon Liikenne

Suomen Terästekniikka Oy

Hauho

Hyvinkää

Autohuolto järvinen Oy

Metrade Oy

Hollola

Hyvinkää

Davanti Finland Oy

Kangas ja Konemarket Oy

Hollola

Hyvinkää

Eki-Trans Ky
Hämeenlinna

Varattu

Hämeen Rakennussähkö Oy

Domifin Oy

Hämeenlinna

Jokela
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Antenni ja Sähköhuolto Okkonen
Jokioinen

Keski-Uudenmaan Taksipalvelu
Järvenpää
www.ku-taksipalvelu.fi

Gelecta Oy
Lahti

Jura-Lasi Oy

Lahden Lvi-talo Oy

Järvenpää

Lahti

Automaalaamo T. Kurvinen Oy

Lammin Kiinteistökeskus Ky

Järvenpää

Lammi

Isännöinti M. Ryyppö

Melodrama Oy

Karkkila

Nummela

Padasjoen Laiva Oy
K-Supermarket Karkkila, Karkkila

Padasjoki
www.elbatar.fi

K. Suilo Oy

Kolarikorjaamo Sorsa Oy

Karkkila

Riihimäki

Asianajotoimisto SLPK Oy
Lahti
Riihimäki
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Hausjärven Liikenne

Automaalaamo S. Nyström ky

Ryttylä

Koria

M.B.Liikenne Oy

Cafe Heila

Röykkä

Heinola

Seroc Oy

I. Forsman Oy

Talma

Reitkalli

Nordium Oy

Fysioterapiapalvelut Jari Junno

Pärnu

Imatra

Ylöskartano

Karhulan Helmi Ky

Tuulos

Kotka

Tuuloksen Rakentajat Oy

Maanrakennus Weckman Oy

Tuulos

Neuvoton

Etelä-Hämeen Tilikeskus Oy

Moniurakointi Heikkilä Oy

Turenki

Uro

Keskuskioski Rahikainen Oy

Omakotisaneeraus Oy

Turenki

Myllyoja
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PJ-Asennus Oy

Ikaalisten Kiinteistökonsultit Oy

Kuusankoski

Ikaalinen

Raussi Golf

Kennel Pakaste Oy

Sippola

Ikaalinen

Oy RP-Systems

Kodinkoneliike Merioksa

Kotka

Orivesi

Vaihtoautohalli Jari Kinnunen
Koria
Hinaukset, autonkuljetukset ja automyynti

K-Supermarket Kangasala, Kangasala

Airfil Oy

Kuljetusliike Pauli Saarinen Oy

Toijala

Korkeakoski

Autohuolto J. Salo Oy
Nokia

Autokorjaamo M. Vänttinen Oy

Maalaamo Parkusjärvi Ky

Tampere

Tampere

Esan Levykaluste Oy

Maanrakennusliike J. Anttila Ky

Niinisalo

Virrat
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Maanrakennus Esko Halme Oy
Valkkinen, puh. 0400 236 610
www.eskohalme.net

PMT Mäkelä Oy
Juupajoki

Mainosteko Oy

Putkiasennus Jorma Jokinen Oy

Tampere

Humppila

Morsec Oy

Puttek Oy

Pirkkala

Akaa

Neste Oil Toijala

Sound Byte Ohjelmapalvelut

Toijala

Virrat

Nykypesu Oy

Sähköliike Matti Rantala Oy

Toijala

Sastamala

Oriveden Erikoiselementti Oy

Sähköset Oy

Orivesi

Pälkäne

Pikana Oy

H&J Särkinen Oy

Urjala

Tampere

PK-Osat ky
Ruovesi
www.pkosat.fi
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Telilän Sähkötyö
Sastamala

Virtain Putkityö Oy

Insinööritoimisto Jouni Kultalahti

Virrat

Evijärvi

Alavuden Ra-Si Palvelut Oy
Telekuja 7, Alavus
Tervetuloa tutustumaan uuteen liikekiinteistöön

Insinööritoimisto Hannu Pienimäki
Töysä

Matti Anttila Oy

Insinööritoimisto E. Tammela

Alavus

Alavus

Autohuolto Alpo Hautala

JH-Rengas ky

Närvijoki

Kauhajoki

Auto ja Konekorjaamo
Velj.Lehtonen

Jurvan Räjähdysmatto Oy

Isokyrö

Jurva

Broiler-Piirto Oy

Järviseudun Peruna Oy

Kurikka

Vimpeli

Evijärven Sähköpalvelu Oy
Evijärvi
Perustettu 1973

Hinkutiimi
Kauhajoki
Työvoimanvuokraus

Kaivu ja Kuljetus R. Peura Oy
Soini

Kuljetusliike Mikko Myllymäki Oy
Alavus
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Kultalahden Saha ja
Huvilaveistämö
Evijärvi

PP Tilausmatkat Oy
Taivalmaa

Lakeuden Highland

Rakennuspalvelu H.T.Sillanpää Oy

Luopajärvi

Härmä

LVI-Palvelu H.Koivumäki Ky
Lapua

LVI-Työ S. Keisanen

Transport Seppälä Oy

Isokyrö

Alajärvi

Maaseututilit Oy
Ilmajoki, puh. 06 4246 480
www.maaseututilit.fi

Nuorisopsykiatrinen Asumiskoti
Puro Oy
Merikaarto

A&A Travels Oy
Muurame

Akva Filter Oy
Joutsa

Pekan Puu ja Metsätyö

Kespat Oy

Huissi

Jyväskylä

Pohjanmaan Kaluste Oy

Konepalvelu K. Niskanen ky

Kurikka

Kannonkoski
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Kuljetuspalvelu
Kari ja Jarno Poutanen Ky
Jyväskylä

Arkkitehtitoimisto Valjus Oy
Savonlinna

Majatalo Morva

Finnhydro Oy

Juokslahti

Savonlinna

Mäntän Pintakäsittely Oy

Jylhän Sora Oy

Mänttä

Heinävesi

Siirtohöyläämö Y. Hokkanen
Äänekoski, puh. 0400 640 277

K-Market Evästori, Nurmes

Tilipalvelu Kotitili
Vihtavuori

Vesikaivohuolto Vipe Oy
Sysmä
www.kaivo.fi

www.hjt-holz.com
Thermo Wood®
Mänttä-Vilppula

K-Market Kruunu, Punkaharju
Koneyhtymä Ahtinen Oy
Kerma

Kuljetus Jari Nevalainen Oy
Juuka

Asianajotoimisto Kai Laine Oy

Lehtosen Liikenne Oy

Joensuu

Joensuu
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Isännöintipalvelu
Erkki Hanhisalo Ky
Outokumpu

Oulu

Punkaharjun Vesi ja Lämpö Oy
Punkaharju

Puutavaraliike
Loikkanen & Kiljunen
Enonkoski

Ruunaan Retkeilykeskus
Lieksa, puh. 013 533 170
www.ruunaa.fi

K-Market Komiaho, Kajaani
Rakennustoimisto Aresa Oy
Raahe

Ruukin Kiinteistöhuolto
Ruukki

Sähköliike Style-Model Oy

Suomen Mardega Oy

Ylämylly

Kello

Tuupovaaran Sähkö
T:mi Esko Tolvanen

Elinan Kotipalvelu

Tuupovaara
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Juankoski

Valtimon Sähkötyö

Finnsäiliö Oy

Valtimo

Suonenjoki

Hitsacon Oy

Lisatrans Oy

Vaala

Tervo

Pielaveden Sähkötalo
Pielavesi

K-market Rinne
Kuljetusliike Sääskilahti Oy

Pöljä

Saarenkylä

Säätöpaja Oy

Lapin Leijona Oy

Pielavesi

Rovaniemi

Tieisännöitsijä Ilkka Kinnunen

Metsäpalvelu K. Liimatainen

Pieksämäki

Ranua, puh. 040 7504 732
www.metsapalvelu.eu

T:mi Timo Torssonen
Sorakuljetukset

Ranuan Autokoulu Ky

Salahmi, puh. 0400 357 817

Ranua

U-Cont Oy Ltd

Sinetän Kylä-Krouvi Eväspirtti

Joroinen

Sinettä

Haavikon Kenkä Ky

Tilipyppi Oy

Rovaniemi

Sodankylä

TRV-Haketus Oy
K-Market Ivalo

Ranua
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Agroset Oy

Kellohuolto Heinonen

Huittinen

Laitila

Cap Trans Niemi Oy/I&T Niemi Ky

Kunto-Eura Ky

Ahlainen

Kauttua

Euran Autotalo Jokinen & Juusela

Kurrun Kanala Oy

Eura

Harjavalta

Euran Hydrauliikka ja
Metallirakenne Oy

Lauttakylän Betoni Oy

Kauttua

Huittinen

Hietakulma Oy

Lehtilän Kauppapuutarha

Kankaanpää

Laitila

Hirrenveistäjä Keijo Vähäaho

LVI-Tapioharju Oy

Kauttua

Punkalaidun

Jannelan Puutarha Oy

Länsi-Suomen Metsätilat Oy Lkv

Pori

Sastamala

Kankaanpään Lämpöpalvelu
Seppälä Ky

Mepu Oy

Kankaanpää
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Yläne

Maatalous ja Tarvike
P. Nummila Oy
Kankaanpää

Ulvila

Ari Nummela Oy

Anarakenne Oy

Kauttua

Porvoo

Parhaat Löylyt Oy
Luvia
www.saunagranit.com

Artjärven Laatujousi Oy
Artjärvi

Puutavaraliike Juha Sakari

Korjaamo Mauri Lindström

Huittinen

Juornaankylä

Rannikon Rakennus ja Kuljetus

Kuljetusliike
Haikkola & Jäppinen Oy

Pori

Pukkila

Rauman RS-Rakennus Oy

Mahro Oy

Kolla

Kulloo

Rakennusliike
Alastaron Rakentajat Oy

Martinlaakson Huolto Oy

Alastaro

Sata-Hämeen Rakennuspalvelu Oy
Pori

Vantaa

Protan Oy
Vantaa
Turvallinen vesikate
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Rakennus Studio Oy

Scanmont Oy

Box

Pyhäsalmi

Ikäihmisten
kokoontumispaikka

Tilitoimisto Pekka Lieppinen

Taksi Hannu Merilehto

Vantaa

Oulainen



Varattu

Vantaan Timanttiporaus Oy
Vantaa
www.vantaantimanttiporaus.fi

Hasa
Haapajärvi

PL 46, 85101 Kalajoki
Puh. 08 469 5500
Telefax 08 460 768

Vieskan Sisustajat Oy
Ylivieska

Haaviston Kuusi
Hyvinkää, puh. 0400 694 012
www.joulupuu

Helsingin Kartech Oy
Helsinki
www.helsinginkartech.fi

Varattu

Kesälahden Konesavotta Oy
Kesälahti, puh. 0500 325 509

Kuljetus Rahkola Oy
Kalajoki
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K-market Katiska, Vehmersalmi

LP-Vahinkosaneeraus Oy

Vaalan Kukka- ja Hautauspalvelu

Helsinki

Vaalantie 9, 91700 Vaala, puh. 08 5361 271,
0400 682 250, www.vaalankukka.palvelee.fi

Nelipyörä Oy

Malax Blomstercenter-Begravningsbyrå ab
Maalahden Kukkacenter-Hautaustoimisto oy

S-ryhmä

Nelko Oy
Lapinlahti
www.nelko.fi

Pharmia Oy
Tuusula

Sihvon Tila
Esko Voutilainen
Varpaisjärvi, www.sihvontila.com

66100 Malax-Maalahti

Puntilan Tila
Keltaiset Huvilat
Hauho, www.puntilantila.com

Lemettilän Tila
Kalle Mattila
Haukivuori

Maatalousyhtymä Hersta
Jaala

Kaarinanseudun Hautaustoimisto

Muikkulahti

Kaarina, puh. 02 2432 779, 0500 169 701
www.kaarinanseudunht.fi

Juha Hanjoki
Heinola

Pusulan
Kukka- ja Hautaustoimisto

Nurmelan Hereford
Pekka Kokkonen

Pusula, puh. 09 2266 112, 050 5328 730

Iisalmi, www.hereford.fi/nurmelahereford

Rantasen Hautaustoimisto
Heinonen Group oy

Luopajärvi
Kyösti ja Katri Anttila

Itäpuisto 12, 28100 Pori, puh. 02 6332 707

Jalasjärvi
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LIONIEN TERVEISIN JA
TOIMINTAAMME TUKIEN
Katajan Tila
Irma ja Pekka Mäki
Koskenkorva

Maatalousurakointi Juha Pietilä
Loimaa

Rauno Alm ja Aino-Riitta Joutsen
Loimaa

Jukka Kukkola
Suvikumpu, Karvoskylä

Heikkilän Tila
Marjo ja Kaj Erlands
Teuva

Jauhialan Tila – Metsäurakointia
Pentti ja Tarja Varonen
Tohmajärvi

Korpilahden Tila
Hannu Kuiri

Anttilan Tila
Juha ja Marjo Anttila

Lähiruokaa, Outokumpu

Vilppula

Alestalon ja Alitalon Tilat
Tuomas ja Heidi Simola

Mika Mäkitalo

Orimattila

Kivimäen Tila
Heikki Kivimäki

Viertolan Tila
Sanna ja Pasi Uusitalo

Pukkila

Ypäjä

Kauppalan Tila
Ville Hirvonen
Rääkkylä
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Vilppula

RAKENNUS
VERA OY

1.10.
9.10.
25.7.
25.8.
1.12
14.2.14
17.10.

Ihmeiden Istanbul ja tarujen Troija 7 pv.
Andalusian kiertomatka 7 pv.
Risteily Pietariin 3 pv.
Kilpisjärvi-Tromssa 7 pv.
Niilin risteily 8 pv. Myös 2.2.2014.
Nasserjärvi risteily ja Sakkara 7 pv.
alkaen matkoja Siwan keitaalle Saharaan,
majoitus upeassa Villa Aleksanterissa 8 pv.

Lisäksi ryhmämatkoja, Hollantiin, Saksaan, Englantiin,
Adrian rannikolle ja miltei minne vaan.
Ota yhteyttä niin suunnitellaan ryhmällesi sopiva matka.

Koivistontie 21 b A

Oppaana vuoden matkailuhenkilö Veli Kilpinen.

02140 Espoo

Tervetuloa hyvin suunnitelluille
ja tasokkaille Velin matkoille.
www.velinmatkat.fi tai 044 718 0008

Puh. 040 5227 110

Äitienpäivästä juhannukseen

KOTIMÄEN PALVELUKESKUS
 Kotimäen palvelukeskus tarjoaa 55:lle ikäihmiselle turvallista ja ympärivuorokautista
asumispalvelua Keravan keskustan välittömässä läheisyydessä 20 min. etäisyydellä Helsingistä.
Myös ulkopaikkakuntalaiset ovat tervetulleita asukkaiksi.
 Ammattitaitoinen henkilökunta on kuntouttavaan työotteeseen sitoutunutta, kaikki ohjaus /
avustus tähtää asukkaan omatoimisuuden tukemiseen ja kuntoutumiseen inhimillisiä arvoja
kunnioittaen.
 Kotimäen palvelukeskus tarjoaa asukkailleen monipuolisia virikepalveluja. Palvelukeskuksen
aktiviteetit ovat asukkaiden vapaassa käytössä veloituksetta.
 Kotimäen palvelukeskuksessa on henkilökuntaa läsnä vuorokauden ympäri.
Tiedustelut:

Palvelupäällikkö Terhi Arpe, 050 555 5910, terhi.arpe@kpts.fi
Porvoonkatu 10, 04200 KERAVA

WWW.KERAVANPALVELUTALOSAATIO.FI
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Leijonat muistivat
äitejä
Suomen lionsklubit tempaisivat toukokuussa äitienpäivän merkeissä. Lähes 300 klubia järjesti Suomen eri
kunnissa palvelutapahtumia, joiden
huomion kohteena lähes 10 000 senioria. Kevään ja äitienpäivän kunniaksi ne halusivat tuottaa äideille
hyvää mieltä ja iloa arkeen.
Nyt ensimmäistä kertaa valtakunnallisena järjestettävän tempauksen
ajankohdaksi oli valittu äitienpäivää
edeltävä viikko, sillä itse äitienpäivä
haluttiin rauhoittaa esimerkiksi lasten ja sukulaisten vierailuille äitien
luona.
Äitienpäiväviikon palvelutapahtumien lähettiläänä oli Tampereen Työväen teatterin näyttelijä ja mm. television ”Kovaa maata”-sarjasta tuttu
Maija-Liisa Majanlahti. Äitienpäivän
kunniaksi Majanlahti ilahdutti senioreita Tampereella Peurankallion pal-

velutalossa yhdessä Tampere /Wivi
Lönn -klubin jäsenten kanssa. Mukana tempauksessa on myös Suomen Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka.
Samaisessa ohjelmassa tavattiin
myös laulaja Katri-Helena, jonka
50-vuotisjuhlakiertue alkoi seuraavana päivänä Kiteeltä. Alueen lionsklubit ovat osallistuneet Kiteen Jäähallissa pidettävän konsertin valmisteluun, ja äitienpäivän merkeissä
monien klubien jäsenet kustansivat
ja kuljettivat äitejä konserttiin.
Klubit toteuttavat äitienpäivän
tempauksen mitä erilaisimmilla tavoilla. Helsinkiläinen Malmittaret
-lionsklubi esimeriksi järjesti 7.5. äideille Hoitokoti Päiväkummun LänsiPasilan toimipisteessä hemmottelua,
musiikkia ja jopa tanssiakin.
Kuopion klubit tuottivat iloa se-

Kuopiolainen lohkonpuheenjohtaja Pirjo Tarvainen antamassa ruusua pikkulotta Sirkka Tikkaselle. Pöydän päässä 94-vuotias lotta Helena Tuovinen ja oikealla puolella myös yli 90-vuotias lotta Alma Wetzell. Oikealla kuopiolaisklubien ruusuaktiviteettien isä, LC Kuopio/Kallaveden presidentti Lauri Osmala. Kuva: RNen.

nioriäideille jakamalla ruusut Kuopion Lottaperinneyhdistyksen jäsenille 7.5. Tällä Suomen vanhimmalla
lottayhdistyksellä on jäseniä 430 ja
paikalla oli lottia ja pikkulottia satakunta. Ruusuja jaettiin samana päi-

vänä myös Kuopion sotaveteraanien
puolisoille ja leskille sekä veteraanitunnuksen omaaville äideille. Samana
päivänä kävivät myös LC Kuopio/Päivärannan jäsenet laulattamassa Leväsen vanhainkodin asukkeja.

LC Loimaa/Kosket
lentopallomestariksi
Kirkkoherra Petri Siren ja
klubin presidentti Martti
Nevari toimi avustajana.
Kuva: Lars Wiren.

LC Rymättylä/Merimasku
sai oman klubilipun

Kilpasarjan voittajan LC Loimaa/Kosket joukkue. Kuva: Heikki Osmonen.

LC Rymättylä/Merimaskun veljet kokoontuivat maaliskuun klubikokoukseen ravintola Pohjakulman saliin 15.3.2013 Naantalissa. Klubin presidentti Martti Nevarin johdolla rutiiniasioiden lisäksi käsiteltiin 2.3.2013
järjestettyjen nuottasilakkamarkkinoiden asioita. Kaikki järjestelyt olivat
sujuneet mallikkaasti ja markkinoiden yleisömäärä lähenteli paria tuhatta.
Kokouksen päätyttyä alkoi eräs klubin yli 30-vuotisen taipaleen merkittävimmistä juhlahetkistä. Klubin jäsenet ladyineen osallistuivat klubin ensimmäisen lipun naulaukseen ja vihkimiseen. Lipputoimikunta oli Thomas
Blomin johdolla saanut työnsä päätökseen.
Naulauspuheen piti veli Thomas Blom. Kaikki kirjoittivat nimensä lippukirjaan. Lipun vihki Rymättylän seurakunnan kirkkoherran Petri Siren.
Klubin puolesta presidentti Martti Nevari lausui lämpimät kiitossanat veljille ja otti vastaan lipun klubin puolesta.
Lars Wiren
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Lionien lentopallon mestaruuskilpailut järjesti LC Vantaa/Kaivoksela Vantaalla 27.–28.4.2013. Kilpailupaikka Energia Areena tarjosi erinomaiset
puitteet kilpailulle. Viisi kenttää oli samanaikaisesti kilpailijoiden käytössä.
Kilpasarjassa oli 3 joukkuetta ja kuntosarjaan ilmoittautui 16 joukkuetta.
Kilpasarjan voitti LC Loimaa/Kosket, toiseksi tuli LC Oulu/Oulujoki ja
kolmanneksi LC Lahti/Jalkaranta.
Ensi vuonna kilpailut käydään Vuokatissa.
Tuloksia, kuntosarja: 1) LC Marttila 2) LC Virrat 3) LC Mynämäki 4) LC
Saarijärvi/Palvasalmi 5) LC Urjala 6) LC Vesilahti 7) LC Heinävesi/Kerma
8) LC Tammela 9) LC Alajärvi/Järviseutu 10) LC Viiala 11) LC Alavus/
Salmi 12) LC Vantaa/Kaivoksela 13) LC Peräseinäjoki 14) LC Virrat/Toriseva 15) LC Kiikoinen

Leijonat urheilevat
LC Honkilahti järjestää
LIONS-LIITON

LC Kiuruvesi/Niva
SM-hiihdon viestivoittaja
LC Kerimäki järjesti apunaan Kerimäen Urheilijoiden hiihtojaosto erittäin onnistuneet Lions-liiton SM-hiihdot 9.–10.3.2013. Samassa yhteydessä hiihdettiin 107-H-piirin mestaruuksista. Sääkin suosi kisaviikonloppua; kisat saatiin viedä läpi aurinkoisissa ja talvisissa olosuhteissa. Lauantain henkilökohtaisille matkoille osallistui 37 hiihtäjää 40 ilmoittautuneesta ja sunnuntain
viestissä hiihti 7 joukkuetta.
Yleisen sarjan voitto meni Valtimoon Matti Roiniselle ja 40-vuotisten nopein oli Heinäveden Markku Prättälä. Viestissä juhli Kiuruvesi/Nivan joukkue ennen Kuhmo/Kuhmoniemeä ja Valtimoa.

