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Toimituksen näkökulmasta
60. VUOSIKOKOUS
8.–9.6.2013 Heinolassa
SÄÄNTÖMUUTOSKOKOUS
8.–9.6.2012 Jyväskylässä pidetyn vuosikokouksen päätöksen mukaisesti pidetään Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokous 8.–9.6.2013
Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja lähettämään kokoukseen edustajansa, jotka määräytyvät sääntöjemme
§ 9 mukaan.
Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, jotka ilmoittautumisen yhteydessä esittävät klubin varmentaman pöytäkirjanotteen tai valtakirjan heidän nimeämisestään klubinsa
edustajiksi. Vuosikokouskutsu esityslistoineen, valtakirjoineen
ja käsiteltävine asioineen lähetetään lionsklubien presidenteille maaliskuun lopussa.
Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä pidettäviin eri tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki lionit perheineen
ja leot.
TERVETULOA!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Seppo Söderholm
puheenjohtaja

Maarit Kuikka
pääsihteeri

60:e ÅRSMÖTET
8–9.6.2013 i Heinola
STADGEÄNDRINGSMÖTE
Enligt beslut av årsmötet 8–9.6.2012 i Jyväskylä håller Finlands Lionsförbund rf sitt 60:e årsmöte 8–9.6.2013 i Heinola.
Härmed inbjuder vi alla klubbar i vårt land till att sända sina
representanter i enlighet med § 9 i våra stadgar till mötet.
Som officiella representanter för klubben betraktas de lions,
som vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt protokollutdrag eller fullmakt, som anger att de utsetts till klubbens
representanter. I årsmöteskallelsen, som sänds till lionsklubbarnas presidenter i slutet av mars, ingår föredragningslistan, fullmakten och de ärenden, som behandlas under årsmötet.
Alla lions jämte familjer och leos är välkomna att delta i
årsmötet och till de tillställningar, som arrangeras i samband med detta.
VÄLKOMMEN!
FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
Seppo Söderholm
Ordförande

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Kevättä kohden

K

ansainvälinen presidentti Wayne A.Madden toteaa viestissään maailman lioneille, että pohjoisella pallonpuoliskolla maaliskuu on muutosten aikaa. Lunta ei yleensä enää sada, lämpötilat nousevat ja puut ja
kasvit alkavat jälleen osoittaa elonmerkkejä. On kevät. Monet ihmiset tuntevat uusiutuvansa keväällä. Samaa voidaan sanoa Lions Clubs Internationalista. Maaliskuu on täydellinen aika klubeille kutsua mukaan uusia jäseniä ja piireille perustaa uusia klubeja, jotta vuosi päättyy voimalla.
Maaliskuu oli nyt kyllä Suomen korkeudella talvista aikaa, pakkasta oli
melkoisesti ja lunta pyrytteli useimpina päivinä. Harvoin on Helsingissäkin
saatu maaliskuun puolivälissä nauttia hienoista hiihtokeleistä.
Lisäksi kansainvälinen presidentti pyysi pysähtymään kolmannella kohdalla neljästä varikkopysäyksestä. Varikolta on levänneenä hyvä pyrähtää
kolmen kuukauden loppurutistukseen. Sitä ainakin Suomessa tarvitaan, sillä
25 000 jäsenen raja uhkaa vaarallisesti alittua. Nyt tarvitaan uusia klubeja,
nyt tarvitaan perälaudan kiinnittämistä ja nyt tarvitaan toinen toistamme
tukemaan arvokkaassa työssämme. Nyt taistellaan suomen kielen asemasta
kansainvälisen järjestön virallisena kielenä.

Muutoksia lehteen
Toimintakautemme viimeinen neljännes merkitsee uuden kauden suunnittelun käynnistämistä. Lion-lehden osalta menetellään myös näin. Erikoisesti keskustelua on herättänyt ”vanha” puheenaihe, negrologien supistaminen. Jäsenkunnan ikääntymisen myötä luontainen poistuma on suuri ja
tässäkin lehdessä on viidettä sivua suru-uutisia. Ne ovat tärkeitä, herkkiä
asioita omaisille, joten kaikki eivät haluaisi niistä luopua. Epävirallisissa gallupeissa puolesta ja vastaan äänet menevät lähes tasoihin.
Toimitusneuvosto järjestää toukokuussa seminaarikokouksen, jossa pyritään jälleen kehittämään lehden sisältöä. Eräänä asiana tulee varmasti keskusteluun kuolinuutisten lyhentäminen. Eräänä vaihtoehtona on esitetty
pelkän nimen ja klubin sekä kuvan julkaisemista. Näin nimet olisi helposti
järjesteltävissä piireittäin. Negrologien lyhentämistä on yritetty aikaisemminkin, mutta runsaan vastustuksen takia siitä on luovuttu. Kuitenkin uutisissa on keskitytty lähinnä poisnukkuneen lionstoimintaan.
Uusien jäsenten osalta nimet julkaistaan klubin mukaisesti piireittäin.

Kokouskäytäntöjä uusittu
Lions-liiton hallituksen ja kuvernöörineuvoston päätösten myötä kokouskäytäntöjä muutetaan melkoisesti. Kuvernöörineuvoston kokoukset ovat
muuttuneet KVN:n kokousviikonlopuksi, jolloin varsinainen kokous pidetään perjantai-iltana suljetusti ja lauantaina päätöksistä kerrotaan salissa.
Asioihin voi silloinkin vielä ottaa kantaa ja kuvernöörit kokoontuvat sunnuntaina päättämään muutosesityksistä. Lauantain iltapäivä kuluu seminaarin merkeissä, jolloin esillä on ajankohtaisia asioita.
Myös vuosikokoukset muuttuvat melkoisesti ja kokousasiat keskittyvät
lauantaiksi. Äänestyskäyttäytymisiin ja lippuseremonioihin on tulossa suuria muutoksia. Varapuheenjohtajaehdokkaiden paneeli on perjantai-iltana
ja piirikuvernöörien julkistaminen on lauantain iltajuhlan yhteydessä. Sunnuntaina jatketaan virallista kokousta ja vuosikokous päättyy päätösjuhlaan.
Mutta ennen vuosikokousta osallistutaan piirien vuosikokouksiin ja heinäkuussa noin 300 suomalaista lionia matkaa Hampuriin kansainväliseen
vuosikongressiin.
Raimo Naumanen
päätoimittaja
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nro 3 23.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 22.8. (aineistopäivä 30.7.)
nro 5 10.10. (aineistopäivä 16.9.)
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LCIF:n ja N-piirin klubien yhteishankkeena
laitteet näkövammaisten lasten Oppimiskeskukseen

KANNEN KUVA: Näkövammaisten Keskusliiton (NKL) Iiris-keskuksessa
Helsingissä avattiin Oppimiskeskus 6.3.2013, virallisena avaajana sosiaalija terveysministeri Paula Risikko. Oppimiskeskus on varustettu alan uusinta tekniikkaa edustavilla laitteilla: suurentavilla lukulaitteilla, joista
yksi myös lukee tekstin ääneen, interaktiivisella valkotaululla ja suurinäyttöisellä videotaululla. Näkövammaisten lasten Oppimiskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti esikouluikäisten opetuskäyttöön. Käyttäjät tulevat tasaisesti eri puolilta maata. Laitehankinnat on toteutettu LCIF:n ja N-piirin
klubien avustuksilla NKL:n Iiris-keskuksen tiloihin. – Kansikuvassa kuntoutusohjaaja Sari Tarvonen (etualalla), vastaava kuntoutusohjaaja Arja
Marila ja näönkäytön ohjaaja Pirkko Lampi-Pyötsi opastavat esikoululaisia Eliasta, Saanaa ja Aaroa käyttämään suurentavia lukulaitteita Oppimiskeskuksen avajaispäivänä. Kuva: Antti Tuomikoski.