Tuloksia:
Yleinen 9 km:
Matti Roininen LC Valtimo 26.43,6 2) Juha Kanervo LC Valtimo 27.05,7
Miehet 40 v. 6 km: 1) Markku Prättälä LC Heinävesi 20.30,9 2) Reijo Kovanen
LC Kesälahti 20,45,9 3) Heikki Joskitt LC Sulkava 21.20,6 4) Ari Innilä LC Kuhmo/
Kuhmoniemi 21.37,6
M. 50 v. 6 km: 1) Kari Saastamoinen Kiuruvesi/Niva 17,58,9 2) Mikko Kanniainen
LC Kuhmo/Kuhmoniemi 20,53,2 3) Hannu Huiskonen LC Sulkava 22,34.2
M. 55 v. 6 km: 1) Teijo Niskanen LC Kiuruvesi/Niva 19.04,0 2) Jukka Vuolle LC
Teisko 19.35,8 3) Hannu Pesonen LC Kuhmo/Kuhmoniemi 21.30,5
M. 60 v. 3 km: 1) Eero Väisänen LC Kuhmo/Kuhmoniemi 9.25,6 2) Erkki
Tanskanen LC Valtimo 9.52,7 3) Mikko Pohjolainen LC Suonenjoki/Soittu 10.27,4
M. 65 v. 3 km: 1) Keijo Kosonen LC Parikkala/Siikalahti 9.55,5 2) Martti Kähönen
LC Muuruvesi 10.38,7 3) Vesa Haarala LC Liperi 10.40,4
M. 70 v. 3 km: 1) Pentti Heiskanen LC Heinävesi 11.34,3
M. 70 v. 3 km. P: 1) Matti Kukkonen LC Suonenjoki/Soittu 16.33,2
M. 75 v. 3 km: 1) Sulo Pirhonen LC Vantaankoski 14.18,8
M. 85 v. 3 km: 1) Mauno Koivistoinen LC Suonejoki/Soittu 19.38,7
N. 50 v. 3 km: 1) Seija Saastamoinen LC Kiuruvesi/Niva 13.00,0
N. 80 v. 3 km: 1) Valma Keskitalo LC Kittilä 19.44,6
N. 60 v. 3 km. V. 1) Alli Lipsanen LC Kuhmo/Kuhmoniemi 17.53,2
N. Yleinen 3 km: 1) Viivi Laitinen LC Kerimäki 17.46,5
SM-viestit:
Miehet 4x3 km. P+V: 1) LC Kiuruvesi/Niva (Teijo Niskanen, Kyösti Pesonen,
Jari Rautiala ja Kari Saastamoinen) 38.55,3 2) LC Kuhmo/Kuhmoniemi 40.09,8
3) LC Valtimo 40.31,4 4) LC Heinävesi 43.21,7 5) LC Kerimäki 44.00,7
6) LC Sulkava 47.08,3 7) LC Savonlinna 1.07,31,7
107 H-piirinmestaruusviestit.
1) LV Valtimo 40.31,4 2) LC Heinävesi 43.21,7 3) LC Kerimäki 44.00,7
4) LC Sulkava 47,08,3 5) LC Savonlinna 1.07.31,7
Teksti ja kuvat: Timo Lehtinen

SM–HAULIKKOKILPAILUT
Euran Keskusampumaradalla
Metsästyshaulikossa 100 L la 20.07.2013 klo 10.00
1-Trapissa 100 L su 21.07.2013 klo 10.00
Sarjat:

Y, N ja sarjat Y50, Y60, Y70 yhdessä tasoituksin
Joukkuekilpailuun 3 parasta tulosta klubista
Lisäksi palkitaan paras yhteistulos

Osallistumismaksu 40 € / laji ja 40 € / joukkue
Osanottomaksu LC Honkilahden tilille FI9350560320009188
Ladyille oheisohjelmaa kilpailupäivinä, ilmoita tulostasi.
Ilmoittautumiset 13.07.2013 mennessä.
Lisätietoja: Martti Nieminen puh. 02 866 8267 tai 040 514 1135
tai martti.nieminen7@luukku.com
Juha Nieminen puh. 040 700 6825 tai
juha.m.nieminen@luukku.com
Timo Kaira puh. 050 572 9018 tai timo.kaira@gmail.com
Harjoittelumahdollisuus pe 19.07.2013 klo 15.00- 20.00
Lähin majoittuminen: Lomakeskus Sieravuori Honkilahti,
jonka kanssa sovittu edullinen kisapaketti.
Puh. 02 823 9690, www.sieravuori.fi, kysy kisapakettia.
Tervetuloa!
LC Honkilahti

KILPAILUKUTSU
LC Tampere Tohloppi kutsuu kaikki leijonat
XX SHAKIN LIONSLIITON
SM-KILPAILUIHIN
Kilpailuaika: Lauantai 28.09 2012 klo 10.00 alkaen
Kilpailupaikka: Hotelli Cumulus: Koskikatu 5, Tampere
Kilpailtavat lajit:
Henkilökohtainen ja joukkuekilpailu (2 pelaajaa/ klubi)
Kilpailu on avoin kaikille lioneille ja leoille.
Kilpailu pelataan nopean shakin säännöillä. Osanottajamäärästä riippuen
peliaika on 15 – 30 minuuttia.
Osanottomaksu on 60 euroa henkilö, joka maksetaan pelipaikalla.
Maksu sisältää lounaan.
Majoitus: Hotelli Cumulus Koskikatu. Hinta 2hh/ € 90,00.
Varaukset tunnuksella ”Shakin juhlaturnaus”. Kiintiö purkautuu 14 vrk ennen
haluttua yöpymistä
eli varaukset tulee tehdä suoraan hotellista ennen sitä puh. (03) 242 4111
Huom. koska kyseessä on samalla juhlaturnaus, klubi myy teatteripakettia
TTT:n Prinsessa – nimiseen musikaaliin, johon pyydämme kaikkia osallistujia
palvelukumppaneineen osallistumaan. Näytös perjantaina 27.9. klo 19.00
Sitovat lippuvaraukset 25.08. mennessä allekirjoittaneille !
Kyselyt ja ilmoittautumiset:
Kai Muttilainen p. 050-5680127 tai Jari Torkkola p. 040-5460038
(kai.muttilainen@luukku.com)____(jari.torkkola@kolumbus.fi)

Tervetuloa Tampereelle

LC Kiuruvesi/Nivan joukkue pokkasi SM viestikultaa. Joukkueessa hiihtivät
Teijo Niskanen (vas), Kyösti Pesonen, Jari Rautiala ja Kari Saastamoinen.

LC TAMPERE TOHLOPPI
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Viimeinen rutistus, leojen karjaisu!
Nyt se alkaa. Suomen suurin leotapahtuma tällä vuosikymmellä on
ovella. Kuten kaikki tietävät suurin
osa lionsklubeista viettää ansaittua lomaa vuosikokouksen jälkeen.
Leojen osalta loma on kuitenkin tältä
vuodelta aikalailla erilainen edellisiin
vuosiin verrattuna, sillä heti ensi
kauden alussa meitä kaikkia odottaa kauan odotettu LEF 2013.
Elokuussa Himoksen mökit täyttyvät ympäri maailmaa saapuvista
leoista. Kauimmaiset yhteydenotot
ovat saapuneet aina Nepalista asti.
Toivomme kovasti, että saamme
mahdollisimman kirjavan osallistujajoukon nauttimaan suomalaisten
leijonien ja leojen vieraanvaraisuudesta.
Rekisteröityminen on auennut
toukokuun alussa ja voimme iloksemme ilmoittaa, että ensimmäiset
kansainväliset leovieraat ovat jo rekisteröityneet. Tulevat vieraat odottavat jotain aivan erityistä ja ikimuistettavaa. Nämä odotukset pystytään täyttämään viimeistä ponnistusta vailla olevan varainkeruun sekä
Suomen Lions-liiton erittäin myötämielisen Suomi Näkyviin -arpajaisten
mahdollistaman tuen avulla.
Kalkkiviivat siis näkyvät. On kui-

itse tapahtumassa. Jos siis kaipaatte
nuorten ja kansainvälisten leojen
tuomaa virtaa, toivotamme kaikki
tervetulleeksi. Aktiviteetin tarkoituksena on tarjota leoille paikallista
ruokakulttuuria ympäri Suomea osallistujien lounaspöytään. Lisätietoja
aktiviteetista saa: Leo-D Antti Forsell
(antti.forsell@lions.fi) Kerääthän
siis klubisi mukaan loistavaan kauden aloitusaktiviteettiin.
Loppuun haluan vielä pahoitella
villasukka-asiassa tapahtuneita haasteita. Saimme villasukkia sellaiset kasat, että ikävä kyllä muutama klubi
oli unohtunut aikaisemmasta listauksesta. Alla aiemmasta listasta
puuttuneet klubit:

LEF 2013 edusti Suomea 7.5. Saksan Aachenissa järjestetyssä Kaarle Suuri -kilpailun loppukilpailussa. Tilaisuuden pääpuhuja Euroopan Parlamentin presidentti Martin Schultz tapasi LEF 2013 presidentinVili Urpilaisen.

tenkin vielä muutamia asioita, joihin tarvitaan meidän kaikkien panosta ja ennen kaikkea käsipareja.

Olemme mahdollistaneet loistavan
aktiviteetin leijonille ympäri Suomea sunnuntaina 12.8. Himoksella

LC Kouvola/Iris
LC Liminka/Liminganlahti
Toivotan kaikille mainiota vuosikokousta Heinolassa ja hyvää kesää!
Vili Urpilainen
LEF 2013 Presidentti

Piirilehdet esiin ”lehtiseinälle”
pakettina vuoden aikaiset leijonien
aktiviteetit ja tapahtumat. Lehden
kautta piirin klubit saavat mukavasti tietää minkälaista toimintaa
alueen eri klubeilla on. Kuitenkin
on tietyllä tavalla sääli, että lionien
hienot saavutukset ja toiminta kaikessa laajuudessaan eivät edelleenkään tule riittävän monien edes järjestämissämme tilaisuuksissa vierailevien leijonien tietoisuuteen.
Allekirjoittanut on jo kolmentoista vuoden ajan L-piirin lehteä
toimittaneena asiaa pohdiskellut ja
kuluneen vuoden keväällä esitin piirihallituksen kokouksessa ajatuksen
”lehtiseinästä”.
Oheisen lehtiseinän rakensimme Tornio/Putaan klubissa allekirjoittaneen ja
puukehykset nikkaroineen lion Risto Kasalan kanssa. Sivut on laminoituna
teipattu kennolevyille ja tässä versiossa lehden sivuja on levyjen molemmilla
puolilla. Kuvassa lehtiseinä on esillä Posiolla piirin vuosikokouksessa ilmoittautumispaikan tuntumassa. Kuva: Kari Heikkilä.

Piirilehdet kaikissa Suomen piireissä
ovat tasokkaita tuotteita ja sietäisivät saavuttaa yhä enemmän nä60 LION 3/13

kyvyyttä laajempiin ihmisryhmiin
omilla alueillaan. Piirilehdet tuovat
hyvin läpileikkauksena ja tiiviinä

Miten ja missä
käytetään?
Piirilehti (kaksi lehteä) siis ”hajoitetaan” ja kootaan laminoituna aukeamittain esimerkiksi kennolevyille
kiinnitettynä. Levyt voidaan tilanteen mukaan joko kiinnittää seinälle tai tehdä niille kehykset ja ja-

lat. Näin lehti voidaan viedä erilaisiin
klubin järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin, messuille jne, jossa liikkuu runsaasti ihmisiä ja jotka viipyvät paikassa pidemmän aikaan.
Tätä kautta maksimoidaan piirilehden kautta leijonaviestin leviäminen
muillekin kuin leijonille. Siinä ihmisille tarjoutuu kuvien ja otsikoiden
kautta melko kattava pikakatsaus
alueen leijonien monipuoliseen toimintaan.
Tämä ajatus innosti piirissämme
monia klubeja kokeilemaan asiaa ja
tähän astisen perusteella se on toiminut odotetulla tavalla. Esimerkiksi Martin Pilkeillä Sodankylässä
(paikalla noin 3 000 ihmistä) lehtiseinä sopivasti rantaruokalan tuntumassa sai ihmiset pysähtymään seinän luona. Ranuan Hillamarkkinoilla
(väkeä ollut noin 15 000) ensi kesänä aikoo LC Ranua myös asiaa kokeilla.
Kari Heikkilä
Lapin Leijonan toimittaja

Suomalaisina Thaimaan Lions-liiton
vuosikokouksessa
Silloin tällöin ihmiselle tulee ahaaelämys, että kerran elämässä jokin
asia on koettava. Thaimaan Phuketissa talvea viettäville leijonille
tuo elämys oli lähteä Chantaburiin
Thaimaan Lions-liiton vuosikokoukseen. Niin teimme, maaliskuun puolivälissä.
Matkajärjestelyt hoiti täkäläinen
klubimme ja meidät oli virallisesti
rekisteröity kansainvälisellä jäsennumerollamme. Lensimme Phuketista
Bangkokiin ja sieltä pikkubussilla
Chantaburiin yhdessä LC Patong
Beachin virallisten kokousedustajien kanssa. Lähestyessämme Chantaburia huomasimme jo noin 20 km
ennen kaupunkia opasteita tapahtumasta ja niitä oli loppumatkan muutaman sadan metrin välein. Myöhemmin kaupungin keskustassa, katujen yläpuolella oli runsaasti tapahtumasta kertovia banderolleja. Niitä
oli myös merkittävien rakennusten
seinissä ja jokaisen kokoushotellin
ulkopuolella.
Saavuimme Chantaburiin jo torstaina. Meillä oli siten runsaasti aikaa tutustua kaupungin nähtävyyksiin, koska tapahtumat alkoivat vasta
perjantaina. Chantaburi on vajaan
90 000 asukkaan kaupunki, joten se
tuntui meistä iisalmelaisista jopa kotoiselta. Se sijaitsee muuten siellä,
missä pippuri kasvaa ja juuri siellä
sitä kasvatetaan.
Perjantaina iltapäivällä tapahtumat käynnistyivät paraatilla, ei siis
marssilla kuten meillä. Ero oli suorastaan järisyttävä. Meillä todella marssitaan, naamat vakavina kuin armeijassa konsanaan. Täällä paraati on
enemmänkin karnevaalitapahtuma,
jossa iloisella tavalla esitellään Leijona-toimintaa katujen varsille kokoontuneelle yleisölle. Klubien edustajat olivat pukeutuneet värikkäästi,
viihdyttävästi ja pääosin kevyesti,
sillä lämpötila auringossa hipoi 60
astetta. Paraati kesti miltei kolme
tuntia. Vastaanottajia oli kolmessa
eri paikassa eikä paraati suinkaan
marssinut ohi, vaan osanottajat esiteltiin klubeittain tai paikkakunnittain joka kerta.
Lauantaina alkoi varsinainen kokoustapahtuma. Jokainen paikalla
oleva klubi ja sen viralliset edustajat esiteltiin kokousväelle oman ison
viirinsä kanssa. Me saimme kunnian
tulla esitellyiksi suomalaisina leijo-

LC Patong Beach -klubin edustajat paraatin valmistautumassa. Vasemmalta Hans ja Denny, tulkkimme Rin ja sitten
Hannu Nyman ja Ritva Korolainen.

nina nimeltä mainiten ja ylpeänä heilutimme Suomen lippua. Saimme
myös suurimmat suosionosoitukset.
Koska kokoustapahtuman kieli oli
thai, emme ymmärtäneet asioitten
kulusta paljoakaan. Onneksi meillä
oli täkäläisen klubimme tulkki Rin,
joka selosti täysin ymmärrettävästi
kaiken, mitä tapahtui. Avaustapahtuman jälkeen oli lounas. Sen jälkeen klubien viralliset edustajat kokoontuivat piireittäin mm. valitsemaan uuden piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörit. Meillä oli ilo tutustua 310B-piirin tulevaan piirikuvernööriin, herttaiseen 38-vuotiaaseen naispuoliseen lastenlääkäriin.
Yksi suurimmista yllätyksistä
vuosikokoustapahtumassa oli naispuolisten leijonien suuri määrä, pidetäänhän Thaimaata ennen kaikkea miesten maana. Varovasti arvioiden heitä oli puolet paikalla olleista
noin 2 000 leijonasta ja he olivat näkyvästi esillä niin henkilövalinnoissa
kuin muissakin oheistapahtumissa.
Suurin yllätys oli kuitenkin se,
että olimme ainoat Thaimaan ulkopuoliset leijonat. Ei ketään päämajan edustajaa, ei edes edustajaa naapurimaiden Lions-liitoista. Täällä on-

gelmat eivät liity jäsenmäärän kehitykseen, vaan talouteen. Laki tuntee
vain yrityksen ja henkilön, ei siis yhdistystä. Näin muodoin klubi ei voi
saada virallista asemaa eikä siten voi
avata klubin nimellä tiliä pankissa.
Niinpä kaikki rahaliikenne kulkee rahastonhoitajan nimellä olevan tilin
kautta.
Vuosikokouksessa ei missään
julkisessa tilaisuudessa käsitelty liiton tilinpäätöstä toimintakertomuksesta puhumattakaan. Meille esitettiin tästä syystä monien toimesta

pyyntö, että voisimmeko mitenkään
vaikuttaa siihen, että kansainvälinen
Lions-liitto puuttuisi järeämmälla tavalla asiaan.
Jokainen voi kuvitella, kuinka
ylpeitä olimme saadessamme olla
edustamassa suomalaisia leijonia.
Me myös mainostimme Harria suurimpaan tehtävään näillä areenoilla.
ROAR, ROAR, ROAR! (thaimaalainen leijona-huuto)
Hannu Nyman ja
Ritva Korolainen

Iisalmelaiset lionit Hannu Nyman ja Ritva Korolainen esiteltävinä Thaimaan
47. vuosikokouksessa. Parhaillaan he murisevat sikäläistä leijonahuutoa roar,
roar, roar. Taustalla näkyy osa korkeita thaimaalaisia lionsjohtajia.
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
19.3.–7.5.2013
A-piiri
LC Piikkiö: Lassi Vuorinen
LC Turku/Linna: Vesa Tiensuu, Juuso Anteroinen
LC Aura/Sisu: Britt-Marie Sundqvist, Liisa Johansson, Jaana Ranta-Aho,
Maria Kemppainen, Kirsi Paton
LC Halikko/Rikala: Tero Iivonen
LC Dragsfjärd: Ove Ekman
LC Turku/Lucia: Kaarina Hakala
LC Kustavi: Jouni Kiekara
B-piiri
LC Helsinki/Ruoholahti: Marianne Muona
LC Nummi: Juhani Nyholm, Mikko Lehtonen
LC Helsinki/Cosmopolitan: Ilkka Seittenranta
LC Ekenäs: Pertti Nousiainen
LC Sundeå-Siuntio: Ville Lindfors
LC Espoo/Mankkaa: Mikko Heinonen
LC Espoo/Matinkylä: Kari Lehkonen
C-piiri
LC Klaukkala: Lasse Mäkinen
LC Kuhmoinen: Jorma Kääpä
LC Lahti/Jalkaranta: Anssi Kervinen
LC Lahti/ Kariniemi: Esko Yrjölä
LC Padasjoki: Markku Hietanen
LC Loppi/Maijastiinat: Sari Mustajoki, Hannele Hongisto
LC Hyvinkää/Puolimatka: Pekka Eloranta
LC Orimattila/Viljamaa: Jukka Rauhala
LC Janakkala/Idat: Leila Peltonen, Tarja Väliaho
LC Lammi: Esa Kauppi
LC Riihimäki/Kristalli: Niina Ojala, Leena Nyman,
Tarja Karjalainen
LC Järvenpää/Jean Sibelius: Jukka-Pekka Kauhanen
LC Lahti/Laune: Ville Lahtinen
LC Riihimäki: Santeri Frilander
D-piiri
LC Virolahti-Miehikkälä: Toni Puhakka, Heikki Rongas
LC Simpele: Isto Valkeapää
LC Mikkeli/Savon-Jousi: Hannu Lauhakari
LC Lappeenranta/Weera: Eeva Tuomenoksa
LC Joutseno: Teppo Viitikko
LC Mikkeli/Päämaja: Aarre Kunnas
LC Valkeala: Lauri Sievinen
E-piiri
LC Ylöjärvi/Helmi: Leena Valkama, Sirkku Salo
LC Vesilahti: Rogerio da Conceicao
LC Valkeakoski/Rapola: Terhi Saarinen, Kaisa Pöytäkivi,
Kristiina Uotila, Tarja Kyttälä, Kirsti Pasanen
LC Virrat: Ville Vuorinen
LC Sahalahti: Eino Ahonen
LC Tampere/Härmälä: Ari Kolehmainen, Matti Kykkänen
LC Tampere/Harju: Pekka Rindell
LC Tampere/Wivi Lönn: Heli Karaila
LC Tampere/Ratina: Mahmut Ayvasik

LC Vilppula/Koski: Thomas Valtonen
LC Kuorevesi: Jonimatti Ruoko
H-piiri
LC Joensuu/Kalevaiset: Risto Matilainen, Marko Tolvanen,
Matti Tohkanen
LC Enonkoski: Jouni Holopainen
I-piiri
LC Hailuoto: Marja Rantasuomela, Eero Rantasuomela
LC Kuhmo/Helenat: Saara Pääkkönen
LC Oulu/Raatti: Päivi Lampinen, Eeva Rautakorpi
LC Kiiminki/Jääli: Jari Laru
LC Kempele/Sampola: Tommi Ruuskanen, Ari Hautala, Jari Suorsa
LC Kuhmo/Kuhmoniemi: Jukka Väisänen
LC Tyrnävä: Teemu Pakonen
LC Ylikiiminki: Ilkka Madetoja, Paavo Oikarinen
LC Sotkamo/Vuokatti: Terttu Ketomäki, Ari Määttä
LC Liminka/Kultasirkut: Liisa Laukka
LC Haukipudas: Jari Alatalo
LC Vaala: Mika Tuokila
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto: Liisa Sakko
K-piiri
LC Iisalmi/Porovesi: Keijo Koponen
LC Siilinjärvi/Tarina: Helena Tepponen
LC Kuopio/Kalakukko: Heikki Nevalainen
LC Jäppilä: Pertti Nokkala
LC Rautalampi: Ari Weide
LC Rautavaara: Pentti Nuutinen
L-piiri
LC Rovaniemi/Ounasjoki: Jarmo Huhtala
LC Tornio/Mamselli: Ritva Loman, Elina Stoor
LC Rovaniemi/Lainas: Ari Alaniemi, Leena Kuukasjärvi, Tuula Marttiini,
Anja Haavikko
LC Pudasjärvi: Risto Poropudas, Juha Timonen
LC Kuusamo/Pohjanakat: Jaana Tauriainen, Anu Helin
LC Sodankylä: Juha Vesterinen
LC Tornio/Raja: Jari Heikka
LC Muonio: Juhani Polojärvi
M-piiri
LC Pori/Katariina: Sirpa Lepistö-Mäkivaara
LC Huittinen/Gerda: Pirkko-Liisa Henttinen, Päivi Kajantola
LC Lauttakylä: Ari Mahlamäki, Tommi Naatula, Jari Laineenoja
LC Uusikaupunki/Family: Marja-Liisa Ketonen, Marja-Liisa Grönlund
LC Rauma/Ankkuri: Aarre Lankinen, Jouni Pihala
LC Punkalaidun: Vili Hukkanen
LC Pori/Charlotta: Pirjo Merisalo
LC Eura: Jussi Kuivamäki
LC Jämijärvi: Markku Mattila