Sivuilta löydät mm:
Paras joukkue
Kansainvälinen presidentti
Wayne A. Madden sanoo viestissään maailman lioneille, että
kuuluminen maailman parhaaseen joukkueeseen on keskeinen osa
elämää. Hän käskee pitämään palvelun maailmassa toiminta pyörimässä vuosikymmenestä toiseen säilyttämällä jäsenet ja rekrytoimalla uusia
lion-joukkueita. Lionien tulevaisuus on hyvissä
käsissä – teidän käsissänne. …………......………. 4

Teemana vanhusten
hyvinvointi …………….........…………… 27–32
LeijoNaiset risteilyllä …………………… 36–37

Jäsenmaksun korotusesitys
Heinolan vuosikokoukseen ……………… 8–9
Torreviejan suomalaisklubi auttamistyössä ………………………... 13
Tervetuloa Heinolaan

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.

Vielä ehtii mukaan
Hampurin kokoukseen
Suomi johtoon -kampanja jatkuu ja saa uutta vauhtia Hampurin kansainvälisestä vuosikokouksesta,
jonne suomalaisia on matkaamassa noin 300. Nyt
on vielä mahdollista mattimyöhäisten päästä
mukaan yli 20 000 lionin joukkoon kokemaan
ainutlaatuista yhdessäolon riemua. ……… 18–21

Heinolan kesäkuun vuosikokous pidetään uusitulla käytännöllä ja mm. äänestykset tapahtuvat
poikkeuksellisella tavalla ja juhlamarssin tilalla
on lippujen juhlava sisääntulo. Myös perjantain
puheenjohtajaehdokkaiden tentti tulee olemaan
eräs mielenkiintoisimpia tapahtumia. Runsaan
asialistan eräs kohokohta on kuvernöörineuvoston
esitys jäsenmaksun korottamisesta viidellä
eurolla. ………………………….................. 14–15
Ehdokkaat liiton johtoon …………………… 18

Tomin tarina
19-vuotiaana pahasti
loukkaantunut
Tomi
Taskinen (kuva) kertoo
hetkestä, jolloin koko
elämä muuttui täysin.
Hyvin alkanut lumilautailijan ura katkesi pahaan loukkaantumiseen.
Nyt 21-vuotiaana Tomi
voi vain seurata sivusta hyvän ystävänsä Roope Tonterin kilpailuja
maailmalla. Kypärä olisi saattanut pelastaa
paljon. Nyt Tomi yrittää auttaa muita nuoria ja kertoo kypärän käytön tärkeydestä urheilussa. …….......................................…………. 39
Klubien arkea ja juhlaa …………………. 44–53
Uusia jäseniä ……………..............………62–63
Svenska sidor ……………........…………. 64–73
Leo-sivut …………………………. 74–79
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Kansainvälisen presidentin viesti – We serve

Kaikkien aikojen
paras joukkue

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

Kansainvälinen presidentti Wayne A. Madden innosti Vaasan vuosikokouksessa suomalaisia lioneita yhteiseen
tavoitteeseemme. Kuva: Heikki Hemmilä.

Kun minun laillani matkustaa ympäri
maailman, ei television katseluun jää
paljonkaan aikaa. Tänä keväänä olen
kuitenkin päässyt näkemään pätkiä
muutamista yliopistojoukkueiden
välisistä koripallo-otteluista. Korkealla tasolla pelattava koripallo on
loistava näyte joukkuetyöstä. Viisi
yhteisen tavoitteen yhdistämää pelaajaa juoksee kenttää edestakaisin,
ikään kuin heidät olisi sidottu yhteen
näkymättömällä langalla.
Olen pelannut koripalloa ja harrastanut muitakin urheilulajeja, ja
vain harva asia maailmassa vetää
vertoja sille ilolle, jota joukkueeseen kuuluminen ja yhteisen tavoitteen puolesta toimiminen tuottavat.

Menestyksekäs klubi
on hyvä joukkue
Menestyksekäs lionsklubi on hyvä
joukkue. Jokaisella on oma tehtävänsä. Jäsenet tekevät osuutensa
saavuttaakseen yhteisen päämäärän
eivätkä saadakseen kiitosta ja kunniaa. Lionina oleminen on niin antoisaa juuri siksi, että palvelemme rinta
rinnan sellaisten ihmisten kanssa,
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jotka tunnemme ja joista pidämme
ja joilla on samat arvot kuin meillä.
Saattaa olla, että ei-lionit olettavat palvelun olevan vastenmielistä
työtä, jota meidän on mielestämme
pakko tehdä ja josta emme oikeastaan nauti. Lionit tietävät, että se on
naurettava käsitys asiasta. Me nautimme siitä, että kuulumme klubiin,
olemme klubikokouksissa vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa ja toimimme sitten yhdessä muiden hyväksi.

Tarvitsemme myös
vähemmistöryhmiä
Meidän tulee jakaa jäsenyydestä kokemaamme innostusta ei-lioneille ja
vetää heidät joukkoomme. Tarvitsemme lisää naisia, lisää nuorempia
jäseniä, lisää vähemmistöryhmiä –
lisää jäseniä. Paljastakaamme heille
“salaisuutemme” – lionina toimiminen ei ole vain palkitsevaa, tyydytystä tuottavaa ja antoisaa, vaan se
on tosiaan myös hauskaa.
LCI:n verkkosivuilla on työvälineitä, resursseja ja strategioita jäsenmäärän lisäämiseen. Maailman-

laajuinen jäsentyöryhmämme, Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmämme, Perhe- ja naisjäsentyöryhmä sekä suuri joukko lioneita
piiri- ja klubitasolla ovat omistautuneet jäsenmäärän lisäämiseen. Järjestönä emme kuitenkaan saavuta potentiaaliamme, elleivät kaikkien klubien lionit pyri hankkimaan varteenotettavia jäseniä. Koko asia kiteytyy
tähän: Lionien tulevaisuus on hyvissä käsissä – teidän käsissänne.

Keskeinen osa elämääni
En ole enää siinä iässä, että voisin
juosta koripallokenttää edestakaisin
tai baseball-kentällä pesältä toiselle.
Kaikkien aikojen parhaaseen joukkueeseen kuuluminen on kuitenkin
keskeinen osa elämääni. Pitäkäämme
siis Palvelun maailmassa se maailma
pyörimässä vuosikymmenestä toiseen säilyttämällä jäsenet ja rekrytoimalla uusia lion-joukkueita.

Wayne A. Madden
Lions Clubs Internationalin
presidentti

Entisen kansainvälisen presidentin, LCIF:n vuoden 2011–2012
puheenjohtajan Sid L. Scruggs III:n viesti:

Hyvät lion-ystävät!
Kun minusta tuli Lions Clubs Internationalin säätiön puheenjohtaja heinäkuussa 2011 tiesin, että tehtävä
tulisi olemaan palkitseva, mutta miten palkitseva, siitä minulla ei ollut
aavistustakaan. Judy ja minä olemme
vierailleet lionsklubeissa ympäri maailman, olleet todistamassa sekä suuria että pieniä hankkeita, jotka ovat
pelastaneet ja parantaneet ihmisten
elämää, rakentaneet uudelleen tuhoutuneita alueita, auttaneet vaaralle alttiita väestöjä ja tukeneet nuoria. Meille oli todellakin suuri kunnia
palvella säätiönne edustajina.
Jos sinä tai klubisi tuitte säätiötämme, olitte siellä kanssamme. Autoitte Nepalissa Sunitaa, kun hän
sai tuhkarokkorokotuksen. Etiopiassa olitte auttamassa miljoonia
ihmisiä jakamalla lääkettä sokeuttavaa trakoomaa vastaan, ja tukemassa opiskelijoita niissä 73 maassa,
joissa Lions-Quest toimii aktiivisesti.
Kyllä, olitte mukana toimimassa näiden hankkeiden hyväksi ja monien
muidenkin, koska te olette meidän
kansainvälisen säätiömme voima.
Mikään näistä hankkeista ei olisi
mahdollinen ilman teidän tukeanne.
Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ilmaistakseni kiitollisuuteni
teille, lionit, kaikesta siitä, minkä

PIP Sid L.Scruggs III toimi kaudella 2011–2012 LCIF:n puheenjohtajana.
Kuva: RNen.

toteuttamisessa olitte apuna. Kun
Judy ja minä vierailimme Japanissa,
Uudessa Seelannissa, Intiassa, Nepalissa ja muilla alueilla ympäri maailman, näimme omin silmin, millainen
maailmanlaajuinen vaikutus meidän
säätiöllämme on ihmisten elämän
muuttamisessa ja palauttamisessa
ennalleen.

LCIF:n vaikutus vuonna
2011–2012
Kirjanpitovuonna 2011–2012 säätiömme myönsi 513 apurahaa,
joiden yhteissumma oli 55,5 miljoonaa US dollaria. Seuraavassa
on muutamia esimerkkejä lionien vaikutuksesta viime vuonna:
• 31 miljoonan ihmisen näkö pelastettiin tai näkökykyä
parannettiin 35 SightFirst -apurahan avulla.
• Noin 33 000 ihmiselle annettiin välitöntä katastrofiapua
tuhojen jälkeen 165 hätäapurahalla.
• 4,7 miljoonaa ihmistä hyötyy pääsystä koulutuksen,
teknologian, terveydenhoidon ja monien muiden elämää
muuttavien parannusten piiriin 160 tavallisen apurahan
ansiosta.
• Vähintään 166 000 opiskelijaa oppii positiivisia elämäntaitoja
37 Lions-Quest -apurahan turvin.
• Yli 91 700 ihmistä on saanut käyttöönsä puhdasta
vettä ja päässyt lääketieteellisten palveluiden piiriin
26 kansainvälisen apurahan avulla.

Kumppanimme ovat myös havainneet LCIF:n kyvyn vaikuttaa positiivisesti maailmaamme. The Bill
& Melinda Gates Foundation antoi
meille apurahahaasteen kerätä varoja
tuhkarokon hävittämiseen, ja lionit
vastasivat haasteeseen. Muiden tärkeiden kumppaniemme kanssa tehtävä, elämää muuttava työmme jat-

kuu myös edelleen, mukaan lukien
uusi Lions-Quest -toiminta Yhdysvaltojen ulkoministeriön ja YK:n
Huumeiden ja rikollisuuden vastaisen yksikön kanssa. Kaikki kumppanimme auttavat LCIF:ää saavuttamaan menestystä ja ulottamaan
työnsä yhä useampien ihmisten hyväksi.
Verkkosivulla olevasta vuosiraportistamme voitte lukea lisää siitä,
mitä avokätisyytenne on saanut aikaan viime vuonna. Kun otamme
säätiömme valokiilaan, saatte paremman käsityksen siitä, miten teidän lahjoitustenne avulla LCIF kasvaa ja auttaa vielä useampia avun
tarpeessa olevia ihmisiä ja yhteisöjä.
Kiitän vielä kerran teitä siitä, että
palvelette jatkuvasti muita ja että
annatte taloudellista tukea säätiöllemme. Pyydän teitä muistamaan,
kuten itsekin muistan ajatellessani
vuottani puheenjohtajananne, että
me palvelemme toisia, kun “annamme toivon valon loistaa kauttamme.”
Palvellen yhdessä paremman huomisen puolesta,
Sid L. Scruggs III
LCIF:n puheenjohtaja 2011–2012

Lionsklubeja otsikoissa
Lionit esiintyvät usein uutisissa, olipa kyse yhteisöprojektista tai
maailmanlaajuisesta hankkeesta. Lions Clubs International etsii aina
otsikoihin päässeitä lioneja. Järjestö pyytääkin lähettämään tarinan tai
kuvauksen julkisuudessa esiintymisestä sähköpostilla, jotta se voi jakaa
tiedon mediaesiintymisestäsi muiden klubien kanssa.
• Chelmsford Lions Club Kanadassa lahjoitti 70 000 dollaria
paikallisjärjestöille.
• Benton Lions Club (Illinois, USA) osallistui 23 000 dollarilla
yliopistostipendeihin.
• Bukit Kiaran lionsklubi Malesiassa lahjoitti satukirjoja Gift of
Knowledge -hankkeen aikana.
• Seal Beach Lions Club (Kalifornia, USA) tuki Operation Egg Hunt
-ohjelmaa järjestämällä ja kätkemällä 1 200 pääsiäismunaa.
• Piiri 404B:n lionit Nigeriassa sponsoroivat maksuttomia kaihileikkauksia
250 vähäosaiselle potilaalle.
• Minnesotan lionit Yhdysvalloista matkasivat Meksikon Mazatlaniin
järjestämään maksuttomia näköseulontoja ja silmälaseja.
• Clarendon Lions Club Jamaikalla lahjoitti valkoisia keppejä
näkövammaisille.
• Minehead and District Lions Club järjesti ratsastustunteja liikunta- ja
kehitysvammaisille lapsille.
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Varapuheenjohtajan palsta

Kauteen 2013–14 uusitulla otteella

S

Suomen Lions-liitto ry:n toiminnan suunnittelu on tehty kaudelle
2013–14 uudella otteella. Tutkimuksen mukaan 68 prosenttia suomalaisista osallistuu kuukausittain
hyväntekeväisyystyöhön
jossain
muodossa. Seuraavien vuosien aikana haluamme uudistaa kasvavan,
maailman suurimman palvelujärjestömme julkisuuskuvaa vastaamaan
realistista kuvaa järjestönä, joka auttaa maailmanlaajuisesti niitä, jotka
ovat eniten avun tarpeessa. Suomen
Lions-brändiin ja sen kehittämiseen
keskitytään huolella.
Strateginen tavoite on uudistaa
järjestöä klubitasolta saakka myös
niin, että perustetaan uusia klubeja. Useimmissa uusissa klubeissa
on naisia ja keskimääräistä selvästi
nuorempia jäseniä. Näin voimme rakentaa Suomen Lions-toimintaa tulevaisuuteen, sillä auttamisen tarve
näyttää lisääntyvän myös Suomessa.
Uusien klubien perustamiseen tarvitsemme yhteistyötä, joka toimii
yhtenäisesti jäsenistä klubeihin, piireihin ja liiton toimialoihin sekä työryhmiin saakka. Positiivinen jäsenkehitys on onnistuessaan laajan yhteistyön tulosta.