F-piiri
LC Isojoki: Vesa Peltoniemi, Jukka Pitkäranta
LC Kortesjärvi: Jukka Yli-Rintala, Lasse-Pekka Häkkinen, Marko Olli
LC Kauhajoki/Aro: Jukka-Pekka Mäki-Kala
LC Laihia: Pekka Hurskainen
LC Kauhajoki: Petri Paloneva, Joonas Nieminen
LC Lehtimäki: Heikki Mäkipää
LC Kauhava/Ilmatar: Susanna Saarimaa
LC Vaasa/City: Pentti Lautamäki

N-piiri
LC Vantaa/Hakunila: Mika Kasonen, Jean Bitar, Juha Nyberg
LC Sipoo/Pornainen: Tom Sundbäck
LC Askola: Ilkka Uljas
LC Sipoo/Meri-Sibbo: Matti Kamppinen
LC Vantaa/Vernissa: Leena Logren, Marita Vainiomäki
LC Helsinki/Revonsalmi: Tero Ihatsu
LC Helsinki/Aurora: Liisa Lindberg
LC Helsinki/Vuosaari: Asmo Koskela
LC Porvoo/Borgoensis: Jukka Rautiainen
LC Tikkurila-Dickursby: Juha Seppä
LC Porvoo/Blanka: Aija Hiilesniemi
LC Helsinki/Kruunuhaka: Jaana Leivo

G-piiri
LC Jyväskylä: Jari Pihlajasaari, Eino-Matti Hakala
LC Palokka/Wilma: Maarit Itämetsä
LC Viitasaari/Porthan: Ville Ala-Kokko

O-piiri
LC Ylivieska/Huhmari: Kai Perttu, Juha Linna
LC Perho: Mika Korte
LC Ylivieska: Topi Hakkarainen
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Täältä puolehen ylhäisen maan
Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Esa Ahola
LC Mikkelin jäsen Esa Ahola menehtyi äkilliseen sairauteen 18.12.2012. Esa oli syntynyt Miehikkälässä
5.3.1945. Hän teki työuransa radiotekniikan parissa ja
jäi eläkkeelle radiotarkastajan tehtävästä.
Esa tuli siirtojäsenenä LC Mikkelin toimintaan
vuonna 2007. Aikaisemmat klubit olivat LC Hirvensalmi ja LC Anttola, joissa hän toimi myös presidenttinä.
Esa oli armoitettu piiritoiminnan ja liiton vuosikokousten valokuvaaja, alueen
puheenjohtaja ja viisi kautta toimikunnan puheenjohtaja.
Ehkä merkittävin Esan saavutuksista lionstoiminnassa oli kuitenkin Tallinnassa, jossa hän oli ensimmäisenä perustamassa lionsklubia, joka sai nimekseen LC Tallinn City. Tämän klubin vuosijuhlaan hän suunnitteli klubivierailua, mutta iäisyysmatka kutsui aikaisemmin. Vierailukokousten suunnitteluun
ja toteutukseen Esa oli todella motivoitunut. Esaa jäivät kaipaamaan kaksi aikuista poikaa perheineen, sukulaiset sekä laaja joukko ystäviä ja tuttavia vuosien varrelta.
Timo Alanen
LC Helsinki/Siltamäen jäsen, monipuolinen vahva vaikuttaja Timo Alanen kuoli 14.2.2013 Helsingissä vaikean sairauden murtamana. Hän oli syntynyt Helsingissä 26.12.1942.
Timo toimi mm. konttorikoneyrittäjänä sekä taksiyrittäjänä vuodesta 1992 aina sairastumiseensa saakka.
Lions-toimintaan Timo kutsuttiin vuonna 1988 ja
hän toimi LC Helsinki/Siltamäessä useissa eri tehtävissä. Hänelle myönnettiin
Melvin Jones -jäsenyys kaudella 2009-2010.
Vapaa-aikanaan Timo toimi lukuisissa järjestö- ja luottamustehtävissä. Ammunta oli Timolle rakas harrastus niin kilpa- kuin hallinnollisissa eri tehtävissä seurassaan Sibbo Skyttegillessä sekä Suomen Ampumaurheiluliitossa. Hänelle myönnettiin vuonna 2005 ministerin luovuttama arvostettu ansiomerkki
ampumaurheilun hyväksi tehdystä työstä. Veli Timoa jäivät kaipaaman puoliso,
lapset, lastenlapset sekä suuri ystäväpiiri.
Teuvo Aro
LC Tammelan jäsen, rikosylikonstaapeli Teuvo Aro menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen 28.11.2012. Hän
oli syntynyt 23.10.1953 Kokemäellä. Varsinaisen siviiliammattinsa ohessa Teuvo Aro osallistui aktiivisesti vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan poliisin yhteyshenkilönä.
Hän oli luonteeltaan harkitsevaisen tarkka ja äärimmäisen luotettava. Teuvo tunnettiin hyväkuntoisena ja reippaana lapinkävijänä. Siksi hänen yllättävä poismenonsa koettiin klubiveljien keskuudessa koskettavana suruviestinä.
Leijonatoiminnassa hän oli aktiivinen osallistuja. Erityisesti klubin kouluille
suuntaamassa huumevalistustyössä hänen panoksensa huumeasiamiehenä on ollut
mittaamattoman arvokas. Ansioistaan klubitoiminnassa Teuvo Arolle on myönnetty Lions-ritarin nimi ja arvo.
Puoliso Sirkka ja lapset perheineen jäävät kaipaamaan huolehtivaa Teukkavaaria.
Ragnar Hammar
Den 21.3.2013 lämnade den långvariga Lionsbrodern
Ragnar Hammar det jordiska. Ragnar har varit fädernebygden, Närpes trogen hela livet. Han bedrev taxiverksamhet och var född 11.8.1925 och var nästan 88 år vid sitt
frånfälle. Ända tills sjukdomen bröt ut på allvar för ca ett
år sedan deltog han aktivt i klubbens möten.
Ragnar blev medlem i Närpes Lions Club 1967 och
fungerade som president 1977-1978. Han var dessutom samhällsengagerad och
hade många förtroendeuppdrag under sin livstid. Krigsinvaliderna var en grupp,

som han också arbetade för, ty han själv blev skadad i kriget. Hans nestorplats
står nu tom i klubben och vi andra får föra klubbens verksamhet vidare.
Bo Skogman
Leo Heikkinen
LC Paltamon pitkäaikainen aktiivinen jäsen Leo Heikkinen menehtyi sairauden murtamana 8.2.2013. Hän oli
syntynyt 1.1.1936 ja toimi pitkän elämänsä aikana yrittäjänä Paltamossa.
Leo oli klubin jäsen 30 vuotta toimien monessa aktiviteetissa vetäjänä. Missä aktiviteetissa konetyötä tarvittiin oli Leo aina valmis toimimaan. Hänelle myönnettiin Melvin Jones-jäsenyys klubin 40-vuotisjuhlassa 7.3.2009.
Toukokuisiin Norssikarnevaaleihin hän hankki norssit kalastajilta ja yhteisissä talkoissa kalat puhkottiin ja hiillostettiin yleisölle myyntiin karnevaalipäivänä. Toinen perinteinen aktiviteetti ; kynttilöiden sytyttäminen sankarihaudoille ja poisnukkuneiden lionien haudoille jouluaattona oli Leolle lähellä sydäntä. Leo tiesi hautojen paikat olipa lunta kuinka paljon tahansa. Nyt on Leo
siirtynyt muistokynttilöiden vastaanottajien osaan. LC Paltamo muistaa kiitollisuudella hänen työtään Lions-toiminnassa.
Markku Helovuo
LC Tampere/Koivistonkylän perustajajäsen, dipl.ins.
Markku Helovuo sai äkillisesti kutsun iäisyyteen 2.2.2013.
Veli Markku oli syntynyt Tampereella 22.1.1941. Elämäntyönsä maaperä- ja pohjatutkimuksia hän teki omassa
yrityksessä yli 30 vuoden kokemuksella. Leijonatyössä hän
ehti toimia myös yli 30 vuotta. Hän toimi klubissa monissa eri tehtävissä ja oli presidenttinä kahteenkin otteeseen. Hän oli aina opastamassa ja auttamassa nuorempia veljiä leijonatyössä,
eikä koskaan kieltäytynyt annetuista tehtävistä, näin innostaen muitakin esimerkillään. Hän oli myös kiinnostunut pitämään klubin historiatietoja ja monissa juhlissa hän piti katsauksia ja puheita klubin pitkän historia eri vaiheista
ja muistoista. Omaisten lisäksi veli Markkua jäivät kaipaamaan ystävät ja leijonaveljet ahkeraa ja auttavaa perustajajäsentämme.
Jaakko Hendolin
LC Varkauden jäsen Jaakko Hendolin syntyi Ruskealassa
30.11.1938. Evakkotaival toi hänet perheen mukana
Kuopioon. Työuransa Jaakko teki Varkauden koululaitoksessa äidinkielen opettajana sekä Kuoppakankaan lukion
rehtorina. Lyhyen jakson hän toimi opettajana 1960-luvun lopulla myös Länsi-Berliinissä..
LC Varkauden jäseneksi Jaakko kutsuttiin 1978. Presidenttinä hän oli kauden 1983-84 ja sihteerinä kaudet 1980-81 sekä 2011-12.
Lohkon puheenjohtajana hän toimi 1993-94. Lionina Jaakko oli klubin kantavia voimia. Hän osallistui aktiivisesti kokouksiin ja aktiviteetteihin sekä suoritti itseään säästelemättä hänelle uskotut tehtävät. Hän mm. kirjoitti ja ylläpiti klubihistoriikin. Aina kun tarvittiin tietoa klubin tai Varkauden menneisyydestä kysyttiin Jaakolta. Henkilönä Jaakko oli vaatimaton, hillitty, tietävä ja
huumorintajuinen.Tarvittaessa hänellä oli sanansa sanottavana kiperiinkin tilanteisiin. Jaakko Hendolin menehtyi vaikeaan sairauteen 25.2.2013 ja häntä
jäi kaipaamaan puolison sekä kolmen pojan lisäksi laaja ystäväpiiri.
Antti Jaakkola
Sunnuntaina 10.3.2013 saivat LC Muuramen klubiveljet
kuulla hätkähdyttävän suru-uutisen. Aina iloinen ja sydämellinen ystävämme Antti Jaakkola oli saanut iäisyyskutsun lyhyen, mutta vakavaksi osoittautuneen sairauden
uuvuttamana. Hän oli syntynyt Elimäellä 16.6.1939.
Koulutukseltaan Antti oli yhteiskuntatieteen lisensiaatti.
Hänen työuransa alkoi ensin pankkialan tehtävissä ja jatkui Jyväskylän Yliopistossa ja sittemmin Keski-Suomen lääninhallituksessa. Lää3/13 LION 63

niuudistuksen jälkeen hän siirtyi Turkuun Länsi-Suomen lääninhallitukseen liikennehallintopäällikön virkaan.
Antti liittyi klubiin 1975,toimi presidenttinä kauden 1985-86, mutta erosi
vuonna 1996 muutettuaan Turkuun. Eläkkeelle jäätyään hän vuonna 2002 liittyi takaisin klubiin. Sovittelevan ja huumoria viljelevän luonteensa vuoksi Antti
oli hyvin pidetty aktiivinen leijonaveli. Klubiveljien ja ladyjen lailla Anttia jäivät kaipaamaan lady Helena, tytär ja poika puolisoineen sekä rakkaat lapsenlapset ja sukulaiset laajaa ystäväpiiriä unohtamatta.
Antin ruumiinsiunauksen suoritti hyvä perheystävä rovasti Arvi Tuomi Muuramen siunauskappelissa pääsiäislauantaina. Lämminhenkinen muistotilaisuus
vietettiin seurakuntakodilla monilukuisen saattojoukon läsnäollessa.
Unto Jormakka
Vuonna 1971 perustetun Lions Club Oulunsalon perustajajäsen Unto ”Uti” Jormakka kuoli 16.1.2013 pitkään sairasteltuaan. Uti syntyi Laatokan rannoilla Salmissa vuonna 1928, josta koko perhe joutui lähtemään
vuonna 1940. Evakkomatka päätyi Ouluun, jossa Uti
koulusta päästyään meni liike-elämän palvelukseen. Ura
alkoi Åströmin nahkatehtaalta konttorin juoksupoikana
ja sitten varastomiehenä ja nahkavaraston hoitajana. Varusmiespalvelua seurasi
pestautuminen vihannestukkukauppaan, kauppateknikon tutkinto ja oman yrityksen perustaminen. Hän tunsi lions-toiminnan omakseen ja hänet valittiin
klubin 1. varapresidentiksi klubia perustettaessa. Liikettään hän hoiti tarmokkaasti samoin kuin niitä lukuisia aktiviteetteja joissa hän oli innolla mukana.
Klubiveljien mukana häntä jäivät kaipaamaan avopuoliso ja tytär.
Veikko Yrjölä
Kalevi Koivisto
Kalevi Koivisto syntyi Pöytyällä 16.4.1931 ja menehtyi
pitkän sairauden uuvuttamana 15.2.2013 kotipaikkakunnallaan Loimaalla. Hän aloitti liikemiesuransa perheyrityksessä karjankauppiaana ja oli perustamassa Mellilään Veljekset Koiviston Teurastamo Oy:tä. Koivisto oli
kuitenkin kiinnostunut enemmän autoista ja koneista
harrastuksiinsa kuului myös jäärata-autoilu. Tässä lajissa hän voitti kaksi Suomen mestaruutta 1966. Samana vuonna Koivisto perusti Mellilään oman autokaupan, Mellilän Autokeskus Oy:n, joka laajeni nopeasti Loimaalle, Turkuun ja Karkkilaan.
Kalevi Koivisto oli yksi LC Mellilän perustajajäsenistä 1965. Koivisto oli kuolemaansa asti sydämestään lion, ja toimi kaikki nämä vuodet oman klubin hyväksi. Hän myös vastasi klubin varainhankinnasta lähes loppuun asti. Kuvaavaa Koiviston sitoutumiselle oli, että koko 48-vuotisen jäsenyytensä aikana hän
ei ollut paikkaamatta poissa kokouksista. Melvin Jones -jäsenyys hänelle myönnettiin 1990-luvun alussa ja Lions Ritarin arvon hän sai 2011. Koivistoa jäivät kaipaamaan lionsveljien lisäksi puoliso, kolme lasta sekä lastenlapset ja lasten lastenlapset sekä suuri joukko liiketuttavia ja ystäviä.
Jaakko Koskinen
LC Turku/Aninkaisten jäsen, lääketieteen lisensiaatti ja
psykiatrian erikoislääkäri Jaakko Koskinen menehtyi vaikeaan sairauteen Karinakodissa , Turussa 27.10.2012.
Hän oli syntynyt 27.7.1932 merellisissä maisemissa Kustavissa. Lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui 1962 Turun yliopistosta ja psykiatrian erikoislääkäriksi 1968 Helsingin yliopistosta. Elämäntyönsä Jaakko teki Hattelmalan sairaalassa Hämeenlinnassa vuosina 1963-1994, josta 10 viimeistä vuotta
sairaalan johtavana lääkärinä.
Vuonna 2007 Jaakko muutti vaimonsa Ritvan kanssa takaisin Turkuun lähemmäs lapsia ja lapsenlapsia. Samalla hän liittyi siirtojäsenenä Turku/Aninkaisten lionsklubiin osallistuen aktiivisesti sen toimintoihin , silakka- ja saaristolais-markkinoihin sekä Viro-Inkeri -toimikunnan työhön. Avoimena, lämpimänä ja empaattisena henkilönä Jaakko kotiutui veljespiiriin kuin vanhana ystävänä. Valitettavasti vaikea sairaus vei voiton tasokkaasta seuramiehestä, mutta
hyviä muistoja ei sairauskaan voi mukanaan viedä. Jaakkoa jäivät kaipaamaan
vaimon, lasten ja lastenlasten lisäksi laaja sukulais-, ystävä- ja lionsveljien piiri.
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Reino Laakkonen
LC Joensuun jäsen Reino Laakkonen menehtyi lyhyen,
mutta vaikean sairauden murtamana Kontiolahdessa
19.2.2013. Hän oli syntynyt Joensuussa 31.5.1940. Elämäntyönsä Reino teki Puolustusvoimien palveluksessa. Sotilasarvoltaan hän oli everstiluutnantti.
Reino, ystävien kesken Renne, kutsuttiin LC Joensuun
jäseneksi 1987. Hän oli erittäin aktiivinen leijonaveli.
Klubin presidenttinä hän toimi vuosina 1993-94 sekä 2008-09. Hän toimi
mm. klubivirkailijoiden kouluttajana usean vuoden ajan ja osallistui aktiviteetteihin esimerkillisesti. Ansioistaan hänelle on myönnetty Melvin Jones -jäsenyys.
Leijonaveljenä Renne oli parasta A-luokkaa. Hän oli hauska seuramies, jonka
huumorintaju ja juttuvarasto oli suorastaan legenda. Sotahistorian harrastajana hän toimi eri retkillä asiantuntijana sekä matkanjohtajana. Rennen poismeno jätti klubiimme suomalaisen rehdin miehen kokoisen aukon. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso, kaksi tytärtä perheineen sekä suuri ystävä- ja veljespiiri.

Antero Larmi
Lion Antero Larmi oli LC Nurmo/Lakeus r.y:n jäsen vuodesta 1992 aina kuolemaansa 21.3.2013 saakka. Ennen
siirtymistään klubin jäseneksi hän oli liittynyt jo vuonna
1989 LC Kuopio/Vahtivuoren jäseneksi. Hän oli syntynyt
14.3.1943. Antero sisäisti kansainväliseen Lions-toimintaan liittyvän tunnuslauseen ”Me Palvelemme”. Antero
oli vahva tukipylväs kun klubi hankki varoja ja avusti
vanhuspalvelutyötä, hoitolaitoksia ja sairaaloita erilaisilla lahjoituksilla ja laitehankinnoilla, joilla edistetään vanhusten liikkumista, viihtymistä ja terveyttä.
Hänen antamaa työpanosta on vaikea arvioida ja määritellä. Se oli poikkeuksellisen laajaa ja tuloksellista toimintaa.
Hän palveli klubia sen kaikilla organisaatiotasoilla. Hän oli jäsenenä useissa
alueen ja piirin luottamustehtävässä. Antero sai vastaanottaa lukuisia huomionosoituksia ansioistaan Lions-järjestön hyväksi tehdystä palvelutyöstä. Merkittävin niistä oli Lions-ritarin arvonimi.
Veljespiirissä hänellä oli rakentava ja toisia huomioon ottava toimintatapa.
Klubi muistaa ja kaipaa Anteroa ystävänä ja kunnioitettuna klubimme jäsenenä.

Seppo Lemetyinen
LC Tuusulan aktiivinen jäsen veli Seppo Juhani Lemetyinen saapui viimeiselle lastauspaikalle 15.2.2013. Hän
tuli kotiin tutkimuksista, joita hän ei enää kestänyt. Lähtö
oli kuitenkin sellainen jollaista varmaan moni toivoo lopuksi itselleen – olla läheisten ympäröimänä – kotona.
Kuljetusyrittäjänä koko elämänsä ollut Seppo oli klubin aktiivisimpia ja avuliaimpia veljiä. Klubin monet
aktiviteetit tarvitsivat kuljetusapua, joista koskaan Seppo ei kieltäytynyt. Seppo
kutsuttiin klubiin jäseneksi 1984. Hän teki myös hallinnolliset tehtävät, kuten
sihteerin ja presidentin, antaumuksella. Kaikista näistä monista tehtävistä ja
aktiviteeteista hänelle myönnettiin klubin anomuksesta Melvin Jones -jäsenyys.
Seppoa jäivät kaipaamaan vaimo Tuula, poika Aki ja klubistamme veljet
ja puolisot.

Eino Miettinen
LC Outokummun pitkäaikainen jäsen rovasti Eino Miettinen kuoli äkillisesti Kuopiossa 5.3.2013. Hän oli syntynyt v. 1939 Vehmersalmella suurperheen vanhimpana
lapsena. Lionstyöhön hänet oli kutsuttu 1970. LC Outokumpuun hän siirtyi Vehmersalmelta, kun hänet 1976 oli
valittu Outokummun kirkkoherraksi, jota tehtävää hän
hoiti vuoteen 2002, jolloin jäi eläkkeelle.
Kun toiminnassamme tarvittiin veljiä aktiviteetteihin oli Eino ensimmäisten
ilmoittautujien joukossa. Reipasotteisena hän loi muutenkin optimistista mielialaa klubiin. Presidenttinä hän oli vuosina 1975-76 ja 2003-04 ja lohkon puheenjohtajana 2004-05. Einoa jäi kaipaamaan puoliso, kolme lasta ja ensimmäinen lapsenlapsi sekä sukulaiset, ystävät ja leijonaveljet.

Esa Minkkinen
LC Porvoo/ Borgoensiksen jäsen ja ritari Esa Antero Minkkinen menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen 19.2.2013 Porvoossa. Esa oli syntynyt Saarijärvellä 4.7.1934. Hän valmistui rakennusmestariksi Vaasassa v.1956. Ensimmäiset työpaikat löytyivät Pohjois- Suomesta mm. Pirttikosken voimalaitos-työmaalla. Vientitehtäviä hänellä oli Kiinaan asti. Hän erikoistui tulenkestäviin materiaaleihin
Höganäsissä Helsingissä ja haponkestäviin komposiittimateriaaleihin alan erikoisyrityksessä ja Sulmussa Porvoossa.
Lioneihin Esa liittyi 1973, 39 -vuotiaana. Palveluvuosia kertyi 40, jonka
kuluessa hän hoiti kaikki klubin virat ja oli aktiivinen leijona vetäen useita aktiviteetteja. Esa tunnettiin älykkäänä miehenä, hänellä oli hyvä matikkapää ja
hän oli avoin hyväntuulinen humoristi. Hänet lyötiin ritariksi v.2006 ja hyväksyttiin klubin anomuksesta ainaisjäseneksi v. 2011. Tällöin vaikea sairaus
oli jo hiljaa alkanut ja Esa lähetteli klubiveljille terveisiä, että kokouksiin tullaan, jos vain kunto myöden antaa. Esa ei ollut periksi antavaa tyyppiä, mutta
taivaan kirjoihin oli kirjoitettu toisin.
Esaa jäivät kaipaamaan puolison Ingerin lisäksi neljä lasta ja neljä lasten
lasta. Koska lionstyö oli Esan sydäntä lähellä toivottiin, että muistokukkien sijaan varat lahjoitetaan leijonatyöhön. LC Porvoo/Borgoensiksen tilille on kertynyt 28 nimeä ja 970 euroa, jonka käytöstä päätetään siten että Esan nimi ja
leijonatyö muistetaan pitkään.
Matti Leivo
Juhani Peltonen
LC Kuhmoisten perustajajäsen Juhani Peltonen menehtyi
sairauskohtaukseen kotonaan 22.2.2013.
Hän oli syntynyt 24.11.1931. Juhani osallistui aktiivisesti klubin toimintaan ja toimi sen presidenttinä vuosina
1967-70 ja lohkon puheenjohtajana 1971-72.
Juhani Peltonen toimi isänsä perustaman Kuhmoisten Saha Oy:n toimitusjohtajana sahan toiminnan loppumiseen asti. Lions-toiminnan lisäksi juhani osallistui aktiivisesti Reserviupseerien toimintaan.
Juhania jäivät kaipaamaan puoliso Liisa, kolme lasta sekä kymmenen lastenlasta naapureiden ja ystävien lisäksi.

Martti Pänkälä
LC Seinäjoki/Botnian pitkäaikainen jäsen, PDG Martti
Pänkälä nukkui pois kotonaan Seinäjoella 3.3.2013. Hän
oli syntynyt 7.9.1933 Alavudella. Martti oli Arne Ritarin
hyvä ystävä ja he liikkuivat paljon yhdessä Ritarin Suomenvierailujen yhteydessä. Martti oli Lions -ritari no 21
ja Melvin Jones fellow no 307. Myös Martin puoliso Kaarina on Melvin Jones fellow (1509).
Leijonauransa Martti aloitti LC Ähtärin perustajajäsenenä vuonna 1965.
Vuosina 1976-1982 hän toimi LC Alajärvi/Järviseudun jäsenenä, josta sitten
siirtyi LC Seinäjoki/Botniaan. Martti toimi O-piirin kuvernöörinä kaudella
1978-79. Piirien 107-G, 107-O ja 107-F piirihallitusten jäsenenä hän toimi
kaikkiaan 21 vuotta. Liiton tiedotustoimikunnan vetäjänä hän toimi 1979-80
ja koulutustoimikunnan vetäjänä 1980-82 hän oli luomassa liiton koulutusjärjestelmää. Liiton toimeksiannosta hän teki suomalaisen lionismin 40-vuotisjulkaisun 1990. AR-säätiön hallituksessa hän oli 1990-93 ja sen puheenjohtajana 1992-93. G-piirisssä hän käynnisti ensimmäisenä Suomessa piirilehden julkaisemisen vuonna 1974. Se ilmestyi neljästi vuodessa kahden vuoden
ajan. Martti toimi myös Seinäjoen 1987 valtakunnankokouksen päätoimikunnan puheenjohtajana .
Martti oli kynämiehiä, toimittajauransa ohessa hän kirjoitti paljon muutakin kuin lehtiartikkeleita. Ensimmäisen kirjansa ”Lentokoneella takaa-ajossa”
hän kirjoitti 18-vuotiaana ja sen jälkeen erilaisia kirjoja, historiikkeja, matrikkeleita ja järjestötutkimuksia syntyi yli kuusikymmentä kappaletta.
Muistamme Martin intomielisenä lionina, joka ei tuonut itseään esiin, vaan
rauhalliseen, isälliseen sävyyn opasti muita lionismin poluilla. Marttia jäivät
kaipaamaan puoliso Kaarina, tytär Carita perheineen sekä suunnaton joukko
ystäviä eri puolella Suomea.

Juhani Rasi
LC Töysän jäsen, Juhani Rasi (s. 15.6.1954), menehtyi
äkillisesti kotonaan lauantaina 12.1.2013.
Edellisenä iltana Juhani oli mukana kuukausikokouksessa, joka pidettiin ensimmäistä kertaa Töysä-talolla. Kukaan ei voinut aavistaa, että tämä jäisi iloisen, ahkeran ja
elämänmyönteisen Juhanin viimeiseksi Lions-kokoukseksi.
Juhanin äkillinen menehtyminen järkytti suuresti kaikkia.
Juhani toimi klubin presidenttinä kaudella 2011–2012 hoitaen tehtävänsä
esimerkillisesti.
Työuransa Juhani teki Akonkosken saha Oy:llä trukinkuljettajana sekä lämmityskeskuksen hoitajana. Juhani jätti ahkeruudellaan ja aktiivisuudellaan jälkeensä jäljet ja muistot, jotka eivät katoa. Juhania jäivät kaipaamaan omaiset,
suuri joukko ystäviä sekä LC Töysän lionit ja ladyt.
Tuomo Savinen
LC Kuusankoski/Voikkaan pitkäaikainen jäsen, kirjakauppias Tuomo Savinen
nukkui pois vaikean sairauden murtamana 22.2.2013. Veli Tuomo ehti palvella klubissa yli 40 vuotta.
Hän oli syntynyt 29.4.1937 Voikkaalla. Hän toimi aktiivisesti kaikissa hallituksen viroissa ja oli aina aktiviteeteissä piristämässä tunnelmaa. INFO-kirjakauppaketjua hän oli mukana perustamassa 1970-luvulla. Tuomo tuki hyväntekeväisyyttä antamalla aina auliisti arpajaisvoittoja eri järjestöille.
Tuomoa jäivät kaipaamaan lapset perheineen, sukulaiset, Lions-veljet sekä
laaja ystäväpiiri.
Erkki Turunen
LC Kuopio/Kallaveden ensimmäinen presidentti Erkki
Turunen kuoli 99 vuoden ikäisenä 22.11.2012 sotaveteraanien hoitokodissa Siilinjärvellä. Hän oli kotoisin Viipurista, otti osaa sotiimme ja valmistui voimistelunopettajaksi. Kuopioon hän muutti v. 1947. Aluksi hän toimi
opettajana ja valittiin sitten Kuopion Yhteiskoulun rehtoriksi, jossa virassa hän toimi kaikkiaan 27 vuotta.
Hänen poikansa Hannu on LC Kuopio/Kallaveden jäsen ja toinen poika Juha
on ollut LC Kuopio/Vahtivuoren jäsen. Leijonaliike kaipaa sukupolvilta toiselle
siirtyvää osallistumista, joka parhaimmillaan näkyy monen klubin jäsenistössä
siten, että lapset liittyvät toisella paikkakunnalla mukaan toimintaan. Turusten tapauksessa on hienoa kun Hannu jatkaa isänsä perustamassa klubissa, hänkin on ollut leijonissa 40 vuotta, ensin Korpilahdella ja myöhemmin Kuopiossa.
Klubi myötäelää perustajajäsenen Erkki Turusen perheen surussa ja on samalla
onnellinen kun leijonaperinne jatkuu hänen pojissaan.
Hannu Varjola
Veli Hannu Varjola menehtyi vakavaan sairauteen tammikuun lopussa. Hän oli syntynyt 1945 ja oli jäänyt eläkkeelle Stora Enson työnjohtajan töistä muutama vuosi sitten. LC Anjalankoskeen Hannu liittyi 1985 ja toimi presidenttinä 98-99 sekä 11-12, eli Hannu oli voimakkaasti
leijonien toiminnassa niin pitkään kuin voimat riittivät.
Lohkon puheenjohtajana Hannu oli 2001-02.
Hannua kuvaavat luonteenpiirteet ovat poikkeuksetta kovin myönteisiä. Hän
mielellään aluksi kuunteli ja sitten, jos tarvetta oli, esitti huolellisesti mietityn
mielipiteensä. Lähes poikkeuksetta saimme huomata, että jälleen Hannu oli onnistunut sanomaan asian niin kuin se on. Ystävänä Hannu oli läsnä oleva ja
huomioiva. Huumoria puheissa riitti ja se tuli yleensä hyvin vakavan näköisten kasvojen takaa. Olemme menettäneet suurisydämisen leijonan ja hyvän ystävän. Hannua jäävät erityisesti kaipaamaan vaimo ja kaksi lasta perheineen.
Teuvo Vepsäläinen
LC Tohmajärven jäsenet saivat kuulla raskaan suru-uutisen tammikuun lopussa: klubin presidentti Teuvo Vepsäläinen oli menehtynyt 28.1.2013 työnsä ääressä äkilliseen
sairauskohtaukseen. Veli Teuvo oli syntynyt 14.5.1950
Tohmajärvellä. Hän oli osakas kahden veljensä kanssa
metsäkoneyhtiössä, joka oli tunnettu ja palkittu toimija
alallaan.
LC Tohmajärven jäseneksi Teuvo tuli v. 2000. Hän osallistui innolla klubin toimintaan olleen koko leijonauransa ajan 100-prosenttinen jäsen. Erityisen
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merkittävä Teuvon panos oli erilaisissa työaktiviteeteissa, joihin hän antoi mielellään yrityksensä välineistöä helpottamaan tehtävän suorittamista. Teuvoa voi
luonnehtia todelliseksi leijonaksi, lionismin periaatteet eivät olleet hänelle pelkästään kirjoitettua sanaa. Annetut tehtävät Teuvo hoiti tunnollisesti ja vaati-

mattomasti omaa osuuttaan korostamatta. Hän oli todellinen joukkuepelaaja,
kuten veli Markus Kontiainen muistosanoissaan totesi. Teuvo jätti klubiin kokoisensa tyhjän tilan. Vielä suurempi tyhjä tila jäi hänen läheisilleen, Liisa-puolisolle, kolmelle lapselle ja kuudelle lapsenlapselle.

Surun kohdatessa
palveluksessanne
LC Somero LC Sakun vieraina

Yhteiskuvassa LC Someron leijonia ja puolisoita kera Kaisa ja Lauri Vainion.

Viron piirikuvernööri Andres Lukin, A-piirin piirikuvernööri Reino Laine sekä
LC Someron presidentti Risto Kilpinen.

”Jo kauden alkuvaiheessa päätimme tehdä matkan Tallinnaan, milloinka,
se vain jäi auki”, kertoi LC Someron presidentti Risto Kilpinen. Matkan
ajankohta määräytyi, kun Viron piirikuvernööri Anders Lukin, LC Saku-klubista ja 107 A-piirin kuvernööri Reino Laine, LC Somerosta tapasivat toisensa NSR:ssä ja Andres Lukin esitti kutsun, saapua klubinsa järjestämään
Lions Ball-hyväntekeväisyysiltaan Tallinnaan. Tuumasta toimeen päättivät
LC Someron leijonat ja matkan järjestelyt alkoivat. Matka kohti ennenkokematonta saattoi alkaa.
Matkaan lähdettiin 20 hengen joukolla leijonia ja puolisoita heti aamutuimaan 9.3.13. Matka kohti Helsinkiä alkoi tiukassa pakkassäässä, tutustumalla toisiimme matkamme taittui nopeasti. Sattuipa niin somasti, että
saman laivan valloittivat myös 135 naisleijonaa.
Laivan saapuessa Tallinnaan tapasivat DG:t Reino ja Andres toisensa sekä
paikalla olivat myös ID Kalle Elster sekä LC Kohtala-Järven leijonia, jotka olivat tulleet vastaanottamaan naisleijonien lahjoitusta lastenkodeille.
Päällysvaatteiden matkatessa bussin uumenissa kipaisimme reippaasti
bussille sataman pirtsakassa ilmassa. ”Nyt valmistautumaan iltaan tai tutustumaan Tallinnan tarjontaan oman valinnan mukaan”, neuvoi Reino.
Illan isäntänä toimivat Viron piirikuvernööripari Andres ja Elle Lukin ja LC
Sakun presidentti Maido Kiviorg puolisoineen. Illan aluksi kuulimme nuor-

ten tulevien supermuusikoiden esityksiä. Virallisten tervehdysten kohdassa
DG Reino ja presidentti Risto Kilpinen luovuttivat Someron kaupungin lahjoittaman taulun ja A-piirin viirin DG Anders Lukinille sekä oman klubinsa
pöytäviirin LC Sakun presidentille. Vastaavasti LC Somero sai LC Sakun viirin. Illan aikana saimme nauttia lukuisista esityksistä niin LC Sakun leijonien
omasta tanssiesityksestä kuin kabareestakin. Illan aikana osallistujille myytiin mm. suklaakonvehteja ja huutokaupattiin taidetta hyväntekeväisyysmielessä. Iltaa vietettiin entisessä sotilastarvikkeita valmistaneessa tehtaassa,
joka oli muutettu upeaksi juhlatilaksi.
Kotimatkalle lähdimme hotelilta puolilta päivin, osan halutessa suorittaa
vielä ostoksia Vanhassa kaupungissa ja osan lähtiessä kiertoajelulle. Suuntasimme toiveikkaasti kohti TV-tornia, mutta päästyämme perille, meille
kerrottiin jonotusajan olevan 1,5 tuntia, joten maisemat jäivät tällä kertaa
näkemättä.
Kotimatka laivalla ja bussissa taittui nopsasti mukavassa seurassa. Allekirjoittanut ja puolisoni Lauri olimmekin nk. ”väärän” piirin porukoissa, kiitos matkasta ja seurasta kuuluu LC Someron leijonille ja puolisoille. Kiitos
kun avasitte bussinne oven myös meille C-piiriläisille.
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Kiittäen
Kaisa Vainio

KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN
ANSIOMERKIN ANOMUSLOMAKE
Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille, joka toimintakautensa aikana on esimerkillisesti edesauttanut
lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Ansiomerkin saamiseksi kauden 2012–2013 klubin sihteerin tulee täyttää tämä anomuslomake, tarkastaa
että kaikki ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se em. kauden 1. varapresidentin kanssa ja lähettää se kauden 2012–2013 piirikuvernöörin myönnettäväksi
viimeistään 15.7.2013. Ansiomerkin hinta on n. 16 euroa. Ansiomerkin jakamisen ajankohdan ja tavan päättää piirikuvernööri. Ansiomerkin saamisen
edellytykset ovat (rastita täyttämänne vaatimukset):
 1.

Klubi on suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa Suomen Lions-liitolle.

 2.

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

 3. Klubin jäsenmäärä ei ole pienentynyt
4.

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

 5.

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

 6.

Klubilla on ollut valtuutettu edustaja kauden aikana oman piirin vuosikokouksessa.

7.

Klubi on osallistunut vähintään yhteen moninkertaispiirin (Lions-liitto) aktiviteettiin kuten
 nuorisovaihtoon tai
 yhteispohjoismaiseen aktiviteettiin tai
 liiton vuosikokouksen hyväksymään muuhun aktiviteettiin.

 8.

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

 9.

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

(Myöntäjä voi perustelluista syistä poiketa yhdestä kohtien 4–9 vaatimuksesta)
Täytettyään kaikki edellä esitetyt vaatimukset toimintakaudella 2012–2013 anoo Lions Club
__________________________________________________________

r.y. ansioituneelle kauden 2012–2013 presidentilleen

(nimi)_____________________________________________________

kotimaista 100 % presidentin ansiomerkkiä.

Paikkakunta ja päivämäärä ________________________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

________________________________________

______________________________________________________

1. varapresidentti 2012–2013

sihteeri 2012–2013

(Piirikuvernööri 2012–2013 täyttää)
Myönnän edellä esitetyn 100 % presidentin ansiomerkin ko. klubin ansioituneelle presidentille.
_________________________________________________________
Paikka ja päivämäärä

107-___________________________________________________
Piiri/Piirikuvernöörin 2012–2013 allekirjoitus

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR DET INHEMSKA
FÖRTJÄNSTTECKNET FÖR 100 % -IG PRESIDENT
Det inhemska förtjänsttecknet för 100 % -ig president beviljas åt en lionsklubbs president, som under sin verksamhetsperiod på ett exemplariskt
sätt har främjat lionsverksamheten i hemlandet. För att få förtjänsttecknet bör klubbens sekreterare för perioden 2012–2013 fylla i denna
ansökningsblankett, kontrollera att alla krav uppfyllts, underteckna blanketten tillsammans med nämnda periods första vice president och sända den till
distriktsguvernören för perioden 2012–2013 för godkännande senast 15.7.2013. Förtjänsttecknet kostar ca 16 euro. Distriktsguvernören besluter om
tidpunkt och sätt för utdelning av förtjänsttecknet. Förutsättningarna för premieringen är följande (kryssa för uppfyllda krav):
 1.

Klubben har fullgjort sina betalningsskyldigheter till Finlands Lionsförbund.

 2.

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

 3.

Klubbens medlemsantal har inte minskat

4.

 i klubben har under verksamhetsperioden intagits minst en ny medlem eller
 klubben har bildat en lionsklubb, klubbfilial eller nya århundradets klubb eller
 klubben har fungerat som stödklubb för en leoklubb

 5.

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

 6.

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

7.

Klubben har deltagit i minst en av multipeldistriktets (Lionsförbundets) aktiviteter, t.ex.
 ungdomsutbytet eller
 en samnordisk aktivitet eller
 någon annan aktivitet som godkänts av förbundets årsmöte.

 8.

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

 9.

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

(Av väl motiverade skäl kan beviljaren ge tillstånd till avvikelse från ett av kriterierna ovan i punkterna 4–9.)
Då alla nämnda krav uppfyllts under verksamhetsperioden 2012–2013 anhåller Lions Club
____________________________________________________________

r.f. om att få åt sin förtjänta president under perioden 2012–2013

(namn)______________________________________________________

det inhemska förtjänsttecknet för 100 % -ig president.

Ort och datum _________________________________________________________________________________________________________
Underskrifter ________________________________________________
1 vice president 2012–2013

______________________________________________________
Sekreterare 2012–2013

(Ifylls av distriktsguvernören för 2012–2013)
Jag beviljar förtjänsttecknet för 100 % -ig president åt nämnda klubbs förtjänta president.
___________________________________________________________
Ort och datum

107-__________________________________________________
Distrikt/Underskrift av distriktsguvernören för 2012–2013

Svenska sidor

Att misslyckas med att planera
är att planera för misslyckande
jag är den första internationella
presidenten som har en egen facebooksida. Jag har uppskattat den informativa kontakt jag har haft med
lionmedlemmarna genom facebook.
Lions Clubs International genomförde nyligen en enkät beträffande lionmedlemmarnas användning av sociala medier, allt fler lionmedlemmar använder Facebook och
Twitter för att komma i kontakt med
varandra och för att publicera sina
hjälpinsatser. Men vi måste öka vår
användning av dessa kommunikationsverktyg. Vi lever i en digital
värld och lionmedlemmar som alltid har varit stolta över att vara en del
av sitt samhälle måste vara engagerade i sina samhällen på alla möjliga
sätt, inklusive via sociala medier. Vi
hör hemma bland allmänheten och
idag sker kommunikationen via digitala kanaler.

Kommunikation stärker
samhället
Kanske träffades vi under tidigare år
på våra altaner och baksidor för att
bygga relationer och träffa våra grannar. Låt oss fortsätta med det. Men
låt oss ofta även tala och dela med
oss av information på internet, för
att stärka banden mellan lionmedlemmar och låta samhället veta att
vi är här och hur viktiga vi är. Kommunikation stärker samhället. I en
värld av hjälpinsatser kan våra klubbar nå ut i en större omfattning genom att välkomna den digitala världen fullt ut.

Wayne A. Madden
Lions Clubs International,
President

Kandidater till 2:a internationell
vicepresident 2013

I

Internationella presidenten Wayne A. Madden på museifartyget Pommerns
undre däck vid sitt Ålandsbesök i maj 2012. Foto: BVL

I den prisbelönta filmen ”Lincoln”
argumenterar president Lincoln med
politikern Thaddeus Stevens, som är
idealisk men inte realistisk. Båda vill
avskaffa slaveriet. Men Lincoln anser
att Stevens envisa tillvägagångssätt
kommer att leda till bakslag. På ett
tillspetsat sätt säger han till Stevens
att kompassen kommer att visa
vägen norrut. Men den kommer inte
att visa alla de träsk som finns på
vägen och om du obetänksamt rusar
fram så kommer du att fastna i träsken och aldrig nå din destination.

Bra planerat – hälften
vunnet!
Lionmedlemmar, vi vet vart vi vill
komma, vart vi vill vara. Vi vill
hjälpa. Men oavsett hur effektiva vi
vill vara kan vi inte rusa fram utan att
planera och förbereda. Vi måste ha

ett syfte. Vi måste kartlägga vår väg.
Vi får inte bara anta att våra klubbar
kommer att blomstra utan vi måste
ta initiativ för att det ska ske.
De fyra ”depåstoppen” som
jag uppmuntrade alla klubbar att
genomföra är ett beprövat sätt för
att se till att klubbar förblir starka.
Bedöm dina behov emellanåt, sätt
mål och utvärdera dina framsteg.
Jag hoppas att alla klubbar fortsätter med depåstoppen under nästa
lionsår och under år framöver.

Öka användningen av
sociala media
Välkomna även sociala medier. Jag
ska erkänna att jag tillhör den generation som anses ligga efter när det
gäller nyskapande kommunikation.
Jag kommer nog aldrig att komma
ifatt mina barn och barnbarn, men

Inom utsatt tid har sex kandidater anmält sig till 2:a internationella
vicepresidentsposten. Valet förrättas 9.7.2013 vid organisationens 96:e
internationella årskongress i Hamburg och den som vinner valet kommer
att fungera som internationell president perioden 2015–2016.
Naresh Aggarwal – från Delhi, Indien fungerade som internationell
direktor åren 1998–2000. Han är företagare och har varit medlem i Batala
Smile Lions Club sedan år 1974
Salim Moussan – tidigare internationell direktor från Beirut, Libanon
är medlem i Beirut St. Gabriel Lions Club sedan år 1988 och suttit i den
internationella styrelsen 1997–1999.
Phil Nathan – tidigare internationell direktor från Earls Colne i England.
Han har varit lion sedan 1982 och är chartermedlem i South Woodham
Ferrers Lions Club. Han var medlem i den internationella styrelsen 19992001 och till yrket är han börsmäklare och företagsledare.
Steven D. Sherer – kommer från New Philadelphia, Ohio, USA och
medlem i Dover Lions Club sedan år 1980. Han var internationell director
2006–2008 och till yrket är han revisor/ekonomichef.
Eugene M. Spiess – tidigare internationell direktor (2010–2012) från
Moore, South Carolina, USA. Han är medlem i Spartanburg Lions Club
sedan 1981 och är pensionerad högskoletjänsteman och lärare.
Jitsuhiro Yamada – tidigare internationell direktor 2005–2007 och
hemma från Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan. Medlem i Minokamo
Lions Club sedan år 1985. Han fungerar som sjukhusdirektör och är till
utbildning doktor i neurokirurgi.
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Ordförandens spalt

Alla är vi hjältar, varenda en

A

Allt det goda har ett slut. Under
verksamhetsperioden har jag tillsammans med min maka Helena mångsidigt fått bekanta mig med den finländska lionsverksamheten och fått
känna stor stolthet över de finländska lionen som människor och som
aktörer. Förnyelsens vind har blåst i
förbundet och man får hoppas att
vindpustarna även når klubbarna.
Man har grundat nya klubbar, klubbarnas verksamhet har utvecklats
och man har även fäst vikt vid serviceverksamheten. Härifrån är det
bra att fortsätta under nästa period
genom att göra vårt varumärke tydligare.