Strateginen suunnitelma
linjaa tulevaisuuden
Strateginen suunnitelma linjaa tulevaisuuden tavoitteet Suomen
Lions-toiminnan jokaiseen jäseneen
saakka. Strategia myös määrittelee
keinot tavoitteisiin pääsemiseksi.
Strateginen suunnitelma myös parhaimmillaan rajaa tekemistä, sillä
kaikkea ei voi tehdä samanaikaisesti.
Strategista suunnitelmaa päivitetään
vuosittain ja linjaukset ohjaavat tuleviin vuosiin. Kaikkien klubien kannattaa laatia oma yhtä kautta pitemmälle ajalle tehty suunnitelma. Piirien kouluttajat ja muutosvalmentaja tukevat mielellään klubeja suunnitelmien tekemisessä. Klubin uudistussuunnitelmassa kannattaa ottaa
mahdollisuutena myös liitännäisklubin perustaminen joko nuorten
miesten tai nuorten naisten tai yhteisin voimin. Jokaisen piirin kahden
uuden klubin perustaminen edellyttää myös klubeilta aktiivista klubien
perustamista. Klubien nuoret odottavat konkreettista ja aktiivista toimintaa niiden auttamiseksi, jotka
ovat eniten avun tarpeessa. Van6 LION 2/13

Varapuheenjohtaja Asko Merilä esitteli piirikuvernööreille liiton strategisen
suunnitelman sekä tapahtumataulukon kausille 2013–2018. Oikealla pääsihteeri Maarit Kuikka ja puheenjohtaja Seppo Söderholm. Kuva: RNen.

hat klubit luontevimmin voivat tukea omien vakiintuneiden aktiviteettien tuloksilla.

Toimintasuunnitelma
ilman yllätyksiä
Kauden 2013–2014 toimintasuunnitelman tavoite on, että jäsenet, klubit ja piirit sekä liiton organisaatio
saavat suunnitelman, joka on tarkoitettu toteutettavaksi yhdessä.
Tavoitteena on, ettei vuosikokouksen jälkeen liiton toimesta tulisi lisäyksiä suunnitelmiin toimintavuoden aikana. Klubit voivat tehdä omat
suunnitelmansa rauhassa. Uudet
asiat suunnataan seuraavan kauden
toiminnan ja talouden suunnittelutoimikunnan kautta toimintasuunnitelmaan. Näin jäsenet, klubit ja piirit
sekä liiton toimialat voivat toteuttaa
kauden toimet tehokkaasti. Tehoja
toteutukseen tarvitaan, sillä pitkän
aikavälin strateginen suunnitelma
sisältää palveluvoiman kasvattamisen jäsenmäärää lisäämällä kaksi prosenttia vuodessa.

Jäsenmäärä nousee uusia
klubeja perustamalla ja
jäsenet pitämällä
Aiempi ote ei riitä. Tarvitsemme järjestömme uudistamiseksi uusia klubeja uudella otteella. Olemassa olevat klubit ottavat uusia jäseniä niin
paljon kuin mahdollista ja pitävät
olemassa olevat jäsenet, mutta erityinen huomio tulee kiinnittää uusien klubien perustamiseen. Tämä
on erityinen kriittinen menestystekijä, sillä jäsenmäärän laskeminen
alle 25 000 jäsenen aiheuttaa pitkittyessään suomen kielen poistumisen päämaja virallisista kielistä,

jota emme halua. Tämä kanta tuli
selväksi jäsenkyselyssä.

Uudet klubit ja
liitännäisklubit piirien ja
klubien yhteistyöllä
Suomen Lions-toimintaa ryhdytään
uudistamaan piirien ja klubien yhteistyöllä, jota Suomen Lions-liito tukee. Kokonaisuuden näkökulmasta
tarkasteltuna Suomen Lions-toiminnan ominaisuudet uudistuvat uusia
klubeja perustamalla. Klubit ja piirit käynnistävät yhteistyön, jolla saadaan naisia jäseniksi Suomen Lionstoimintaan. Naisosuutta on tavoite
kasvattaa viisi prosenttia vuodessa.
Nykyisestä keskimäärin noin 18 prosentista naisten osuus halutaan Suomessa nostaa 25 prosenttiin. Pohjoismainen tavoite on 50 prosenttia, joka jo Suomessakin on joillakin
paikkakunnilla toteutumassa. Jokaiseen piiriin on tavoitteena perustaa
vähintään kaksi uutta klubia joka
vuosi. Vähempi ei enää riitä.

Jäsenmaksun korotus on
hyvin perusteltu
Euroopan maiden jäsenmaksut ovat
Suomen maksuja korkeampi: Ruotsi
105 €, Belgia 91 €, Norja n. 82 €,
Saksa 54,50/62,25, Islanti n. 49 €,
Tanska n. 38 €, Alankomaat yht. 35
€ (perusmaksu 25 €), Iso Britannia
28 € ja Suomi 28 €. Puheenjohtaja on
viestittänyt jo pitemmän aikaa, että
liiton klubeja tukeva toiminta edellyttää, että on riittävää rahoitusta.
Suomen Lions-liiton talous on
tarkoitus pitää kunnossa. Kuvernöörineuvoston esitys jäsenmaksukorotuksesta on +5 €/jäsen. Rahaa pitäisi olla järjestöllä käytettä-