Förnyelsearbetet med
årsmötena
Inom förbundet har man under den
här perioden grundat en arbetsgrupp som har till uppgift att göra
upp planer för att göra årsmötesprogrammet mera koncentrerat och för
att minska på möteskostnaderna.
Arbetet ska vara slutfört under den
kommande perioden och den nya
uppläggningen av mötet skall tas i
bruk vid årsmötet i Björneborg sommaren 2014. Arbetsgruppen, som
långt består av ordföranden för
huvudkommittéerna vid tidigare årsmöten, har tagit modell från andra

länder, främst från Norden, men som
ett stort lionsland bevarar vi även vår
särprägel.

att man inte varje gång i lokalhyran
skulle behöva räkna med en ”obligatorisk middagsavgift”.

Höjningen av
medlemsavgiften

Finland i toppen – det är
rätt och rimligt

Under de senaste åren har man livligt diskuterat behovet av att höja
medlemsavgiften. Speciellt bland
de yngre medlemmarna har man
hört förvånade kommentarer gällande vår låga medlemsavgift som,
beroende på räknesättet, är den
lägsta eller näst lägsta i Europa. Det
har t.o.m. föreslagits att man på
en gång skulle höja medlemsavgiften med 15 euro i stället för med 5
euro. I varje händelse så grundar sig
höjningsbehovet på stegring av den
allmänna kostnadsnivån, höjning av
distriktspengen, övergång till elektronisk fakturering och införandet av
buffertfond för oväntade aktivitetsförluster. Då man talar om medlemsavgiften lönar det sig att som jämförelse ha många andra fritidsaktiviteter och då väcks frågan varför bara
lionsverksamheten ska vara så förmånlig? I många klubbar har man till
medlemsavgiften kopplat vissa andra tjänster bl.a. lokalhyra och förplägning. Är det möjligt att komma
på nya sätt att ordna månadsträffar och nya ställen där de hålls, så

De drygt 300 finländare som deltar i
det internationella årsmötet i Hamburg flaggar starkt redan med sitt
gemensamma uppträdande för vår
internationella presidentkandidat
Harri Ala-Kulju. Saken avgörs under
de kommande två åren och som jag
hoppas på ett positivt sätt. Finland är
det fjärde största lionslandet i Europa
och det klart största i Norden. I Europa är vi näst- eller tredjestörsta då
det gäller omfattningen av ungdomsutbytesverksamheten och vi har aktivt och med en god insats deltagit
bl.a. i de internationella SightFirst-insamlingarna samt i hjälpverksamhet
via LCIF. Nu är det vår tur.

Stäng luckan till
fågelburen!
Vid det seminarium om den Förnyade lionsverksamheten som hölls i
Lahtis i mars framförde en av deltagarna sin åsikt om varför medlemmar lämnar klubbarna genom att på
ett intressant sätt jämföra klubbarna
med en fågelbur. Ut genom burens

lucka flyger fåglar ”till friheten”. Enligt talaren kunde man lämna luckan
helt öppen för en viss tid och låta de
fåglar flyga iväg som vill lämna buren. Som motvikt borde man i buren
lägga så smakliga och lockande frön
att inte en enda fågel skulle lämna
buren och det skulle uppstå trängsel bland de som vill in. Borde man i
klubbarna göra på samma sätt?

Verksamhetens
tyngdpunkter
Såväl i förbundet som i klubbarna
bör verksamheten utvecklas med
flera års framförhållning och genom
att följa den strategi som man gjort
upp. Då man enligt den medlemsenkät som gjordes i Jyväskylä vill ha
vänner, kamrat- och kompanjonskap
samt ha något att göra tillsammans,
meningsfull verksamhet och glädje
av att hjälpa, bör man fästa speciell
uppmärksamhet vid trivsel och effektiv verksamhet. Man bör också ge de
yngre medlemmarna makt och ansvar. Det garanterar en säker framtid. I framtiden har vi både män och
kvinnor i klubbarna på samma sätt
som man nu har i Leoklubbarna. För
att vi ska klara de utmaningar som
framtiden för med sig bör vi fortsätta
med öppen kommunikation, med användning av elektronisk kommunikation samt med ansvarsfull ekonomihantering.

Till slut
Vi lion har följande fina principer
som är värda att slå vakt om. 1. Sköt
ditt arbete på ett sätt som skapar tilllit och förtroende, 2. Eftersträva inte
orättmätiga fördelar, 3. Köp inte din
framgång på en annans bekostnad,
4. Handla alltid osjälviskt, 5. Gör
vänskapen till ett mål, inte till ett
medel, 6. Fullgör dina medborgerliga plikter, 7. Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter, 8. Var försiktig med din kritik och frikostig
med ditt beröm samt 9. Bygg upp i
stället för att riva ned. De här borde
finnas på varje lions hustavla.
Tack alla lionsarbetets hjältar!

Ordförandeparet Seppo och Helena Söderholm tillsammans med ID Benedict Ancar med maka Milena (t.v.) och
PID Harri Ala-Kulju med maka Sirkku (t.h.) på Härkälä herrgård i Somero i samband med A-distriktets årsmöte
27.4.2013. Foto: BVL
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Seppo Söderholm, ordförande

Den internationella styrelsen gav utbildningsstöd
åt distrikten och beslutanderätt åt filialklubbarna
Lionsorganisationens internationella
styrelse sammanträdde i april 2013 i
Marbella, Spanien. Styrelsen beslutade att det internationella utbildningsprogrammet (GLT) redan under
nästa period riktar medel till den utbildning som sker i distrikten. Varje
distrikt kan få ett stöd på 500 USD
för att utbilda zonordförande och
ansvarspersoner för klubbens excellensprocess (CEP). Därtill godkände
styrelsen ”excellensserie för utveckling av utbildare” – pilotprojektet för
att utvecklas och för att tas i bruk.
Man gjorde förändringar i filialklubbsprogrammet som omedelbart
träder i kraft. De nya bestämmelserna ger mera självständighet åt filialklubbarna och beslutanderätt beträffande medelanvändningen, medlemsavgifter och närvarokrav samt
medlemsrekrytering och upphörande
av verksamheten.
Man har konstaterat att då man
grundat nya klubbar har några medlemmar gått över till den nya klubben
som chartermedlemmar. För detta
finns en speciell blankett för transfermedlemmar. Man lade nu till en
punkt i blanketten där man skall notera orsaken till att man lämnat den
tidigare klubben samt klubbsekreterarens och presidentens underskrifter.
Den internationella organisationen beviljar ett stort antal pris åt

framgångsrika klubbar. Det nuvarande tillväxtpriset i oktober ändrades fr.o.m. nästa period till medlemstillväxtpris som grundar sig på
medlemstillväxten i oktober och
april. Därtill tog man i bruk ett ”året
runt”-tillväxtpris för klubbar vars
medlemsantal ökar under verksamhetsperioden. Namnet på internationella presidentens retentionskampanjpris ändrades till internationella
presidentens tillfredsställelsepris.
Två stater i Afrika, Sydsudan samt
São Tomé och Príncipe, godkändes
villkorligt som nya medlemsländer,
då de uppfyller alla de kriterier som
förutsätts i de internationella stadgarna.

Administration
Ekonomiprognosen för den pågående periodens tredje kvartal visar
på ett överskott. Stadgarna som gäller bankärenden avlägsnades från
styrelsens stadgesamling men beslut som berör detta fattas även i
fortsättningen vid styrelsens möten. I arbetsbeskrivningarna för de
ledande administrativa tjänstemännen vid internationella huvudkontoret gjordes mindre ändringar. Avsikten är att tydligare skilja på beskrivningarna som gäller för den administrativa personalen och för de internationella direktorerna och därige-

nom även på deras respektive skyldigheter.

Service och anslag
LCIF godkände 67 Standard-, Internationella assistans- och Core 4-anslag, tillsammans för över 3 miljoner USD. Standardanslagens kriterier och regler förnyades något. Av
SighFirst-medel överfördes 3,9 miljoner USD för att användas under följande verksamhetsperiod. Till mottagare av det humanitära priset 2013
finns tre kandidater. Den internationella presidenten utser mottagaren
bland dessa. Konsultserviceavtalet
för Lions Quest med Service Learning Life Skills Network – organisationen förlängdes för ett år. Avtalets
värde är 102 000 USD.
Styrelsen utsåg mottagarna av
ungdomsutbytets Top Ten-priset
perioden 2011–2012. Leoklubbarnas fadderklubbar får årligen en 100
USD stor räkning på fadderklubbsavgiften. I fortsättningen granskar den
internationella styrelsen med jämna
mellanrum om fadderklubbavgiften räcker till i förhållande till hur
Leo-programmet växer och utvecklas. Man hoppas på flera Leoklubbar
men om man någonstans är tvungen
att lägga ner en klubb, kan man få
en återbäring på avgiften ifall den avslutningsblankett som fadderklubben

sänder, har kommit till det internationella huvudkontorets avdelning för
ungdomsprogram senast 31 oktober.

Kommunikation och
internationalism
Kommunikationskommittén avslutar under nästa år eran med reklamtavlor och motsvarande medel riktas
till bannerreklam på Internet. Kommunikationskommittén förnyade organisationens protokoll och flyttade
de tidigare internationella presidenterna i ordningen omedelbart efter
vicepresidenterna och före de internationella direktorerna. Distributionen av huvudkontorets upplaga av
Lion-tidningen och den spanskspråkiga versionen utanför USA gavs för
tre år åt bolaget PDS Inc.
Den internationella styrelsen valde
Las Vegas, Nevada, USA till platsen
för den internationella årskongressen 2018. Tidpunkten för den internationella årskongressen preciserades
så att kongressen i fortsättningen bör
ordnas under tiden mellan den tredje
fredagen i juni och den första fredagen i juli. Det följande internationella storevenemanget hålls nära oss,
i Hamburg, där vi träffar talrikt med
finländska och internationella lions
under det första veckoslutet i juli.
Tapani Rahko
PID 2007–2009

Lyckat lotteri
Lotteriet med temat ”Finland i fokus” är nu avslutat och det är tid att se på
resultatet. Tanken på att ordna ett lotteri dök upp redan våren 2011 men
förverkligandet stupade på svårigheter att få tillstånd till lotteriet. Klokare
av den första ansökningsomgången sökte vi om nytt tillstånd våren 2012
och tillståndet fick vi.
Pengar till förbundets ungdomsaktiviteter
Till lotteriets ekonomiska mål valdes Lionsförbundets ungdomsarbete där
man har ett ständigt behov av pengar och som vi lion upplever som vår organisations viktigaste aktivitetsområde. Ungdomsutbytet, Leoverksamheten,
Skeba, Orkester Norden och Quest är verksamhetsformer som vi alla känner
till och som vi är kända för. Finansieringen av ungdomsaktiviteterna har under en längre tid skett via julkortsförsäljningen men under den senaste tiden
har inkomsterna från den inte räckt till för att täcka utgifterna för verksamheten. Med lotteriet ville man försäkra sig om att verksamheten kan fortsätta och samtidigt lätta på trycket på medlemsavgiften.
”Finland i fokus” som tema
Då vi planerade lotteriet visste vi att lionsorganisationens internationella
årsmöte, Convention, skulle arrangeras nästan i grannskapet, i Hamburg.
Finländarnas deltagande i Convention har under de senaste åren varit rätt
så lågt. Ändå upplevde de resenärer som i samband med stödinsamlingen
vunnit en resa till Busan sommaren 2012 att evenemanget var intressant. Vi
trodde att Hamburgs närhet och responsen från Busan skulle locka finlän-

dare till att delta i det stora lionsevenemanget. Och det gjorde det, då över
300 deltagare reser till Hamburg.
Vinnare hittade man
Försäljningen av lotterna gick bra och nästan exakt enligt förväntningarna.
Av de levererade lotterna såldes ca 70 % som enligt vår lotteriexpert Johan
Finne motsvarar ett normalt resultat vid lotterier som ordnas av föreningar.
I slutet av april hade man löst in vinster enligt följande:
Hamburgresor
29
Smarttelefoner
19
Spasemestrar
39
Bästa lyckönskningar till vinnarna.
Det ekonomiska resultatet
Lotteriets slutliga resultat är ännu inte klart då kostnaderna för Hamburgresornas klarnar först i juli. Den preliminära uppskattningen ligger på ca
65 000 – 70 000 €. Hela summan används enligt förbundsstyrelsens beslut
till ungdomsaktiviteter. Man föreslår att lotteri också ordnas perioden 2013–
2014. Man får hoppas att man i Heinola godkänner förslaget.
Tack till deltagarna
Lotteriarbetsgruppen tackar alla som köpt lotter och de lion som medverkat
i försäljningen för samarbetet.
Jouko Ruissalo, Lotteriarbetsgruppens ordförande
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Vad händer i Hamburg? Vad kommer sen?
sätter. Vi kan inte dela ut valreklam
men vår talrika närvaro stöder vårt
budskap. Vi visar att vi tar det på
allvar.
Vi strävar efter att uppträda tillsammans så mycket som möjligt. Vi
har hållit alla resenärer uppdaterade
om alla evenemang som är aktuella
under årsmötet och om hur vi uppträder vid de här tillfällena. I samband med Lionsförbundets årsmöte
ordnas ännu ett informations- och
diskussionstillfälle. Mötet i Hamburg är på många sätt speciellt då det
finns så många europeiska deltagare.
PID Harri Ala-Kulju. Foto: BVL

320 finländare är på väg till Hamburg. Där väljer man japanen
Jitsuhiro Yamada till vår organisations 2:a internationella vicepresident. Alltså inte ännu en finländare. Den viktigaste saken för oss
är ett vi uppträder synligt tillsammans. Vår grupp utgör nästan hälften av alla de nordiska deltagarna.
Den största gruppen på 5 290 kommer från Tyskland men inte kommer
japanerna heller med en alldeles anspråkslös grupp för de är 3 730,
Med vårt gemensamma uppträdande visar vi att vår kampanj fort-

När blir slutresultatet
klart?
En rekommendation om den följande 2:a internationella vicepresidenten ges alltid under den föregående sommaren, i juni eller i augusti. Beslutsfattarna är den internationella presidenten, vicepresidenterna och den föregående presidenten (ledningsgruppen). De presenterar sitt förslag för den internationella
styrelsen, som ger sin rekommendation. Den kandidat som styrelsen föreslår har alltid valts och i allmänhet har de övriga kandidaterna frivillit återtagit sin kandidatur.

De två följande åren är de avgörande. Förenta staterna står fortsättningsvis i tur vartannat år. I Hamburg väljer man en japan varför det
2014 är USA:s tur ifall de vill ha det
året. Senast det följande året är det
avgörande året för vår kampanj. Vi
vet att vi starkt är med då man fattar
beslut om vem som står i tur.

Varför väljer vi kandidat
till internationell
direktor?
Valet av en finländskt lion till kandidat till medlem i internationella styrelsen, d.v.s. till internationell direktor (ID) har två orsaker.
För det första erbjöd vi vår tur till
andra europeiska länder. Ingen var
intresserad. Vi ville inte heller helt
och hållet avstå från vår tur.
För det andra: Ifall turen som vicepresident kommer 2014, har vår
ID-kandidat förbundit sig att avstå
från kandidaturen. Ifall turen kommer 2015, kan det hända att perioden för vår internationella direktor
är ettårig. Han skulle inte vara den
första direktorn som suttit bara ett
år för tidigare har en av våra internationella direktorer avstått det andra året till förmån för en italienare.

Från N-distriktet fanns det två
goda kandidater till internationell
direktor som bägge hade haft goda
förutsättningar att sköta uppdraget
och framgångsrikt koordinera Finland i toppen-kampanjen. Av kandidaterna valdes Jouko Ruissalo. Jouko
gratuleras.

Kärnbudskapet
Mitt budskap till Finlands lions är
att vår kampanj fortsätter åtminstone tills dess att den följande inte-USA turen har avgjorts. ID-turen
använder vi ifall presidentkampanjen
2014 fram till våren inte ännu har avgjorts till förmån för Finland.
Harri Ala-Kulju
Kandidat till 2:a internationell
vicepresident

Det lokala drar nytta av det internationella
Okänd god produkt
Det från televisionen kända nyhetsankaret Keijo Leppänen berättade
vid ett seminarium som senaste februari hölls i Lahtis, att vi lions är
ett okänt gäng för den stora publiken. Kommunikationsexperten antog att det berodde på att vi saknar
en klar profil: vad lionen gör och för
vem. I Finland fungerar närmare tusen lionsklubbar. Medlemsantalet är
över 25 000. Under ett år får vi till
stånd flera tusen goda nyhetsuppslag. Vi borde bara få ut i offentligheten ett sådant urval så att de som
stöder vårt arbete och eventuella nya
medlemmar får en tydlig och positiv
uppfattning om oss. Vårt servicearbete är en god men okänd produkt.
Den egna ortens problem och hur
man hjälper till att lösa dem står nära
både klubbens medlemmar och närområdets innevånare. Den tyske distriktsguvernör Peter Frische från distriktet D 111-OS deltog i N-distrik72 LION 3/13

tets möte i slutet av februari. Han berättade att man i hans distrikt grundats en stiftelse för att med testamenterade medel idka lokal välgörenhet då den riksomfattande tyska
lionsstiftelsen upplevdes som avlägsen. Det lokala är lionsverksamhetens styrka både i Finland och även
på andra håll. Alla, närmare 1 000 lokala klubbar, gör goda saker på sitt
eget sätt. Som det erfarna nyhetsankaret Keijo Leppänen konstaterar,
ändå förblir vi okända.
– Man har tagit tag i saken. Som
bäst pågår en intervjuundersökning
som görs av Taloustutkimus där man
utreder hur bra man känner till vår
verksamhet och vilken bild man har
av oss. Vid årsmötet i Heinola behandlar man verksamhetsplanen för
nästa år och i samband med den
även inrättandet av en brand-arbetsgrupp för perioden 2013–2014, berättar förbundets generalsekreterare
Maarit Kuikka. Arbetsgruppens uppgift är att ge förslag till hur vårt va-

rumärke skall utvecklas och till kommunikationsprojekt som stöder den
lokala klubbverksamheten, fortsätter Maarit.

Att nå över
nyhetströskeln
Tillsvidare har vi på det lokala planet
bättre lyckats nå över nyhetströskeln
än på riksnivå. Att få ett finländskt
lion vald till högsta ledare för den 1,4
miljoner stora internationella organisationen är som enskild händelse så
stor att den når över den nationella
nyhetströskeln. Som tidningsläsare
och TV-tittare vet vi alla att nyhetsmedia gärna berättar om olika finländska framgångar ute i stora världen. En finländsk internationell president är även en nyhetshändelse
som under en längre tid når över nyhetströskeln i media.
Vi finländare kan glädja oss åt de
framgångar som finländska berättelser har internationellt. Vår egen
man kan ”exportera” finländsk lions-

praxis, den prövas på andra ställen
och man kan rapportera om resultaten i hemlandet. Då man på annat håll utför ett organiserat arbete,
som grundar sig på marknadsundersökningar, för att utveckla innehållet i vårt budskap, får vi via valet av Harri stöd för att nå över nyhetströskeln. På motsvarande sätt,
genom att ”importera” fungerande
lionsberättelser från annat håll, kan
vi liva upp den lokala klubbverksamheten. Vi måste naturligtvis komma
ihåg de samhälleliga skillnaderna och
de kulturella olikheterna. Vår man
på toppen fungerar som kontaktskapare, nya idéer och goda resultat
når över nyhetströskeln. Att skapa
ett varumärke för den lokala lionsklubben stöder strävandena att nå
målet för Finland i toppen-kampanjen och att koordinerat berätta om
de goda lokala prestationerna stöder
uppbyggnaden av det gemensamma
varumärket.
Markku Talvio, PDG

Generalsekreterarens spalt

Verksamhetsperioden når sin kulmen vid
årsmötet – naturligtvis i Heinola!
Årsmötet i Heinola står bakom knuten. Det är fråga om förbundets 60:e
årsmöte och det är värt att fira. Till
jubileumsmötets ära bjuder förbundet alla som på lördagen deltar i årsmötessupén på kaffe med fyllkaka.
I Vierumäki fattas beslut som
har långtgående följder för förbundets verksamhet, inte bara under
nästa period utan också i framtiden. Vi kommer att få ett intressant
och spännande veckoslut. – Du är
väl med?

Lycka och framgång
Under våren har ett ansenligt antal
nya klubbar sett dagens ljus. Tack
till distriktsguvernörerna, guiding
lions, medlemsledarna och faddrarna för era ansträngningar för att
grunda klubbar och varmt välkomna
med i verksamheten, nya lejon och
klubbar.
Bästa lyckönskningar också till
alla som på distriktens årsmöten
blivit valda! Det är fint att ni är med
och leder lionsverksamheten i Finland och att ni i den sätter ert eget
tassavtryck.

Förnyandet av
lionsverksamheten
Har lionsverksamheten förnyats – seminariet för inbjudna samlade 23.3. i
Lahtis en stor skara lions för att fundera över de utmaningar som frågan
ger upphov till. Av hälsoskäl kunde
jag inte själv delta men jag har satt
mig in i föredragshållarnas material,
i arbetsgruppernas anteckningar och
fått mycket respons från seminariet.
Det är uppenbart att seminariet var
lyckat.
I mitt tidigare arbete ledde jag en
arbetsgrupp som hade till uppgift att
fundera över och främja förnyandet
av organisationsarbetet och jag ansvarade för att man verkställde de beslut som man fattat. Trots att det redan gått över tio år sedan dess, har
de saker som vi lions och även andra
organisationsaktiva funderar över,
förblivit i mångt och mycket vid det
som de varit. Man behöver nytt blod
i verksamheten och även nya verksamhetsformer.

Lionsverksamhetens utmaningar
hänger ihop med hur människorna
upplever
frivilligverksamheten.
Samma utmaningar berör också andra frivillig- och välgörenhetsorganisationer. OK-studiecentralen publicerade i slutet av februari en utredning om frivilligarbete. I den konstaterade man bl.a. att det på lokal nivå
är svårt att få information om frivilligverksamheten. Det här håller jag
inte riktigt med om då jag vet hur
aktivt föreningar runt om i Finland
meddelar om sina evenemang i de
lokala medierna. Såhär påstår ändå
utredningen. Ett viktigt budskap som
utredningen för fram, är ändå det att
frivilligarbetets karaktär har ändrat
betydligt under en kort period; olika
flashmob-evenemang, verksamhet
som sker via sociala medier och projektinriktat är dagens melodi i frivilligverksamheten. Speciellt de unga
vill inte binda sig vid en verksamhet för en längre tid trots att den offentliga uppskattningen och en vilja
att hjälpa ändå motiverar människor
till frivilligarbete. – Utredningen ger
mycket att fundera över för oss lionsaktörer såväl inom förbundet som i
klubbarna.
Vad betyder den förnyade lionsverksamheten med tanke på kvaliteten i vårt arbete? Förnyelse garanterar nödvändigtvis inte kavalitet
fastän man bör sträva efter det. Men
hurudana mätare skulle vi önska att
vi ska mätas med, eller önskar vi det
överhuvudtaget? Hur mäter man förnyelse och öppenhet d.v.s. egenskaper som vi i alla fall påstår oss ha
uppnått under de senaste åren? Hur
auditerar klubbarna förbundet och
vem auditerar klubbarna och hur?

Me palvelemme
– Vi hjälper
Lionorganisationens svenskspråkiga motto har ändrat. Det tidigare
Vi tjäna har bytts ut till formen Vi
hjälper. Den internationella organisationen har redan på sommaren 2012
övergått till att använda Vi hjälper
och huvudkontorets svenskspråkiga
översättare berättade att formen Vi
hjälper även används i andra nord-

iska länder. Förbundets styrelse beslöt på sitt möte 15.2. att den svensspråkiga motsvarigheten till Me palvelemme-mottot i fortsättningen är
Vi hjälper.

Katastrofinsamlingstillstånd
Polisstyrelsen har godkänt förbundets ansökan om penninginsamlingstillstånd som är i kraft ända till
31.12.2014. Tillståndet söktes för katastrofinsamlingar. Förbundet förbereder sig redan i detta skede på att
verkställa en möjlig insamling så att
en insamling kan inledas så snabbt
som möjligt om en katastrof inträffar. Insamlingsbössor och – listor
sänds färdigt till klubbarna i början
av hösten. Förbundets s.k. ALERTteam beslutar on inledandet av en
insamling. I teamet ingår förbundets ordförande, senaste internationella direktor, LCIF-koordinatorn,
en representant för distriktsguvernörerna och generalsekreteraren.

Generalsekreterare Maarit Kuikka.
Foto: BVL

Klubbarna kan fortlöpande göra
donationer till förbundets katastroffond och notera ifall man
vill att donationen ska användas
för att hjälpa offer för storkatastrofer i hemlandet eller i
utlandet. Även donationer från
den stora allmänheten är möjliga
nu då insamlingstillståndet har
trätt i kraft. Numret på Finlands
Lionsförbunds katastrofkonto är
800019-70829884.

alias-adress) ges läsrättigheter till registrets s.k. matrikeldel. Läs mera om
hur man loggar in i medlemsregistret
på annat ställe i tidningen.

Årsboken
2013–2014
Under nästa period delas årsboken
ut till tvåtredjedelar (2/3) av medlemskåren på samma sätt som under
de par senaste åren. Distriktsguvernörerna meddelar var och när i början av höstperioden man kan hämta
årsboken.
De uppgifter som berör medlemmarna och som finns nämnda i årsboken kan man fr.o.m. 1.7. läsa i förbundets elektroniska medlemsregister. Alla de medlemmar som har en
egen e-postadress i registret (inte

***
Jag skrev senast om att göra misstag. På det gav jag ett bra – om än ett
helt ofarligt- exempel. Genom att sist
i spalten önska en rogivande påsk
utan att komma ihåg att tidningen
utkommer först efter påsken. Då jag
skrev spalten hade vi ännu ett par
veckor till påsk. Nu försäkrar jag mig
om att ha ryggen fri genom att önska
– ha en bra dag!
Med soliga lionshälsningar!
Maarit Kuikka
Generalsekreterare
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Årsmötet 2013 – bra att veta
Då du kommer till
Vierumäki

disken i Vierumäki (logi på Vierumäkiområdet) eller vid receptionen
på Scandic-hotellet (logi på Scandic-hotellet). Bägge finns i Scandic
hotellets aula. Enligt internationell
praxis gäller login från ankomstdagen kl. 14.00. På avresedagen bör
rummet överlämnas senast kl. 12.00.

Ifall du kommer med egen bil, kör
först till parkeringsplatsen, gå sedan till Scandic hotellet och registrera dig vid det egna distriktets anmälningspunkt. Det finns personer som dirigerar trafiken på området. Körinstruktioner till Vierumäki
hittar du på årsmötets internetsida
www.lionsvuosikokous2013.fi./ Vid
infartsvägarna finns det Lionskyltar
till Vierumäki.
De som övernattar på Vierumäkiområdet checkar in vid receptions-

Anmälning på
årsmötesplatsen
De som anmält sig på förhand registrerar sig vid distriktens egna anmälningspunkter i Scandic hotellets
utrymmen och ute på gårdsplanen.

C
4
5
P
3

2

P

VIERUMÄKI - TAPAHTUMAKARTTA
1 VIERUMÄKI AREENA

• Vuosikokous la ja su
• Lounas lauantaina
• Juhlaillallinen lauantai iltana
2 SCANDIC VIERUMÄKI
• Info
• Majoittuminen
• Leijona-polku pe ja la lähtö klo 14.00
• Kyläiltamat pe iltana
• Tanssijatkot pe ja la
• Lounas sunnuntaina
3 KAUPPA
4 KEINONURMI
• Curling pe ja la klo 14.00-16:00
5 JÄÄHALLI
• Liikuntaohjelma pe ja la klo 14.00-16.00
6 VALKJÄRVEN RANTASAUNAT
• pe ja la 16.00-18.30
P PARKKIPAIKKAT
C CARAVAN ALUE
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De officiella
årmötesrepresentanterna
Klubbarnas officiella årsmötesrepresentanter får sitt röstningsmaterial
i samband med registreringen. Var
beredd på att legitimera dig. Den
av klubbens officiella årsmötesrepresentanter som anmäler sig först,
överlämnar till anmälningspunkten
klubbens fullmakt i original. Man
överlämnar röstningsmaterialet endast åt den person som nämns i
klubbens fullmakt och det gäller
även dem som på grund av sin ställning är röstberättigad. Efter lördag
8.6.2013 kl. 13.30 kan man inte
längre anmäla sig som officiell årsmötesrepresentant och kan inte få
röstningsmaterialet.

6

1

Vid anmälningspunkten får du årsmötesmaterialet och det årsmötespass som du beställt tidigare. Färgen
på passens band är olika för de olika
passen. Årsmötespasset bör man ha
med sig vid alla evenemang, även vid
kringprogrammen och vid festerna.
Glöm inte årsmötespasset på rummet.
Distriktens anmälningspunkter
stängs lördagen 8.6.2013 kl. 13.30.
De som anmäler sig efter detta får
sitt årsmötesmaterial från årsmötets
infopunkt som finna i Scandics aula.

Håll årmötespasset alltid
med dig
I samband med anmälningen får du
årsmötespasset som du beställt på
förhand. Håll mötespasset alltid med
dig och synligt, även på kvällsfesterna och i samband med kringprogrammen. Ordningsmännen övervakar säkerheten och användningen
av mötespassen. I årsmötespasset
ingår ett digert kringprogram
beroende på innehållet i det pass du
valt. De tjänster, kringprogram och

måltider samt kvällsfester som ingår i ditt årsmötespass kan du kontrollera på årsmötets webbsida www.
lionsvuosikokous2013.fi/ilmoittautuminen/vuosikokouspassit/. Tillläggsuppgifter får du även vid årsmötets infopunkter.

Röstningen vid årsmötet
Vid sluten sedelomröstning kan du
lämna din röstsedel vid vilken röstningspunkt som helst i Vierumäki
Areena. Distriktsspecifika röstningspunkter finns inte. Röstningsfunktionärerna övervakar röstningsprocessen och kontrollerar din rösträtt
(finns utmärkt i mötespasset). Mötets ordförande ger direktiv då det
gäller öppen röstning med sedlar (blå
eller gul sedel).

Första hjälp
På mötesplatsen Vierumäki Areena
dejourerar en förstahjälpgrupp under
de tider som evenemangen pågår. I
Heinola centrum dejourerar apoteket.

Betalningsmedel
Ta med dig kontanter. Vid mötesplatsens försäljningspunkter, förbundets materialförsäljning och vid
många andra punkter duger endast
kontanter som betalningsmedel. Före
man köper något är det skäl att kontrollera betalningssättet med försäljaren. Luncher, kvällsfester etc. som
betalats på förhand ingår i passen.
Håll alltså alltid passet med dig, även
under kvällsfesterna och vid kringprogrammen.
Vid restaurangpunkterna i Vierumäki samt i Hotel Scandics reception
kan man använda bankkort och de
vanligaste kreditkorten. Drinkbiljetter till lördagens kvällsfest kan man
köpa på förhand i Vierumäkis försäljningspunkt i Scandics aula. På det

här sättet försnabbar du utskänkningen vid kvällsfesten.
Närmaste Otto-automat finns vid
Vierumäkis nya Matkakeidas trafikstation (E75 Vierumäki 21). Andra
bankautomater finns i Heinola centrum, ABC-trafikstationen (E75 Heinola P 24) och i Citymarket (E75 Heinola E 23)

Försäljnings- och
presentationspunkter
Försäljnings- och presentationspunkterna finns i Vierumäki Areena. Vid
årsmötets egna infopunkter i Hotel Scandics aula och i Vierumäki
Areena får man information. Personalen vid infopunkterna bär orangefärgade västar med texten ”INFO”.

Årsmötets produkter
2013
Årsmötets 2013 försäljningspunkter är belägna i Vierumäki Areena.
Man säljer bl.a. årsmötets 2013 frimärke, årsmötets 2013 pins, skarfar
och slipsar, pikéskjortor, kasse, väskhållare och årsmötets standar. Vid
årsmötets 2013 försäljningspunkter
duger endast kontanter.

Klädkoder
Vid årsmötesevenemangen Lions- eller annan mötesdräkt. Vid årsmötets
kringprogram enligt tillställningens
art (mötes- eller fritidsdräkt). Vid tillställningarna för inbjudna gäster enligt inbjudan. Vid fredagens byafest
fritidskläder, inte slips, kostymer eller
festkläder. Vid lördagens kvällsfest
för männen smoking (vit eller svart
rock) eller mörk kostym, för damer
festdräkt, Lions utmärkelsetecken.

Bordsreservationer till
lördagens kvällsfest
Restauranginnehavaren ansvarar
inte för bordsreserveringar. Den
som eventuellt reserverar bord gör
det helt på eget ansvar. Utan tydlig märkning står platserna till allas
fria förfogande. Bordsreserveringar
till lördagens kvällsfest tas i begränsad omfattning emot vid årsmötets
försäljningspunkt i Vierumäki Areena. Halvfyllda bord kan inte reserveras för hela sällskapet. Vid fredagens byafester kan man inte på förhand reservera bord.

Infopunkterna
Årsmötets infopunkter finns i Vierumäki Areenas ankomsthall och i Hotel Scandics aula. Infopunkternas dejoureringsnummer under öppethåll-

ningstider är 044 947 0522 (Areena)
och 044 947 0521 (Scandic). Man
känner igen personalen vid infopunkterna på deras orangefärgade
västar och ”INFO”-texten.

Butiks- och andra inköp
I Vierumäki Greeni Kauppa & Kahvila kan man köpa baslivsmedel, Vierumäkibageriets egna produkter, mellanmål, drycker och cigaretter. Butiken är öppen kl. 8.00 – 21.00. Caféet
har A-rättigheter. Andra närbelägna
butiker är Sale i centrum av Vierumäki och K-market vid Matkakeidas
trafikstation (E75 Vierumäki 21). I
Heinola finns K-market (Heinolas
södra anslutning) och i centrum Kmarket samt två S-market. I Heinola
centrum finns många andra specialaffärer och tjänster. Vid Vuokallio
ABC-trafikstation (Heinolas norra
anslutning) finns en S-market och fabriksbutik samt där intill Heila närmatstorg och café-restaurang. Vid
Vuokallio finns även E-75 outlet affärscentrum och Robin Hood-butik.

Rökning
Observera att inom Vierumäkiområdet är det förbjudet att röka i alla inomhusutrymmen och tillåtet endast
inom på förhand utmärkta rökningsområden utomhus.

Transporterna
Från hotellen i Heinola centrum ordnas det, beroende på reserveringssituationen, tur-retur busstransporter enligt tidtabellen för de viktigaste
årsmöteshändelserna och kvällsfesterna. Noggrannare tidtabeller beträffande transporterna publiceras på
årsmötets webbsida. Man får ytterligare uppgifter vid logiställena och
vid årsmötets infopunkter.

Övrigt att notera
Hela Vierumäkiområdet är ett
utskänkningsområde och att förtära
egna drycker är enligt lagen förbjudet
i restaurang- och mötesutrymmen,
även I Vierumäki Areena.

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter hittar du på årsmötets webbsida www.lionsvuosikokous2013.fi och i årsmötets handprogram som du får i samband med
anmälningen i Vierumäki. Du får
tilläggsuppgifter om Vierumäkiområdets övriga tjänster på Vierumäkis
webbsida www.vierumaki.fi eller på
plats i Vierumäki i Scandics aula.

Programmet vid årsmötet 2013
Fredag 7.6.2013
08:30 – 20:00
09:00 – 11:00
11:30 – 12:30
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
15:00 – 16:00
16:00 – 19:00
15:00 – 16:30
17:00 – 18:00
18:00 – 22:00
19:30 – 22:00
22:00 – 01:30

Anmälning och granskning av fullmakter
Finlands Lionsförbunds styrelsemöte
Presskonferens
Guvernörsrådets möte
Kringprogram: ledd introduktion av gårdsspel
Kringprogram: Lionstigen
Kringprogram: Lionbastu
Finländsk lionsverksamhet i hemlandet och
utomlands
Panel med viceordförandekandidaterna
SKEBA ungdomsbandstävlingens final
Byafest och middag
Efterfest: Markku Johansson & orkestern
Matoa koukkuun

Lördag 8.6.2013
08:00 – 08:30 Kringprogram: Ledd morgonmotion
08:00 – 13:30 Anmälning och granskning av fullmakter
09:00 – 17:00 Areenas dörrar öppna, INFO-, försäljnings-,
presentations- och restaurangpunkterna öppna
10:30 – 12:30 Barnens säkerhetsdag och öppningsevenemanget för
Heinola sommar, presentationspunkterna öppna,
barnmusik och Pellekaja Pum, man kungör vem som
är den mest positiva heinolabon.
10:15 – 10:45 Förberedelse inför öppningsfesten och flaggparaden
10:45 – 11:45 Öppningsfest och flaggparad
11:00 – 13:00 Årsmöteslunch
12:00 – 13:00 ARS-lunch
13:15 – 17:00 Finlands Lionsförbunds årsmöte, del 1
13:00 – 16:30 Parnerprogram i Heinola, förhandsreserverad,
tilläggsavgift
14:00 – 16:00 Kringprogram: ledd introduktion av gårdsspel
15:00 – 16:00 Kringprogram: Lionstigen
16:00 – 18:30 Kringprogram: Lionbastu
17:30 – 19:30 Fri samvaro och karaoke-förfest
19:30 – 19:50 Förberedelse inför kvällsfesten
20:00 – 23:00 Lions-kvällsfest: Frank Sinatra Evening och middag
23:00 – 02.30 Efterfest: Pepe Willberg & Vierumäki House Band

Söndag 9.6.2013
08:00 – 08:10 Kringprogram: samling till naturgudstjänst
08:15 – 08:30 Kringprogram: naturgudstjänst
08:30 – 12:00 Areenas dörrar öppna, INFO-, försäljnings-,
presentations- och restaurangpunkterna öppna
09:00 – 11:00 Finlands Lionsförbunds årsmöte, del 2
09:00 – 11:00 Motion på egen hand (tilläggsavgift) bl.a. golf,
tennis, ridning, bowling
11:00 – 11:30 Årsmötets avslutningsfest
11:00 – 13:00 Årsmöteslunch
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Förbundets ekonomiska
situation i ett nötskal
På sin agenda har årsmötet att fatta
beslut om bokslutet för perioden
2011–2012 som visar ett överskott
på drygt 2 000 €. Det goda resultatet
blir utmärkt då man kommer ihåg att
man i början av året betalade bort en
skuld på 60 000 €. Man befann sig
i en spiral där det negativa resultatet från tidigare år flyttades över till
det följande och medförde att man
i slutet av perioden var tvungen att
ty sig till lån. Nu har man kommit
ut ur den här spiralen och man har
inte varit tvungen att ta lån utifrån.
Speciellt nöjd kan man vara med
administrationens resultat som är
över 75 000 € bättre än föregående
period. Administrationens resultat
2011–2012 är +14 171 € då det för
föregående period var över 60 000 €
på minus. Administrationens goda
resultat förklaras av att mötesutgifterna minskade med dryga 100 000 €
och av en mycket lyckad annonsförsäljning både för Liontidningen och
för årsboken. Man kom till ett positivt slutresultat trots att administrationens utgifter steg med 20 000 €.
En orsak till detta är att det under
fyra veckor fanns två generalsekreterare på lönelistan. Därtill var verksamhetsåret 2011–2012 det första
för vilket utgifterna som förorsakats av att man lagt ut bokföringen
på ett utomstående företag, gällde
hela året.
Då man ser på förbundets aktiviteter, sjönk julkortsförsäljningen betydligt jämfört med tidigare år och
kortaktiviteten blev ca 2 000 € på minus. Med kortfondens medel kunde
man ändå stöda ungdomsarbetet
och NSR-aktiviteter med sammanlagt 64 000 €. Vi är ändå i en situation där kortfonden hat tömts och
stödmöjligheterna beror på medelanskaffningen under kommande år.
Förbundets balansräkning för perioden 2011–2012 uppvisar en ca
100 000 € mindre summa än för föregående period. Minskningen förklaras närmast av en minskning av
aktivitetsfondernas kapital (59 000 €
från föregående period). Under räkenskapsperioden gjordes inte heller investeringar i fastigheten.
Under den pågående perioden
2012–2013 har man fortsättningsvis
hållit hårt i förbundets plånbok och
onödiga utgifter har gallrats bort.
76 LION 3/13

Flyttningen av förbundets kansli
förorsakade utgifter som till största
delen ändå består av varaktiga investeringar i form av möbler och apparater till kansliet. Den allra största
delen av möblerna köptes som
begagnade.
Som rättesnöre för skötseln av
ekonomin fungerar de verksamhetsoch ekonomidirektiv som godkändes
av guvernörsrådet i november. Förbundets ekonomi följs inte endast
upp med de månatliga ekonomirapporterna utan också via ekonomiska
prognoser. Nu uppvisar ekonomin
för verksamhetsåret 2012–2013 ett
positivt slutresultat. Att man når
ett bra slutresultat är ändå inte garanterat: Lionshusets tredje våning
saknar fortsättningsvis hyresgäster.
Även publikationernas annonsförsäljning går trögare än föregående
år. Övriga administrativa utgifter är
ändå under kontroll och då det gäller
mötesutgifter når man sannolikt
minst samma slutresultat som under
perioden 2011–2012.
Men i fortsättningen? – På årsmötets föredragningslista finns förslag
på en förhöjning av förbundets medlemsavgift med fem euro. Förslaget är
väl underbyggt och slutresultatet har
en stor betydelse med tanke på framtiden. Motiveringarna till höjningen
av medlemsavgiften kan läsas i årsmöteskallelsen. Den allmänna stegringen av prisnivån och de outhyrda
utrymmena i tredje våningen belastar förbundets ekonomi. Nödvändiga
långsiktiga investeringar med tanke
på förbundets verksamhet är en övergång till elektronisk fakturering (antalet försäljningsfakturor vid förbundet uppgår på årsbasis till ca 5900
st. och inköpsfakturor till 1500 st.)
och igångkörandet av dataadministrationsprojektet med förnyandet av
publiceringssystemet som börjar redan under pågående period
Förbundets kansli behöver även
personresurser. Då vårt Sonet-ekonomihanteringssystem uppdaterades märkte man att antalet ekonomiadministrativa åtgärder har minst fyrdubblats under de senaste fyra-fem
verksamhetsperioderna samtidigt
som personalantalet har minskat.
Det är inte fråga om att volymen
på förbundets ekonomi skulle ha
vuxit utan att antalet åtgärder har

ökat. Bakom en lyckad aktivitet står
en välskött administration som förbundskansliet för sin del ansvarar
för. Vi vill försäkra oss om ett högklassigt arbete och god service bl.a.
så att det på kansliet finns tillräckligt med resurser för att sköta uppgifterna.
Man föreslår även mera pengar
åt distrikten för att stöda verksamheten.
Framtiden för förbundets aktiviteter som riktar sig till ungdomen bör
tryggas. Under det här året stöds
förbundets ungdomsarbete med interna bidrag på ca 90 000 €. Nästa
år är behovet större. Ifall förbundets

medelanskaffning av någon anledning går trögt behövs en ”buffertfond” ur vilken förbundets ungdomsarbete får det stöd det behöver. Det skulle alltså vara bra om man
kunde komma bort från en situation
där man lever ”ur hand i mun” i en
tid då förbundets ekonomi på sikt
är i balans och man på kassakistans
botten kan hitta ett litet boägg. Man
kan inte heller ständigt skära ner på
utgifterna utan att verksamheten
lider, t.o.m. förlamas.
Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Hård tävlan i Heinola om
årsmötesorten märkesåret 2017
Året 2017 är ett märkesår såväl för Lionsorganisationen som för vårt fosterland. Bägge fyller hundra år. Vid årsmötet i Heinola fattar man beslut
om märkesårets årsmötesort. Deltagarna får välja mellan tre orter. Lionsförbundets årsmöte har sökts av (i alfabetisk ordning) Helsingfors, Joensuu och Rovaniemi.
Varje kandidat till årsmötesort har på förhand svarat på den frågekatalog som förbundet sänt ut. Vid årsmötet i Heinola har varje sökande
3 minuter tid för ett presentationsanförande och jag tror att de presenterar sig också i årsmötets korridorer innan det är tid för att fatta beslutet.
I Helsingfors skulle mötesplatsen vara Mässcentrum där alla evenemang under veckoslutet skulle ordnas. Även huvudkvartershotellet
(Holyday Inn) finns i anslutning till Mässcentret. I Joensuu skulle Joensuu Areena fungera som mötesplats. Där ordnas även kvällsfesten. Som
huvudkvartershotell har man tänkt sig Hotel Kimmel som är beläget på
ca 1.5 kilometers avstånd från mötesplatsen. Lappia Areena vid Lapplands idrottsinstitut är Rovaniemis förslag till årsmötesplats. Idrottsinstitutets Santa Sport erbjuder utrymme för årsmötets kvällsfest. Rovaniemi har ännu inte velat utse huvudkvartershotell; det klarnar senare
då de pågående hotellutvidgningarna blir klara.
Alla orter har en stor inkvarteringskapacitet. I Helsingfors är avståndet
(huvudkvartershotellet undantaget) till mötesplatsen ca 5 km. I Joensuu
är avstånden mellan mindre än 1 km och ca 35 km. I Rovaniemi hittar
man över 2500 bäddplatser inom en radie av ca 10 km.
En jämförelse av prisnivån är i rådande situation en utmanande uppgift då få serviceproducenter har fastställt prisen för 2017. Vid årsmötet förutsätter man att de sökande kan uppvisa en budget som bygger
på de uppgifter som vid tidpunkten finns tillgängliga.
Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Händelsekalender
Vårperioden 2013
7.6.
Lionsförbundets styrelsemöte, Heinola
7.6.
Guvernörsrådets möte, Heinola
8–9.6.
Årsmöte, Heinola
9.6.
Guvernörsrådets 2013-2014 konstituerande möte, Heinola
5–9.7.
Internationella årsmötet i Hamburg
20–21.7. Lions FM-Hagelgevärsskytte, arrangör LC Honkalahti
Verksamhetsåret 2013–2014
Styrelsens möten:
23.8./18.9./23.10./15.11./23.1./14.2./23.4./6.6.
Guvernörsrådets möten: 24.8./16.11./15.2./6.6.
Årsmötet i Björneborg, 6-8.6.
Internationella årsmötet i Toronto, Kanada, 4- 8.7.
Lions FM-tävlingar som arrangeras perioden 2013-2014
28.9.
2–3.11.
22.2.