vissä 1. yleisen kustannusten nousun vuoksi mm. palkkoihin ja jo tähän mennessä maksuvalmiutta heikentäneisiin korotuksiin. 2. Alv:n
korotuksen aiheuttamaan nousuun.
3. piirirahan korotukseen käytetään
30 000 €, joka on ollut pitkään ennallaan. 4. Kustannuksia pitää kattaa siirtymisestä sähköiseen laskutukseen 15 000 €. 5. Liitolla tulee
olla tässä tilanteessa rahaa myös julkisuuskuvan kehittämiseen kun perustetaan brändiryhmä. Tavoitteena
olevaan talouden kunnossa pitämiseen tarvitaan 6. puskurirahastoa,
jotta voidaan varautua mahdollisiin yllätyksiin. Esimerkiksi puskuritarpeesta voidaan mainita myös yllättävät aktiviteettitappiot, jotka tappiotilanteessa joudutaan kattamaan
hallinnon varoista. Tämä tilanne on
mikäli korteista ja arpajaisista saadut
tulot eivät riitä nuorisotoiminnan kuluihin (70 000–80 000 €/kausi). Jäsenkyselyssä nuorisotoiminta katsottiin tärkeäksi osa-alueeksi. Liiton
tulot ovat pienentyneet toistaiseksi
kiinteistön vuokratulojen pienenemisestä johtuen. 8. Vuosittainen tulovaje, jos vuokralaista ei saada, on
n. 40 000 euroa eli 1,6 euroa/jäsen.
9. Tietohallintojärjestelmän uusiminen vaatii rahoituksen (aloitus on
budjetoitu). 10. Hälytysjärjestelmä
pitää uusia koko kiinteistöön (ei ole
vielä budjetoitu). 11. Liiton tehtävät
tarvitsevat työntekijät. Mahdollinen
palvelu- ja varainhankintasihteerin
toimen perustaminen 52 500 €. Yksi
työntekijä on vähentynyt. Kuvernöörineuvosto katsoi uuden työntekijän
tärkeäksi ja päätti 15.2.2013 seuraavasti: Hyväksytään hallituksen esitys palvelu- ja varainhankintasihteerin toimen perustamisesta liiton toimistoon 1.7.2013 alkaen, mikäli toimen perustamiseen tarvittava rahoitus on kunnossa.
Suomen Lions-liitolla on hyvät
mahdollisuudet saada toimintansa
kasvu-uralle. Positiivinen jäsenkehitys edellyttää jämäkkää yhteistyötä
ja systemaattista, suunniteltua toimintaa. Nyt siihen on mahdollisuudet. Toivomme kaikille klubeille onnea ja menestystä tärkeässä työssä
paremman tulevaisuuden puolesta.

Asko Merilä
Suomen Lions-liiton
varapuheenjohtaja

Torreviejan suomalaisklubi
Lorcan uhreja tukemassa
Vammaisten lasten päiväkeskus oli yksi Espanjan
Lorcan maanjäristyksessä
lähes kaksi vuotta sitten
tuhoutuneista rakennuksista. Mutta uusi ja täysin
lahjoitusvaroin suunniteltu ja rakennettu moderni keskus saatiin valmiiksi
maaliskuussa, jolloin torreviejalaiset suomalaisleijonatkin osallistuivat vihkiäisiin.

Espanjan tuhoisin maanjäristys 50
vuoteen sattui Torreviejasta 140 kilometrin päässä Murcian Lorcassa
11.5.2011: yhdeksän kuoli, 130 loukkaantui ja useita rakennuksia sortui
käyttökelvottomiksi.
Koska järistyksessä tuhoutui
myös vammaisten lasten päiväkeskus, Torreviejan suomalainen lionsklubi päätti olla tukemassa uuden
keskuksen rakentamista. Ja 10.3.
voitiin Lorcassa viettää uuden, lahjoitusvaroin suunnitellun ja rakennetun keskuksen vihkiäisiä. Samalla se
luovutettiin 500 hengen voimin 400
perheen 0–6-vuotiaiden lasten ja heidän hoitajiensa käyttöön.
Yksikerroksisessa päiväkeskuksessa on 22 huonetta, joista 12 on
terapiahuoneita. Hoidettavilla lapsilla on mm. psyykkistä jälkeenjääneisyyttä, puheongelmia, psykomotorisia vaurioita sekä kuulo-, näköja CP-vammoja, sanoo projektissa
keskeisesti mukana ollut Torreviejan suomalaisen lionsklubin presidentti Jarmo Peltonen.
Lorcan keskustaan lähelle rautatieasemaa nousseen rakennuksen kerrosala on 460 neliötä. Sen
rakenne on suunniteltu kestämään
kaksi lisäkerrosta, ja siinä on valmiina tila tulevaa hissiä varten.

Talkootyötä ja
lahjoituksia
Projektin suunnitteli ilman korvausta
barcelonalainen lion José María Pérez. Myös kaikki muut projektiin
osallistuneet
arkkitehtitoimiston
neljä työntekijää ovat leijonia.
Projektin hinta on noin 400 000

Torreviejalaisleijonat uuden päiväkeskuksen edessä vihkiäispäivänä, vas. Matti Pohjanheimo, Jarmo ja Ann-Kristin
Peltonen sekä Martti ja Ritva Timonen ja Voitto Korhonen.

euroa, josta leijonien keräämä osuus
on noin 100 000 euroa. Projektin
passiivinen tukija, Vodafone España
-säätiö, on lahjoittanut 300 000 euroa. Rakennustontin antoi Lorcan
kunta, koko projektin koordinaattorina toiminut Peltonen kertoo.
Myös Suomessa toimivat lionsklubit ovat tukeneet hanketta yhteensä 10 000 eurolla ja esimerkiksi
Marbellan saksalaisklubi samalla
summalla.
Projektisopimuksen allekirjoittivat
10.3.2012 Lorcan pormestari Francisco Jódar, Espanjan Lions-klubien
säätiön puheenjohtaja Luis Fernández, Vodafone España -säätiön puheenjohtaja Santiago Moreno ja Lorcan vammaislasten hoitokeskuksen
vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Bernardino Meca.
Aloite projektiin syntyi Espanjan Lions-piirin 116-A kolmannen
alueen A-lohkon kokouksessa kaksi

viikkoa maanjäristyksen jälkeen. Kokoukseen osallistuivat Lions-klubien
Torrevieja/Suomi, Torrevieja Costa ja
Mazarrón Bahía edustajat.
– Siinä vaiheessa ei vielä tunnettu Lorcan kunnan tarpeita, mutta
päätettiin kuitenkin pyytää piiriltä
ja kaikilta Espanjan leijonilta tukea
myöhemmin määritettävään korjaustai uudisrakennusprojektiin, Jarmo
Peltonen, toissa vuonna Espanjan
Lions-klubien säätiön Lorca-koordinaattoriksi nimetty mies, muistelee.
Asiat etenivät aktiivisten leijonien
ansiosta ripeästi, sillä jo kuukautta
myöhemmin vahvistui ajatus täystuhon kärsineen vammaislasten hoitokeskuksen korvaamisesta uudella
rakennuksella. Nyt se on jo kaikkien Lorcan alueen vammaisperheiden lasten käytössä.
Uuden keskuksen vihki lorcalainen pastori Régulo Cayela. Päiväkeskuksen johtajana toimii María Isa-

bel Casbas. Vihkiäisten jälkeen runsaat 500 henkeä osallistui lounaalle,
jonka tuotto ohjataan keskuksen toimintaan. Etäisimmät juhlavieraat olivat Kataloniasta, Galiciasta ja Teneriffalta.