Lions FM-Schack XVII, arrangörer LC Tampere/Tohloppi
Lions FM-Badminton, arrangör LC Vantaa/Rajakylä
Lions FM-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, arrangörer LC Nilsiä

LC Munsala
donerade rullstol
till församlingshemmet
För att också den som inte är så frisk i
benen skall kunna delta i olika tillställningar och förrättningar, beslöt Lions
Club Munsala att köpa en rullstol för
sin andel av överskottet från Lucia-insamlingen. Rullstolen överlämnades
till församlingshemmet vid säsongens
sista fredagslunch. Stolen skall finnas
i församlingshemmet för att användas
av dem som behöver den där, i kyrkan
och på kyrkogården.

Lionsklubbens president Bo-Erik
Wik i rullstolen omgiven av fr.v.
lionen Jarl Dahlbacka, Roger Nystedt, Sigge Hertén, kaplan Mikael Forslund och lion Sigge Vesterqvist. Foto: Per-Eric Anderson

LC Nykarleby/Älvor stöder
barn och ungdomar
LC Nykarleby/Älvor
antog den internationella presidenten
Wayne Maddens utmaning om att delta i
ett världsomfattande
åtgärdsprogram mot
läs- och skrivsvårighet, genom att ge
en bok till elev med
annat modersmål än
skolans språk, som
i det här fallet är
svenska eller finska. Bilden är från tillfället den 22 mars 2013 då böckerna
gavs till eleverna i Skogsparkens skola och Metsäkulman koulu i Nykarleby.
Skogsparkens skolas rektor Teresia Tötterman-Engström till höger och rektorn
för Metsäkulman
koulu, Pirkko Rantanen till vänster.
Text och foto: Christina Simons.
Barn och ungdom var igen i fokus då klubben söndagen den 14 april
ordnade en modevisning till förmån
för barn och ungdomar. För LC Nykarleby/Älvor föreföll det naturligt att ordna en modevisning eftersom den nuvarande presidenten Annika Rönnberg-Knuts arbetat tjugo år i klädbranschen.
I modevisningen som ordnades vid Stjärnhallen i Nykarleby deltog 14 butiker från regionen. Vårens och sommarens mode var givetvis det stora temat, men också eurovisionen. Detta eftersom musiken, som modellerna gick
till, var äldre och nyare eurovisionslåtar. Eftersom så många företag deltog
förevisades mode för alla stilinriktningar och alla i publiken fann säkert något som tilltalade dem. De 45 amatör mannekängerna i åldern 2 år till övre
medelåldern gjorde ett proffsigt jobb. Under modevisningen underhöll också
Rebecka Holmgård publiken med skön sång och dangruppen Attitude, under Johannes Lindvalls ledning, stod för ett fartfyllt inslag. Vi inom Älvorna
gläds över att så många frivilliga ställde upp för den goda sakens skull och
vi vill samtidigt också tacka våra sponsorer. Text och foto: Britt-Mari Knuts.
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Ida Forsell
Ida Forsell

T

ätä kirjoittaessa
kausi lähestyy
jo kovaa vauhtia
loppuaan. Monella klubilla on kuitenkin vielä aktiviteetteja mielessä
touko-kesäkuulle. Lisäksi edessä
on vielä kauden kohokohta eli vuosikokous Heinolassa (7.-9.6.) yhdessä leijonien kanssa. Oman presidenttikauteni viimeiseen lehteen
päätin tehdä yhdistelmän pääkirjoituksesta ja tutusta Hallituksen
suusta –palstasta. Onhan kauden
viimeinen lehti monellakin tapaa
aika koota mennyttä kautta ja ottaa oppia sen tapahtumista.
Tämä kausi on ollut yksi parhaista kausistani leoissa. Siihen
on vaikuttanut monta asiaa. Yksi suurimmista vaikuttajista on ollut mahtava porukka Suomen Leojen hallituksessa. Joukkomme on
motivoitunut, innovatiivinen ja yhteispeli on sujunut hienosti. Hallituksen kokousviikonlopuista olen
saanut valtavasti uutta virtaa sekä leotoimintaan että elämään
yleisesti. On ollut mahtavaa huo-

L

mata, että minulla on kymmenen
leovuoden jälkeen edelleen paljon
opittavaa tästä toiminnasta. Kiitos
kuluneesta kaudesta ihana hallitukseni!
Lisäkipinää vuoteen on tietysti tuonut lähestyvä suurtapahtuma
Leo Europa Forum. Siihen on
enää pari hassua kuukautta aikaa. Jännitys tiivistyy
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H
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O
LE 201
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varmasti järjestelyporukan lisäksi kaikilla Suomen
Leoilla. Tästä lehdestä voit lukea
kuinka sinä pääset mukaan tapahtumaan. Alle 18-vuotiaille on oma
ohjelmansa, samoin leijonille ja yli
18-vuotiaille leoille. Löydä oma tapasi osallistua ja tule mukaan!
Suurin voimavara leotoimi-

Hanna Okkonen, Päivi-Kristiina Kärkkäinen ja Annika Korhonen
Kirkkopihan palvelutalon asukkaiden kanssa.

nassa on kuitenkin aina
oma klubi. Järvenpäässä meno
on ollut tällä kaudella totuttuun tapaan vauhdikasta ja monipuolista.
Vanhojen tuttujen aktiviteettien rinnalle on löytynyt uusia ja mikä tärkeintä, vanhojen jäsenten rinnalle
uusia jäseniä. Pääkirjoituskuvakin
liittyy tällä kertaa Järvenpään leojen toimintaan. Klubimme kävi leijonien vanhusten viikon kunniaksi
pitämässä yhteistapahtuman Kirkkopihan palvelutalossa LC Järvenpää/Ainot –klubin leijonien kanssa.

Leot pitivät bingon ja Ainojen presidentti Päivi-Kristiina Kärkkäinen
luki keväisiä runoja. Yhteisaktiviteetti onnistui mainiosti ja toivottavasti teemme jatkossa enemmänkin yhteistyötä Monien asioiden
summana voin sanoa, että tämän
kauden jälkeen olen entistä motivoituneempi leotoimintaan. Palvelutyö on kasvanut merkittäväksi osaksi elämääni. En voi kuvitella
elämää ilman rakasta leotoimintaa. Aurinkoista kesää ja nähdään
vuosikokouksessa!

LEF1997 presidentti muistelee

eolehti tavoitti aurinkoisen kevään keskellä Suomen kolmannen Leo Europa Forumin
(LEF1997 Helsinki) presidentin Mari Randellin ja tiedusteli hänen muistojaan leoista ja
Leo Europa Forumista.
1. Kuinka monessa Leo Europa Forumissä olet ollut? Mikä
oli ensimmäinen Forumisi? entä viimeinen?
Ensimmäinen LEF:ni oli Tampereella 1988 ja viimeinen Helsingissä 1997, aloitin ja lopetin LEF-urani
kunniakkaasti Suomessa. Näiden välissä olivat Taormina,Italia,
Wien,Itävalta, Istanbul,Turkki ja
Toulouse,Ranska.
2. Mitä Leo Europa Forum merkitsee leotoiminnassa?
LEF on ehdottomasta vuoden
kohokohta ja kiinteä osa kansainvälistä järjestöä. LEF on erittäin
turvallinen tapa kansainvälistyä ja
matkustaa sekä kohdata erilaisia
kulttuureja. Se on myös vastuuta
yhteisistä asioista, yhteistä päätöksentekoa. Sitäkin on tänä päivänä hyvä opetella.
3. Mikä on tärkein asia mitä olet
oppinut Leo Europa Forumissa?
Ehdottomasti tärkein asia minkä opin on luottamus. Luottamus
yhteiseen tekemiseen ja vastuun-
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MARI RANDELL
Ikä:

44 vuotta

Kotipaikka:

Vantaa

Klubit:

Leo Club Harjavalta ja
Leo Club Tampere/Tohloppi

Leohistoria: leoklubin sihteeri ja presidentti,
leoneuvoston sihteeri,
leoneuvoston presidentti,
Leo Europa Forum 1997 presidentti
ottoon. Tapahtuma on niin suuri,
ettei se onnistu yhden eikä kahden
ihmisen voimin vaan tarvitaan isoja ja pieniä tekoja, lyhyttä ja pitkäkestoista osallistumista. Tarvitaan
niitä joukkojen hauskuuttajia ja takarivin sitkeitä puurtajia. Kaikille
löytyy tärkeä tehtävä. Kaikista on
myös aina pidetty huolta.
4. Mikä on paras muistosi Leo
Europa Forumeista?
Ehkä ikimuistoisin on ensi hetket LEF1988 Tampereella vastaanottotiskillä. Väkeä saapuu sisään,
ilmoittautuu maksamalla käteisellä ilman mitään ennakkoilmoittautumista. Silmänräpäyksessä on
sovittu, että suomalaiset siirtyvät
ulos hotellihuoneista ja ulkomaalaiset saavat huoneet. Sillä hetkellä ymmärsin mistä hommassa on
kyse. Tässä porukassa ongelmat

ratkotaan sitä mukaan kun ne tulevat vastaan eikä hymyn tarvitse
hyytyä matkalla.
Kun mietin mitkä ovat parhaat
muistoni LEF:sta, niin huomaan
jatkuvasti pohtivani erityisesti yhdessä tekemiseen ja olemiseen
liittyviä asioita: leolaulun sanoin
”Here we stand, hand in hand”,
gala illalliset, uskomattomat väkerrykset maaesittelyihin ja kaikki
ne mainiot kommellukset, joita yhdessä koettiin.
5. Millainen oli ”sinun” forumisi,
miten näit tapahtuman LEF presidentin silmin?
Meidän LEF oli tietysti paras,
niin kuin teidänkin forumista tulee! Tapahtuma oli monen vuoden
työn huipennus. Viikko oli palkitseva, koska kaikki meni niin hyvin
ja suunnitelmien mukaan. Ehkä

minun olisi pitänyt olla vielä rohkeampi ja antaa vastuuta ympärille enemmän.
6. Terveisesi LEF2013-järjestäjille. Viime hetken vinkit?
Suomalaisten
järjestelytaidot ovat aivan toisella tasolla kuin
minkään muun maan järjestäjillä.
Luottakaa itseenne ja porukkaanne, yhdessä teette jälleen kerran
ikimuistoisen ja parhaan LEF:n.
Kun tästä olette selvinneet, voin
luvata että olette sellaisen myllyn
läpikäyneet että työelämässäkään
ei ihan heti tule tilanteita vastaan,
joista ei tällä kokemuksella selviäisi. Kokemus tuottaa sellaisen
itsevarmuuden omiin taitoihin, että sitä on vaikea muutoin saavuttaa. Nauttikaa LEF:n hengestä ja
olkaa ylpeitä jokaisesta vieraasta,
jonka olette tänne saaneet!

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

V

Uutta ja vanhaa - Leojohtaja

uosia sitten Leolehdessä julkaistiin vakiopalstaa nimeltä Uutta ja vanhaa. Palstalla haastateltiin aina yhtä uunituoretta leoa ja yhtä vanhaa, jo yläikärajan ylittänyttä, ex-leoa. Reilun kuukauden päästä saamme uuden monikertaispiirin leojohtajan (Leo-D) ja juhlan kunniaksi palautamme tuon vanhan
palstan tähän lehteen. Haastateltavina tällä kertaa tietenkin väistyvä ja tuleva leojohtaja.

ANTTI FORSELL

Klubi:
LC Helsinki/Finlandia
Leohistoria: Leo Club Valkealaan 1994, kaikki
klubivirat, piirirahastonhoitaja, piiripresidentti, Leoneuvoston sihteeri,
varapresidentti, presidentti, Leo
Europa Forum 2004 presidentti
Lionshistoria Leijonaksi 2008, klubin tiedottaja,
varapresdentti, Lions-liiton leojohtaja, päämajan leoklubiohjelman
neuvoa-antavan paneelin jäsen.
Hauska muisto leoista
Yksi hauskimpia aktiviteetteja
leoissa on ollut Leo Club Helsinki/
Itäväylän kanssa käydä vastaanottokodin lasten kanssa leipomassa
joulupipareita ja viemässä sinne
pienet joululahjat. Lasten ja nuorten kanssa yhdessä tekeminen on
kaikkein palkitsevinta aktiviteettitoimintaa. Leotapahtumista mieleen on jäänyt erityisesti ensimmäinen vuosikokoukseni Jyväskylässä
vuonna 1994. Se oli ensimmäinen
suuri leotapahtuma, johon osallistuin, ja jossa oli vauhtia ja tunnelmaa sekä upea yhteenkuuluvuuden tunne, jonka uutena ja nuorena
leona sain kokea.
Leo Europa Forum -historiasi
Olen osallistunut 10 Leo Europa Forumiin vuosina 1999-2009.
Ensimmäinen LEF on aina erityinen, lisäksi poimisin esiin upeita
ja tunteikkaita kokemuksia Turkista (2001), Ranskasta (2006), Saksasta (2007). Kuitenkin yksittäinen
suurin hetki on ollut LEF2004 päättäjäisseremonia Saariselällä, kun
sain kunnian toimia LEF2004 presidenttinä ja päättäjäisissä jakaa tunteellisen hetken kaikkien osallistujien kanssa onnistuneelle forumille.
Miten kautesi LeoD:nä on mennyt?
Kolmivuotinen kausi tehtävässä on mennyt erittäin nopeasti. Olen ylpeä leoista, joiden kanssa on ollut ihana toimia yhdessä
ja kehittää toimintaa. Kunnioitan
kaikki leijonia ja leijonaklubeja, jotka tekevät läheistä yhteistyötä leojen kanssa, ja jaksavat vuodesta
toiseen tukea leojen toimintaa. Samaan aikaan Lions-liiton tuki nuorisotyölle on kannustin ja esimerkki uusille leijonaklubeille perustaa
leoklubi, sekä osoitus leoille välittämisestä ja yhteenkuuluvuudesta
suuren lions-perheeseemme.

Mikä oli tavoitteesi ja miten se toteutui?
Yksi tavoitteeni oli kannustaa
lionsklubeja elvyttämään ”nuukahtaneita” ja luomaan uusia leoklubeja. Ainakin 10 leoklubia elvytettiin tai
perustettiin. Uskon myös, että leotoiminnan näkyvyys ja tietoisuus
suomalaisessa lions-toiminnassa
ovat parantuneet viime vuosien aikana. Samoin näen jo nyt, että viides Leo Europa Forum (LEF2013)
tulee olemaan menestystarina
edellisten forumien rinnalla.
Parasta LeoD:n tehtävissä?
Parasta tehtävässä on ehdottomasti itse leojen kanssa tekeminen ja toimiminen. Leot ovat fiksuja,
lyömättömiä uusien ideoiden keksijöitä, ja täynnä positiivista energiaa, sekä varsin omatoimisia palvelutyössään. LeoD:n tehtäväksi jää
hienovarainen ohjaaminen ja kannustaminen. Vastaavasti leijonien
kanssa parasta on huomata jäsenten ja klubien vankkumaton tuki.
Parasta palautetta on kuulla, kuinka lionsklubi on saanut intoa ja uutta potkua leoilta tai perustettuaan
oman leoklubin.
Terveisiä uudelle LeoD:lle
Saat loistavan tilaisuuden toimia samalla kertaa sekä leojen että leijonien kanssa. Hyvä tasapaino
molempiin suuntiin on tärkeää. Leot
tarvitsevat meidän leijonien tukea,
sinä voit esimerkilläsi kannustaa
myös muita leijonia tukemaan leoja
aktiivisesti. Olisi ihana nähdä, että
auttaisit aktiivisia leoja löytämään
itselleen hyvän lionsklubin, johon
he ikääntyessään siirtyisivät jatkamaan palvelutoimintaa. Suosittelen, että aktivoisit leoja osallistumaan toimintaan myös laajemmin
oman klubin ulkopuolella, koska silloin toiminnasta vielä enemmän irti.
Itsestäni huomasin, että mitä enemmän tein ja toimin leojen kanssa, sitä energisempi olin itsekin!

CARITA PÄNKÄLÄ

Klubi:
LC Seinäjoki/Aalto
Leohistoria: Perustajajäsen ja charterpresidentti
Leo Club Seinäjoki-Nurmossa 1984,
toiminut klubissa rahastonhoitajana
ja sihteerinä sekä piiripresidenttinä,
ja lopulta leoneuvoston varapresidenttinä. Leojen kannatusjäsen olen
vuodesta 2011.
Lionshistoria Perustajajäsen LC Nurmo/Valakiat
klubiin 2006, klubin presidentti, sihteeri, tiedottaja, leoneuvoja, webmaster sekä aktiviteettien vetäjä.
107-F piirissä lohkon puheenjohtaja,
rahastonhoitaja sekä eri toimikuntien puheenjohtajana (GLT-koulutus,
leo, ja auditointi). Olen myös Lionsliiton kouluttama leijonien muutosvalmentaja ja opaslion.
Hauska muisto leoista
Sen verran aikaa on jo kulunut,
että yksittäiset muistikuvat ovat kaikonneet taustalle. Mielessä ovat lähinnä yhdessä tekemisen ja palvelutyön tuoma ilo, kokoontumisten
illanvietot ja ohjelmat sekä tähän
päivään saakka säilyneet ystävyyssuhteet silloisten leojen kanssa. Aktiviteeteista lastenkodilla pidetyt ohjelmalliset pikkujoulut ovat
jääneet erityisesti mieleen, joulunäytelmien harjoitukset olivat ratkiriemukkaita tapaamisia.
Leo Europa Forum -historiasi
Olen osallistunut LEF:iin kolme
kertaa. 80-luvulla kävin Ranskan St
Tropez’ssa ja Portugalin Oportossa, ja kotoinen Tamperekin taisi olla silloin. Parhain muisto on joikuesityksemme St Tropezissa, sanat
ovat edelleen elävästi mielessä. Ja
ehkä myös mutainen ja liukas majoitusvuoremme keskiyön ryöminnässä tai kenties sittenkin kuudes
kierros liikenneympyrässä Lissabonissa?
Mitä odotat tulevalta Leo-D:n tehtävältä?
Leojen kanssa yhdessä tekemistä, haasteita sekä leijonilta että leoilta. Myös leojen idearikkaita,
mielenkiintoisia ja kenties joskus yllättäviäkin juttuja, joista leijonatkin
voivat oppia.

Uusi leojohtaja (LeoD) Carita Pänkälä aloittaa kolmivuotisen toimikautensa heinäkuussa.
minen sekä lionien nuoriso-ohjelmien toteuttamisen ja tunnettuuden
edistäminen Suomessa. Eli olla leoille tarvittaessa se tukipylväs tai olkapää, joka auttaa asioiden eteenpäinviemisessä ja toisaalta tulkkaa
leijonien antamaa viestiä leoille.
Mitä pelkäät?
Antin isoja saappaita
Terveisiä vanhalle LeoD:lle?
Antille kiitos hienosta työstä,
tällä esimerkillä on hyvä jatkaa! Ja
otan yhteyttä varmasti vielä monta kertaa.

Mikä on tavoitteesi?
Suomalaisen
leotoiminnan
edistäminen, tukeminen ja
kehittä-
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LEO CLUB ESPOO/DOWNTOWN

Mahtava idea klubikokouksiin

Teksti Sanna Heinonen, Leo Club Espoo/Downtown

J

umittaako teidänkin klubinne jäykissä kokouksissa? Uhkaako teitäkin kaavoihin kangistuminen ja hiljainen mutta
väistämätön tylsistyminen?
Ei hätää, Leo Club Espoo/
Downtown tarjoaa patenttiratkaisun, joka on erittäin toimiva ja mikä parasta, vapaasti kopioitavissa!
Kuukausittaiset kokoukset alkoivat pikkuhiljaa näivettää klubiamme, sillä tunsimme muuttuneemme pikemminkin kankeaksi
kokouskerhoksi kuin aktiiviseksi hyväntekeväisyysporukaksi. Aikamme meni muodollisiin, esityslistan mukaan eteneviin tapaamisiin,
joista moniinkaan meillä ei ollut uutta kerrottavaa; emme juuri ehtineet
toteuttaa klubimme pääasiallista
tarkoitusta, vapaaehtoistyötä. Porukastamme nousi kuitenkin mahtava idea, joka muutti kokouskäytäntömme täysin.
Nykyään pidämme vain joka toisen kuukausittaisen kokouksen virallisina esityslistakokouksina, ja joka toinen tapaaminen on
vapaamuotoisempi ideointikokous.
Olemme tarkastaneet, että kokouskäytäntömme ei ole sääntöjenvastainen. Näissä ideointikokouksissa
meillä on aina jokin teema, jota pohdimme joukolla. Ensimmäisen ideointikokouksemme teema oli klubin
toiminta; heittelimme kaikenlaisia
ideoita ilmaan ja suunnittelimme
alustavasti tulevia aktiviteetteja, lin-

jasimme ja tarkensimme klubimme
toimintaa ja kartoitimme perusteellisesti jengimme kiinnostuksenkohteita vapaaehtoistyössä. Toisella
kerralla valitsimme aiheeksemme
jokaiselle klubille tärkeän jäsenmäärän kasvattamisen. Erilaisilla lähestymistavoilla saimme kootuksi runsaan paketin monenlaisia
vaihtoehtoja jäsenmäärän kartuttamiseksi - niitä on helppo lähteä
nyt toteuttamaan käytännössä, kun
suunnittelu on tehty kunnolla ja tiedämme, miten voimme toimia.