Uusia jäseniä kaivataan
Torreviejan 10-vuotias suomalaisklubi ottaa mielellään uusia jäseniä
joko varsinaisiksi tai liitännäisinä.
Lisätietoja saa
puh. +34 626 751 585 /
Jarmo Peltonen tai
jarmo@bonavidaspain.com
Myös paikkaukset on helppo
hoitaa joka kuukauden toisena
keskiviikkona klo 19 pidettävässä
kokouksessa ravintola Mesón
El Huertanossa, Calle Benejúzar 4.
-VAK
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KVN valmisteli vuosikokousasioita Pieksämäellä

Jäsenmaksuun esitetään
viiden euron korotusta
Pieksämäellä 16.2. kokoontunut
Lions-liiton
kuvernöörineuvosto
käsitteli pääasiassa vuosikokousasioita. Merkittävin esitys koskee jäsenmaksua, johon on tulossa suotuisasta talousennusteesta huolimatta
viiden euron korotus. Vuosikokouskutsussa esitetään tarkat perustelut
päätösehdotukselle . Siihen liitetään
vertailu Euroopan maiden jäsenmaksuista. Myös tässä lehdessä varapuheenjohtaja Asko Merilä perustelee asiaa sivulla 6. Pääsihteeri Maarit Kuikan talouskatsaus on toukokuun lehdessä.
Jäsenmaksun korotukseen vaikuttavat mm. piirirahan korotus, sähköiseen laskutukseen siirtyminen, palvelu- ja varainhankintasihteerin toimen perustaminen, tietohallinnon
uudistaminen sekä vuokratulojen
pienentyminen. Myös jäsenmäärän
pieneneminen vaikuttaa tulokehitykseen.
KVN:n avajaisjuhlassa kokousvieraat toivotti tervetulleiksi K-piiriin piirikuvernööri Martti Törrönen. Pieksämäen kaupungin tervehdyksen toi apulaiskaupunginjohtaja
Juha Nousiainen. Liiton puheenjohtaja Seppo Söderholm mainitsi puheenvuorossaan, että tällä kaudella
on kokeiltu esitettyjen pyyntöjen
perusteella uutta kuvernööripäivien
rakennetta ja rohkenenkin toivoa
että ensi kaudella jatkettaisiin periaatteessa samalla rakenteella, sitä
kuitenkin kehittäen. Olemme tarkoituksella syventäneet KVN-pää-

Puheenjohtaja Seppo Söderholm luovutti piirikuvernööri Jukka Uusitalolle ”Nopean ajon” -palkinnon. Vasemmalla jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä. Kuva: RNen.

tösinfoissa ja seminaareissa osallistujien lionstietämystä keskeisistä
alueistamme ja tehostaneet kokoustoimintaamme. Meidän tulee saada
aikaan rakentavan kriittistä keskustelua, sillä vain siten voimme kehittää toimintaamme ja uudistua ajan
hengessä.
Puheenjohtaja Söderholm luovutti yhdessä jäsenjohtaja MaijaLiisa Heikkilän kanssa presidentti
Wayne Maddenin ”Nopean ajon”
-palkinnon B-piirin piirikuvernöörille

Kuvernöörineuvoston kokouksessa piirikuvernööri Matti Mälkiä esitteli osaa
yli 2 000 poliisiauton kokoelmastaan. Kuva: RNen.
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Jukka Uusitalolle. Aamun avauksen
toimitti kirkkoherra Mika Riikonen ja
Tanssi- ja urheiluseuran nuoret viihdyttivät esityksillään ympäri maata
saapuneita vieraita.

Kolme hakijaa vuosikokouspaikkakunnaksi
Määräaikaan mennessä vuoden 2017
vuosikokouspaikkakunnaksi hakivat
Joensuu (H-piiri), Helsinki (B- ja Npiirit) sekä Rovaniemi (L-piiri). Liiton
puheenjohtajaksi on ehdolla varapuheenjohtaja Asko Merilä LC Utajärvi
ja varapuheenjohtajaksi PDG Tuomo
Holopainen LC Helsinki/Vuosaari ja
PDG Esko Viinikainen LC Helsinki/
Metsälä. Kansainvälisen johtajan
tehtävää hakivat PCC Markus Flaaming LC Vantaa/Kaivoksela ja PCC
Jouko Ruissalo LC Helsinki/Mellunmäki. Kun molemmat ovat samasta
piiristä, N-piirin vuosikokous valitsee ehdokkaan.
Nuorisovaihdon tehtävään ei
tullut määräaikaan mennessä yhtään hakemusta. Nykyiselle nuorisovaihtojohtajalle YCED Tuula Rantaeskolalle myönnettiin vuoden jatkoaika. Leojohtajan tehtävään valittiin DC Carita Pänkälä LC Seinäjoki/

Aalto. Lions Quest-työryhmän puheenjohtaja Osmo Harju jatkaa tehtävässään. Sen sijaan korttityöryhmään päätettiin etsiä uusi puheenjohtaja. Kuvernöörineuvosto valitsi
sähköpostikokouksessaan 7.3. tehtävään kaudelle 2013–2016 IPDG
Torsti Ruokosken LC Rajaniemi.
Pääsihteeri Maarit Kuikan esittämä talouskatsaus hyväksyttiin.
Sen mukaan talousennuste kaudelle 2012–13 on positiivinen. Liiton säännöt ja ohjesäännöt, vuosikokousohjesääntö sekä klubin mallisäännöt menevät vuosikokouksen
hyväksyttäviksi.

Arpajaisia jatketaan
Varainhankinta-aktiviteeteiksi esitetään joulukortteja 2013 sekä nuorisoarpajaiset kaudella 2013–14. Arpajaisajankohtaa täsmennetään siten, ettei se mene joulukorttimyynnin kanssa päällekkäin. Ystävänpäiväkorteista luovutaan.
VCC Asko Merilän esittämä strateginen suunnitelma ja tapahtumataulukko hyväksyttiin. Siinä mm. pyritään lisäämään naisten osuutta jäsenmäärästä yli 25 prosenttiin ja jäsenmäärän pysyttämistä yli 25 000
rajan. Toimintasuunnitelma ja vuo-

sikello hyväksyttiin ja vuosikokoukselle esitetään palvelu- ja varainhankintasihteerin toimen perustamista.
Talousarvio hyväksyttiin siten, että
jäsenmaksuksi kaudelle 2013–14 esitetään 33 euroa. Siinä on edelliskauteen viiden euron korotus. Talousarvioon sisältyy myös sähköiseen laskutukseen siirtyminen 1.7.2013.
Kotimaiseksi teemaksi 2014–15
tulee hallituksen esittämä ”Palvelulla hyvinvointia – Välfärd genom
service”.
Verotyöryhmän ohjeet merkittiin tiedoksi ja ne siirretään verkkosivuille. Ilmoitusasioissa todettiin jäsenkyely 2012. 1.7. siirrytään käyt-

tämään teemasta ”Me palvelemme”
ruotsinkielisenä käännöksenä ”Vi
hjälper”. Telebus -kysely toteutetaan
keväällä 2013. Mikäli eurooppalaisen
ehdokkaan valinta järjestön II varapresidentin virkaan siirtyy 2020-luvulle, Suomi johtoon -kampanjan varat saa käyttää vain liiton vuosikokoukselta tehtävään kannatustodistuksen saanut ehdokas.
Heinolan vuosikokoukseen on
kutsuttu II varapresidentti Joe Preston. Seuraava kuvernöörineuvoston kokous pidetään vuosikokouksen yhteydessä Vierumäellä 7.6.2013
klo 13.15.
Raimo Naumanen

PDG Erkki Huupponen vastaanotti puolisonsa Sirpan kanssa Pieksämäen kaupungin edustajina Suomen Lions-liiton lahjat pääsihteeri Maarit Kuikalta ja puheenjohtaja Seppo Söderholmilta. Kuva: RNen.

VUOSIKOKOUKSELLE 12 KLUBIALOITETTA
Seuraavat aloitteet koskevat
palvelu- ja varainhankintaaktiviteetteja:
1. LC Tampere/Amuri: Kauden
2013–2014 järjestetään ikäihmisten
vapaaehtoinen avustaminen ja opastus tietokoneiden käytössä valtakunnallisena palveluaktiviteettina. Klubit voivat lisäksi avustaa laitehankinnoissa mahdollisuuksiensa mukaan.
KVN: Aloitetta ei hyväksytä.
Senioreilla on tarvetta tietokoneen
käytön opastukseen, mutta sen toteuttaminen valtakunnallisena aktiviteettina ei onnistu ilman ulkopuolista rahoitusta ja yhteistyökumppaneita. Klubit voivat paikallisesti toteuttaa hanketta ottaen huomioon
siihen liittyvät haasteet ja vastuut.
2. LC Vantaa/Helsinge: Käynnistetään ”Leijonaluotsi nuoren tukena” – valtakunnallinen Lionshanke, jonka kohteena ovat avun tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa olevat
yksittäiset nuoret.
KVN: Aloitetta ei hyväksytä.
Monilla klubeilla on jo nyt käytössään erilaisia tapoja tukea avun tarpeessa olevia nuoria. Lions Quest
-ohjelman tavoitteena on tukea lasten ja nuorten terveellistä ja turvallista kasvua, ja sitä kautta ehkäistä
syrjäytymiskehitystä.
3. LC Vähäkyrö: ”Mopo EAK” –
järjestetään nuorille mopoilijoille ennakoivan ajon kurssi moottoripyöräilijöiden tapaan yhteistyössä muiden
tahojen.
KVN: Aloite hyväksytään niin,
että toteuttamismahdollisuudet selvitetään Liikenneturvan ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
4. LC Pori/Charlotta: Lions-liitto
osallistuu kansainvälisen diabetesohjelman käyttöönottoon Suomessa.

KVN: Aloite hyväksytään. Se
toteutetaan piiri- ja klubitasolla, ja
tarkoituksena on järjestää diabeteksen
seulontatestejä, joilla on tärkeä merkitys sairauden ennaltaehkäisyssä.
Seuraava Punainen Sulka -keräys:
5. LC Hyvinkää/Sveitsi: Seuraavan kansallisen keräyksen, Punaisen
Sulan, yhtenä kohteena on 5 vuoden lahjoitusprofessuurin perustaminen tutkimaan ja kehittämään Lions
Questiä vastaamaan eri kohderyhmien tarpeita.
KVN: Aloitetta ei hyväksytä.
Mikäli seuraava Punainen Sulka
-keräys päätetään kohdennettavan
nuorten hyväksi, mahdollisuudet
sisällyttää Lions Quest osaksi hanketta selvitetään siinä yhteydessä.
6. LC Urjala: Käynnistetään valtakunnallinen
palveluaktiviteetti
toimintakaudella 2014–2015 sotiemme veteraanien hyväksi ja Punainen Sulka -keräys kaudella 2016–
2017 nuorten hyväksi.
KVN: Aloite hyväksytään.
Koska seuraavan Punainen Sulka -keräyksen ajankohta tulisi kohderyhmän kannalta liian myöhään, esitetään, että valtakunnallinen palveluaktiviteetti, johon sisältyy soveltavin
osin varainkeruuta kansallisen veteraanipäivän 27.4. yhteydessä, järjestetään kaudella 2014–2015. Sen sijaan varsinaisen Punainen Sulka -keräyksen suunnittelussa edetään vuosikokouspäätöksen mukaisesti siten,
että keräys toteutetaan aikaisintaan
2016–2017 ja yhtenä keräyskohdemahdollisuutena voivat olla nuoret.
Seuraava aloite koskee
jäsenhankintaa:
7. LC Heinola/Jyränkö: Suomen
Lions-liitto toteuttaa mahdollisim-

man pian valtakunnallisen jäsenhankintakampanjan, joka jalkautetaan myös maakuntiin ja paikalliselle tasolle.
KVN: Aloite hyväksytään.
Kampanja suunnitellaan ja toteutetaan jäsen- ja viestintätoimialan yhteistyönä.
8. LC Pori/Linna: Kolmannen sektorin kiinnostavuuden lisääminen ja
julkisuuskuvan sekä näkyvyyden parantaminen yhteistyössä Yleisradion
kanssa siten, että YLE tekisi televisioon ohjelmasarjan, jossa esitellään
erilaisia palvelujärjestöjä.
KVN: Aloitetta ei hyväksytä.
Sen sijaan kuvernöörineuvosto kannattaa kolmannen sektorin kiinnostavuuden lisäämistä ja palvelujärjestöjen julkisuuskuvan parantamista ja
esittää liittoon kaudella 2013–2014
perustettavalle brändityöryhmälle,
että asiaa edistetään sen toimesta.
Seuraavat aloitteet koskevat
viestintää:
9. LC Kuopio/Canth: Järjestölle videopuhelinjärjestelmä, esim. SKYPE,
jota järjestön jäsenet voivat käyttää
laajemminkin.
KVN: Aloite hyväksytään. Liiton viestintätoimiala on sisällyttänyt
Skype-ohjeistuksen tulevan kauden
toimintasuunnitelmaansa.
10. LC Kuopio/Canth: Sähköisen
tiedotuksen harkitumpi käyttö esim.
kuukausitiedotteen avulla.
KVN: Aloitetta ei hyväksytä.
Liitto käyttää jo nyt sähköistä, kerran kuukaudessa lähetettävää jäsenviestiä (uutiskirje), joka menee kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet ovat Suomen Lions-liiton
jäsenrekisterissä.

Seuraavat aloitteet koskevat
vuosikokousta:
11. LC Oulu/Raatti: Kun Lions-liiton vuosikokouksessa tehdään päätös neljän vuoden päästä järjestettävästä vuosikokouksen paikasta, eri
vaihtoehtojen esittelyaika olisi 5 minuuttia (nykyisen 2,5 minuutin sijaan) ja esityksiin olisi sisällytettävä
alustava tulo- ja menoarvioesitys.
KVN: Aloite hyväksytään siten, että esittelyaika vuosikokousjärjestäjille on 3 min ja esitykseen
on sisällytettävä kuvaus vuosikokouksen talousarviosta.
12. LC Kausala: Vuosikokousohjelmaan lisättäisiin lauantaina Mölkyn
Lions-mestaruuskisat osana vuosikokousohjelmistoa.
KVN: Aloitetta ei hyväksytä.
Lions-liiton mestaruuskilpailuohjeiden mukaan kilpailuiden ajankohtien
tulee olla sellaisia, että ne eivät osu
samaan aikaan liiton tai piirienvuosikokousten kanssa. Kuitenkin liiton
vuosikokouspaikkakunnalla voidaan
järjestää mestaruuskilpailut vuosikokousjärjestäjien määräämänä aikana.
KVN: Hyväksyttiin hallituksen esitys muuttaa aloitevastausjärjestystä
myönteisestä kielteiseen sekä yhdistää vastaus aloitteisiin 7 ja 8.
Yhdistetty aloitevastaus kuuluu
seuraavasti:
KVN: Aloitteet hyväksytään kaudelle 2013–14 perustettavan brändityöryhmän tehtäviin. Sen tavoitteena on Lions-toiminnan julkisuuskuvan kehittäminen mm. lisäämällä
yhteydenpitoa median kanssa. Samalla pyritään löytämään aineksia
klubien, piirien ja liiton jäsenhankintatyöhön.
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Palvelua ja varainhankintaa
klubeille ja piireille
Palvelujohtaja Reijo Ikäheimonen avasi Pieksämäen
KVN-päivien seminaarin käyden läpi iltapäivän
alustukset sekä pyysi kriittistä kommentointia
ja palautetta, jotta toimialaa pystytään jatkossa
kehittämään piirien ja klubien toivomaan suuntaan.