LEO CLUB ESPOO/DOWNTOWN
Perustettu: 1993
• Taustaklubit: LC Espoo/Keskus
• Jäsenmäärä: 14
• Keski-ikä: Jäsenet 19-25 vuotiaita
• Kuuluu leojen BN-piiriin
• Oli aktiivisesti toimiva leoklubi vuosituhannen
alkupuolelle asti ja elvytettiin uudelleen
vuonna 2011.
MIIkka
kka VIItala

Lisää motivaatiota
Ideointikokoukset ovat vaikuttaneet sangen positiivisesti toimintaamme klubina. Jokaisen toiveita ja ajatuksia kuullaan paitsi
tavallisen kanssakäymisen ohessa, myös nimenomaan keskustelulle varatuissa tapaamisissa - väittäisin tämän kasvattavan jäsenten
motivaatiota klubissa toimimiseen,
sillä tavoitteelliseen ja itselle mieluisaan toimintaanhan on helppo
sitoutua. Yhdessä ideointi parantaa jäsenviihtyvyyttä ja luo toiminnalle selkeät raamit. Nyt tiedämme
kaikki, mitä klubin toiminnalta toivotaan ja millaisia asioita tulemme tekemään, emmekä vain ajelehdi tapauksesta toiseen vailla selkeää
tavoitetta ja ajatusta. Liekö syynä
kokouskäytäntöjen muuttaminen
vaiko vain saapunut kevät, mutta klubistamme on tullut huomattavasti aktiivisempi ja elinvoimai-

Espoo/Downtownin klubilaiset koolla yhdessä taustaklubin ja SLH-vierailijoiden kanssa.
sempi!
Toivottavasti ideastamme on
apua myös muille saman ongelman
kanssa painiville klubeille! Kankea
kokoustaminen on ilmeisesti mo-

nelle klubille ongelmallista, joten
tahdoimme jakaa hyväksi havaitun käytäntömme. Aurinkoa ja lämpöä kevääseenne toivottavat koko
Downtownin porukka!

Sailoring through the weekend

Teksti Aino-Maija Laitinen, Leo Club Hamina

L

eo Club Haminan
1-vuotischarterit vietettiin hieman myöhässä 26.-28.4.2013. Klubin alku oli tahmea, ensimmäiseen
rekrytointitilaisuuteen tuli vain
yksi leoehdokas. Siitä eteenpäin on menty kovaa ja innokkaasti. Nyt klubissa on 18 ystävää eripuolilta Kymiä.

Perjantai alkoi reippailla tutustumisleikeillä, joista jäi varmasti uudet
nimet mieleen. Lauantaina teimme
yhdessä aktiviteetin vanhainkodissa. Karjalan Heili ja muut laulut taittuivat ryhmärämältä melko mukavasti. Saimme ilahduttaa vanhainkodin
asukkeja, ja samalla tulimme myös
me hyvälle mielelle. Tätien tanssiryhmä ja Maamme-laulun juhlallinen tunnelma saivat jokaisen sydämen lämpenemään.
Äänen avauksen jälkeen nautim-
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me juhlalounasta paikallisten leijonien ja piirikuveröörin seurassa. Lounas
oli rattoisa, ja läsnäolijat näyttivät erittäin fiineiltä. Haminan klubi sai paljon
ihania lahjojakin, mieleenpainuvimpana stressilelu ”party-makkara”. Myös
bingokone ja LEF-gaalaillalliset olivat upeita huomionosoituksia. Juhliva kansa vaihtoi lounaan jälkeen
päälleen seilorin saappaat ja purjehti
uusiin tunnelmiin, kun palju ja sauna
lämmitettiin. Paikalla oli kansipoikia ja
joku merirosvokin hiippaili joukossa.
Juhlat olivat ensimmäinen järjestämämme tapahtuma. Tilaisuus opetti
huomioimaan mahdolliset odottamattomat tarpeet sekä olemaan stressaamatta liikaa. Onneksi kaikesta
selvittiin, kun juhla-astiat haettiin lauantaiaamuna catering-palvelusta, ja
palju täytettiin yhteisvoimin ämpäreillä sekä kattiloilla.
Leo Club Hamina kiittää!

Leo Club Haminan innokkaat jäsenet suuntasivat katseensa tulevaisuuteen.

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

SLH virkailijaehdokkaat 2013-2014
Presidentti

Hei! Olen Aino-Maija Laitinen, 20-vuotias diplomi-insinööriopiskelija Lappeenrannasta. Haen kaudelle 2013–2014
leopresidentin virkaa, koska haluan johtamiskokemusta ja uutta näkökulmaa leotoimintaan.
Olen ollut leo kaksi vuotta, mutta uskon olevani valmis presidentin tehtävään kahden hallituskauden jälkeen. Voit lukea
ajatuksistani tarkemmin kaikille
klubipressoille postilla ja kaikille jäsenille sähköpostilla lähetetystä toimintasuunnitelmastani.

Rahastonhoitaja

Sihteeri

Olen Oona Ståhle. Ikää minulla on
22 vuotta. Asun Jyväskylässä, mutta
olen Leo Club Järvenpään jäsen. Opiskelen sosiaalialaa nyt kolmatta vuotaa.
Lisäksi toimin myyjänä Clas Ohlsonilla
Aloitin leohommat 2006 vuoden
paikkeilla, sitä ennen olin ollut jossain
määrin mukana seurailemassa Leo
Club Järvenpään toimintaa. Muutamasta hiljaisesta viime vuodesta huolimatta olen leoissa ehtinyt hoitaa klubissani presidentin ja tiedottajan hommia.
Tämän lisäksi olin kaksi vuotta Leoneuvostossa, nykyinen Suomen Leojen Hallitu, C-piirin piiriedustajana, silloin kun piiri koostui yhdestä-kahdesta
klubista ja Leo Club Hämeenlinna perustettiin. Samoihin aikoihin olin kaksi
vuotta Leolehden päätoimittajana. Olen
ollut myös mukana järjestämässä isompia ja pienempiä leotapahtumia talvipäivistä kansainväliseen Helsinki Leo
Weekendiin ja vuosikokouksiin eri puolilla Suomea.
Olisin mahtava sihteeri Suomen
Leojen Hallitukselle, koska muutaman
lepovuoden jälkeen leointoa on vaikka muille jakaa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksessa toimiminen on kasvattanut
osaamista, jota haluaisin nyt päästä
jakamaan tälle itselleni niin rakkaalle
järjestölle.
Haluan olla jämäkkä ja aikaansaava sihteeri, presidentin ja varapresidentin oikea käsi, mutta myös kartuttaa
omaa osaamistani. Leadership, Experience, Opportunity. Haluan saada mahdollisuuden oppia uusista kokemuksista. Siitähän tässä kaikessa on kyse.

Varapresidentti
Olen Magdalena Sipari,
19-vuotias haminalaistyttö. Tällä hetkellä teen kesätöitä ja toivottavasti opiskelen ensi syksynä Helsingissä logopediaa.
Haluan Suomen Leojen hallituksen rahastonhoitajaksi, koska haluan oppia periaatteet järjestön raha-asioiden hoidosta
sekä tileistä. Olen innokas oppimaan uutta ja uskon, että hallitustyö sopii minulle erinomaisesti.

SLH:n varapresidentiksi kaudelle
2013–2014 ei tullut yhtään hakemusta
määräaikaan mennessä. Suomen Leojen hallitus hakee siis edelleen varapresidenttiä. Kaudellaan varapresidentti tutustuu hallituksen johtamiseen ja jatkaa
seuraavalla kaudella yleensä presidentiksi. Lisäksi varapresidentillä voi olla
omia vastuualueitaan, kuten piiripresidentit, perjantai-illan palaverit ym. Varapresidentin homma on hauska, hae siis
hallitukseen! Jos tehtävä kiinnostaa sinua, voit asettua ehdolle vuosikokouksessa. Ota yhteyttä SLH:n presidenttiin
Ida Forselliin, niin saat lisätietoa.

PR-/Tiedotussihteeri

Olen Alina Mustamaa ja klubini on
Leo Club Hamina. Opiskelen Haminan
lukiossa, jossa kohta ensimmäinen
vuoteni käyty.
Lähdin leotoimintaan mukaan vuoden 2011 loppupuolella ystävieni kautta. Innostuin heti ja en ehtinyt kauan olla mukana, kun päädyin kauden
2012-2013 D-piiripresidentiksi. Lähdin
tähän virkaan pikaisesti, mutta en ole
katunut hetkeäkään. Lisäksi olen toiminut samaan aikaan Haminan leoklubin sihteerinä.
Haen uudestaan hallitukseen, koska kokemus oli nytkin niin antoisa ja
avasi mahdollisuuksia oppia niin paljon
uutta. PR-sihteerin viran tunnen minulle juuri sopivaksi, koska vahvuuksiani
ovat visuaalisuus, IT-taidot, vuorovaikutus ja media yleensäkin. Kaudella
2012-2013 tehtäväni oli myös sunnitella ja tilata uusia pöytästandaareja sekä ideoida leoille uusia nettisivuja. Nämä molemmat tehtävät kuuluvat
hakemani viran toimenkuvaan. Leojen
näkyvyyden parantaminen ja mainostus on minulle tärkeää ja koen pääseväni hyödyntämään osaamistani juuri
PR-sihteerin virassa. Haluaisin toimia
SLH:ssa kaikkien leojen ja koko leotoiminnan hyväksi!

ILO (Kansainvälisten asioiden sihteeri)

Olen Kaisa Sarkkinen Leo Club
Helsinki/Itäväylästä ja haen kansainvälisten asioiden sihteeriksi, eli ILOksi.
Olen ollut mukana Leotoiminnassa jo pitkään ja viime vuodet olen toiminut aktiivisesti Suomen Leojen hallituksessa rahastonhoitajan tehtävässä.
Olen aiemmin toiminut klubitasolla erilaisissa tehtävissä ja ensi kaudella toimin Leo Club Helsinki/Itäväylän rahastonhoitajana.
Haen Suomen Leojen hallitukseen
ILO:ksi, koska haluan päästä edistämään Euroopan alueen Leojen yhteystyötä ja kannustamaan suomalaisia
Leoja lähtemään kansainvälisiin tapahtumiin. SLH:ssa mukana olemisen
myötä minulla on hyvä kuva suomalaisten Leojen tilanteesta sekä Euroopan
alueen Leo-yhteystyötoiminnan tilasta.
Olen valmis osallistumaan aktiivisesti
tehtävän hoitamisen kannalta tärkeisiin
kansainvälisiin tapahtumiin ja eurooppalaisten ILO:jen yhteistyötoimikunnan
kokouksiin, sekä edustamaan Suomen
Leoja ja ajamaan suomalaisten Leojen
asemaa eurooppalaisessa Leotoiminnassa.

Leorahaston haku 1/2013–2014
Suomen Leojen hallitus julistaa avatuksi leorahaston
haun 1/2013–2014. Leorahastosta voi hakea avustuksia kansainvälisiin leotapahtumiin osallistumiseen. Kesän jaosta voi saada avustuksia kesän ja syksyn 2013
tapahtumiin. Näihin kuuluvat mm. LEF2013 Himoksella,
Lions Europa Forum Istanbulissa sekä muita mukavia
tapahtumia. Tietoa kevään kansainvälisistä leotapahtumista saa ILO Karri Lehdolta ja hakemuspohjat löytyvät
leojen nettisivuilta osoitteesta www.leo-clubs.fi.
Hakemukset tulee toimittaa Suomen Leojen hallituksen rahastonhoitajalle Kaisa Sarkkiselle 30.6.2013 mennessä sähköpostilla (kaisa.sarkkinen@leo-clubs.
fi). Muista täyttää hakemus huolellisesti!
Muista, että sähköinen hakemus pitää olla klubipresidentin allekirjoittama.
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LEO EUROPA FORUM 2013

LEF-päivä alle 18-vuotiaille leoille

Teksti Satu Pamilo, LEF2013 varapresidentti

L

eo Europa Forum
2013 saapuu kolmen kuukauden
päästä Suomeen! LEF on
viikon mittainen tapahtuma 10.-17.8.2013, joka
kokoaa Himokselle satoja leoja ympäri Euroopan
ja maailman. Tapahtumaviikko koostuu monipuolisesti erilaisesta ohjelmasta workshopeista kaupunkivierailuihin. Vaikka kyseessä on yli 18-vuotiaille suunnattu tapahtuma,
haluamme kuitenkin näyttää myös alle 18-vuotiaille
leoille sitä, mistä Leo Europa Forumissa on kyse.
Näin ollen yksi tapahtumapäivistämme on ikärajaton
suomalaisille leoille!

Haluammekin toivottaa tervetulleeksi kaikki alle 18-vuotiaat leot vierailemaan LEF:ssa
tiistaina 13.8.! Päivä alkaa klo
9:00 yhteisellä aamunavauksella, jonka jälkeen siirrymme
aktiviteetti-päivän viettoon. Aktiviteetti-päivä on rakennettu esteettömyys-teeman ympärille:
miten leot voivat auttaa esteellisiä henkilöitä rakennetussa ympäristössä? Päivän ohjelma on
kolmijakoinen: pääsemme oppimaan miten havainnoida ympäristöämme pyörätuolilla liikkuvan henkilön näkökulmasta,

kuulemme miten Suomessa on
pyritty parantamaan esteellisten henkilöiden elämistä ja itse
henkilökohtaisesti auttamaan
pyörätuolilla tai muun tuen avulla liikkuvaa henkilöä.
Päivän aluksi kuulemme
henkilökohtaisten avustajien ja
asiaintuntijoiden tarinoita heidän työstään esteellisten ihmisten kanssa. Päivän aikana
pääsemme myös järjestämään
”Autumn Fun” –aktiviteettipäivän esteellisille henkilöille Himoksen alueella yhdessä Jämsän erityisliikunnan kanssa.
Leojen lisäksi tapahtumaan
osallistuu n. 200 esteellistä
henkilöä ja heidän avustajaansa, ja pääsemme yhdessä nauttimaan ulkoilma-aktiviteeteista,
kuten poniratsastuksesta, valokuvauksesta ja pyörätuolikeilauksesta!
Aktiviteettipäivään osallistuvat leot pääsevät kokemaan
esteellisten henkilöiden kanssa työskentelyn tärkeyn, haasteet ja hauskuuden. Osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin, jotta
jokainen leo pääsee osallistumaan ulkoilma-aktiviteetteihin.
Iltapäivällä
suunnittelemaan
pienryhmissä omia aktiviteetteja omissa klubeissa suoritettavaksi!
Päivän hinta on osallistujalle
15€ ja tämä kattaa koko päivän

ohjelman ja lounaan. Tapahtumapäivä alkaa Himos Arenalta klo 9:00 ja jatkuu klo 19:00
saakka. Otamme vastaan osallistumia sähköpostilla osoitteeseen
lef2013@gmail.com
3.7.2013 saakka. Kirjoitamme
mielellämme myös tarvittaessa poissaolotodistuksen koululle aktiviteettipäivään osallistuville leoille!
Lisää tietoa Leo Europa Fo-

rumista saat osoitteesta www.
lef2013.org ja www.facebook.
com/LEF2013.
Kirjotamme
myös säännöllisesti Leo-lehteen ja Suomen Leojen sähköpostilistalle. Vastailemme mielellämme myös kysymyksiin!
Tulkaa mukaan osallistumaan Leo Europa Forumiin
elokuussa ja tapaamaan satoja nuoria ympäri Euroopan ja
maailman!

LEF2013 ohjelmasisältöä
Teksti Anna-Maija Räihä, LEF2013 viestintävastaava

T

ulevalla Leo Europa Forumilla on paljon tarjottavaa niin
tavallisille osallistujille kuin
osallistuville talkoolaisillekin.
Se, että tekee LEF-viikon aikana töitä tapahtuman eteen,
ei tarkoita sitä etteikö ehtisi
nauttimaan myös ohjelmasta! Useimmille päiville on oma
teemansa, joka tutustuttaa
osallistujat suomalaisuuteen,
kestävään kehitykseen, muiden osallistujamaiden kulttuureihin, esteettömyyteen, Tampereeseen ja Jyväskylään
sekä leotyön eri puoliin. Luvassa on siis niin hauskoja ja
toiminnallisia sekä vähän vakavampiakin työpajoja, kaupunkivierailuja unohtamatta.
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Päivät huipentuvat juhliin Himos-areenalla tai sen lähistöllä luonnonhelmassa.

Poimintoja
ohjelmasta
New Comers Workshop
Lauantai-ilta ja koko LEFviikko käynnistyy ensikertalaisille tarkoitetulla tilaisuudella.
Tunnin aikana ”vanhat parrat”
perehdyttävät uudet leffiläiset
tapahtuman historiaan ja mikä
tärkeintä, perinteisiin ja tapoihin. Lopuksi uudet osallistujat
saavat tehtäväkseen viikon aikana etsiä vastauksia LEFiin ja
leoihin liittyviin kysymyksiin.

Presentation of Countries
Maanantai-iltana jokainen
osallistujamaa esittelee omaa
maataan ja kulttuuriaan. Tilaisuus on vapaamuotoinen, joten
jokainen voi kiertää omaa tahtiaan tutustumassa maiden esittelypöytiin. Yleensä tarjolla on
perinteistä ruokaa, juomaa ja
makeisia eri maista sekä ehkä
jotain pieniä tulijaisiakin.
Activity Day
Tiistaina osallistujat avartavat näkemystään ja saavat
tarpeellista oppia siitä, miten
ympäristömme suhtautuu (ja
miten sen tulisi suhtautua) liikuntaesteellisiin sekä halukkaat pääsevät kokeilmaan itse
kuinka haastavaa pyörätuolilla

liikkuminen on. Päivän aikana
on mahdollisuus tavata ja viettää aikaa ihmisten kanssa, joilla on jokin liikkumista vaikeuttava vamma.
Gaala-ilta
Torstai-iltana
osallistujat pukeutuvat parhaimpiin ja
suuntaavat Himoksen ulkopuolelle, sillä silloin on vuorossa LEFille perinteinen gaala-ilta. Ennakkoon Gaala on aina
verhottu mystisyyteen, sillä siitä harvoin kerrotaan etukäteen
mitään muuta tietoa, kuin että
luvassa on hieno ilta ja kauniita ihmisiä!
Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy LEFin nettisivuilta
sekä ELICistä!

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

LEF Talkoolaishaku avoinna

Teksti Satu Pamilo, LEF2013 varapresidentti

H

ei sinä yli 18-vuotias leo! Tule talkoolaiseksi Leo Europa Forumiin! LEF 2013 saapuu elokuussa Suomeen!
LEF kokoaa Himokselle satoja leoja ympäri Euroopan ja
maailman 10.-17.8.2013. Tapahtumaviikko koostuu monipuolisesti erilaisesta ohjelmasta workshopeista kaupunkivierailuihin.
Tarkemman kuvauksen ohjelmasta löydät osoitteesta www.
lef2013.org!

Nyt etsimme käsipareja ja hymyileviä suita tekemään meidän
kanssamme itse tapahtumia käytännössä. Sinun ei tarvitse olla ammattilainen tai kaiken kokenut kan-

sainvälinen leo.
Perehdytämme sinut täydellisesti ja kokonaisvaltaisesti tehtäviisi. Ainoa asia mitä vaadimme
on innostunut ote leotoimintaan ja
halu oppia uutta! Virallinen ohjelma kestää viikon, mutta tapaamme talkoolaisten kanssa Himoksella jo perjantaina 9.8. ja palaamme
kotiin sunnuntaina 18.8. Talkoolaisena osallistut tapahtuman ohjel-

maan osallistujan tavoin, mutta teet
myös joitakin työtehtäviä viikon aikana. Tämä on oivallinen tapa osallistua LEF:iin halvemmalla osallistumismaksulla ja päästä mukaan
toteuttamaan tapahtumaa!
Tapahtuman hinta varsinaisille
osallistujille on 580€ leoille ja 650€
yli 32-vuotiaille leoille/leijonille.
Talkoolaiset saavat siis osallistumisestaan tuntuvan alennuksen! Tal-

LEF2013 - leojen talkoolaispaketit
Talkoolaispaketteja on kolme:
• 10 päivän paketti (sis. Gaalan): 290€
• 10 päivän paketti (ei sis. Gaalaa): 220€
• 3 päivän paketti (ei sis. Gaalaa): 90€

koolaispaketti sisältää majoituksen
talkoolaisille varatuissa mökeissä,
ruokailut talkoolaismökeissä viikon
ajalle ( päivittäin aamupala, lounas,
illallinen ja iltapala) ja ohjelman (silloin kun ei ole talkoovuoroja). Toinen 10 päivän paketeista sisältää
myös osallistumisen gaalaan!
Talkoolaishaku
on
avoinna 9.6.2013 saakka osoitteeseen
lef2013@gmail.com. Ilmoitukseksi riittää nimi, klubi ja lyhyt esittely. Huomatkaa siis, että nettisivuilta
löytyvä rekisteröitymisjärjestelmä
ei ole tarkoitettu talkoolaisille!:)
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa:
lef2013@gmail.com.
Tulethan mukaan järjestämään
Leo Europa Forumia Suomeen
kanssamme!
anttI Forsell

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 4/12
Lehti 5/12
Lehti 6/12

Sunnuntai 04.08.
Sunnuntai 08.09.
Sunnuntai 10.11.

Muista ottaa kamera
mukaan klubisi kokouksiin
ja tapahtumiin.

Seuraavan lehden
deadline:

04.08.2013
Riemukkaat ulkoilmaaktiviteetit ovat parhaita aurinkoisina
kesäpäivinä!
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