CT Tauno Laine kuvasi alustuksessaan toimialan vastuukenttää ja nykytilaa eri projektien ja työryhmien
osalta. Seminaarin tavoite
– Alustusten tavoitteena on herättää keskustelua palvelu- ja varainhankintatoimialasta ja tuoda esiin
palvelun ja varainhankinnan haasteet.
– Saada palautetta miten toimiala
pystyy jatkossa paremmin palvelemaan liittoa, piirejä ja klubeja
sekä löytää yhdessä ratkaisuja
toimialan kehittämiseksi.
CT Tauno Laine kuvasi alustuksessaan toimialan vastuukenttää ja nykytilaa eri projektien ja työryhmien
osalta. Viimeisen vuoden aikana on
eri järjestöjen, yhdistysten ja yritystenkin kiinnostus lisääntynyt Lionsliiton suuntaan. Tämä ilmenee lisääntyneinä yhteistyön palvelupyyntöinä, kun tiedetään järjestössämme
olevan yli 25 000 auttavaa ja yhteistyöhaluista käsiparia.
Strategiset linjaukset ja
painopisteet
• Varainhankinta-aktiviteeteilla toimiala edesauttaa Lions-liittoa taloudellisen tasapainon ylläpidossa sekä luo klubeille vaihtoehtoja avustustoiminnan varainhankintaan lisäten Lions-toiminnan näkyvyyttä.
• Valtakunnallisilla palveluaktiviteeteilla luodaan paikallisen auttamisen lisäksi mahdollisuudet
toimintamme näkyvyyden lisäämiseksi.
• Käynnistetään yhteistyökeskustelut eri toimialojen ja työryhmien
kanssa, jotka ovat Palvelu- ja varainhankinnan kehittämisen ja
uudistamisen kannalta tarkoituksenmukaisia.
Ohjausryhmä
Palvelu- ja varainhankintatoimialan ohjausryhmä valmistelee tule10 LION 2/13

vat aktiviteettiehdotukset ja vastaa
aktiviteetteihin liittyvästä yhteistyöstä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä laatii päätösesitykset hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle. Ryhmän muodostavat
MDC Reijo Ikäheimonen puheenjohtajana, GS Maarit Kuikka jäsenenä ja
CT Tauno Laine, sihteerinä.
Työryhmien tilanteista todettiin,
että yhteistyösopimus Invalidiliitto
ry:n kanssa on allekirjoitettu ja se on
voimassa 30.6.2014 saakka. Lionsliiton työryhmän muodostavat puheenjohtajana 2.VDG Sini Eloholma
ja jäseninä 1.VDG Onni Piippo sekä
lion Jan Huopainen. Yhteistyökokous pyytää piirikuvernöörejä nimeämään piirivastaavat joko piiristään tai yhdessä naapuripiirin/-piirien kanssa.
Äitienpäiväviikon palveluaktiviteetin osalta ollaan tilanteessa, että
piirivastaavat selvittävät osallistuvien klubien mukaantulon määrän
ja minkälaisia aktiviteetteja on suunniteltu. Alustavien tietojen osalta
muutamista piireistä klubien innostus aktiviteetin toteuttamiseen näyttää hyvältä. Aktiviteettien kirjo on
myös laaja. Sieltä löytyy yhteislaulua, ulkoilutusta, kirkkokuljetuksia,
hierontaa, käsien hoitoa, Katri-Helenan 50-vuotisjuhlakonserttia, makkaranpaistoa jne. Useilla klubeilla on
jo entuudestaan palveluaktiviteettejä
senioreille toukokuussa. Toukokuun
lopussa saadaan yhteenveto koko
valtakunnan osalta aktiviteetin laajuudesta ja onnistumisesta.
Liittotason projektien haasteita
• Projekteja tulee kesken kauden –
klubit eivät ehdi tai lähde mukaan
• Tieto projekteista tulee niin myöhään, että piirien ja klubien toimintasuunnitelmat ovat jo laaditut
• Tiedonkulkuketjuna käytetään
pääsääntöisesti menettelyä, että
liitosta menee viesti/toiminta-

Suomi johtoon -arpajaiset onnistuivat erinomaisesti ja nyt kuvernöörineuvosto
hyväksyi Anna tukesi nuorisolle-arpajaisten järjestämisen kaudella 2013–2014.
Lopullinen päätös tehdään vuosikokouksessa Heinolassa.

•
•
•

•

•

•

pyyntö piireille ja piirit ovat yhteydessä klubeihin, jotka sitten oman
tilanteensa ja innostuksensa pohjalta tekevät päätökset. Suorat uutiskirje tai sähköpostikyselyt klubeille eivät toimi kovinkaan hyvin. Tätä kokeiltiin veroilmoitus
verkossa kyselynä huonoin vastaustuloksin.
Valtakunnallisuus huomioitava
eli kaikille mahdollisuus osallistua aktiviteettiin
Yleensä noin 1/3 klubeista lähtee
mukaan
Lyhytkestoiset projektit ovat toisaalta hyviä, mutta nämä eivät
ylitä uutiskynnystä. Toisaalta tulee palautetta siitä, että klubit eivät ehdi mukaan, kun projektit
vaihtuvat kausittain.
Pitempikestoisilla
projekteilla
mahdollisuus näkyvyyden lisäämiseen, mutta haasteena klubien
väsyminen projekteihin.
Projektien valmistelu ja päätöksien saaminen vie aikaa. Vetäjien löytäminen on välillä haasteellista maantieteelliset etäisyydet ja sitä kautta syntyvät kustannukset huomioiden
Toivotaan enemmän palveluaktiviteetteja kuin varainkeruuta

• Mikä on liittotason projektien sopiva määrä? Toisaalta pitäisi olla
klubeille valikoimaa, joista he valitsevat klubille ja klubin muuhun toimintaan sopivan aktiviteetin. Toisaalta ei saa olla liikaa
projekteja eikä ajallisesti päällekkäisiä aktiviteetteja.
• Ajankohtaisuus – pitääkö elää
oman strategian mukaan vai
seurata yhteiskunnan akuutteja
suuntauksia.
• Yhteistyö ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa on lisääntymässä ja pitää kokea voimavarana
projektin onnistumiseksi.
• Piirivetoiset projektit vaihtoehtona liittotason projekteille

Kokemuksia liittotason
projekteista
DG Seppo Rajamäki totesi, että Digi
-projekti on ollut yksi Lions-liiton
parhaista projekteista kentälle. Tässä
yhteistyö ja näkyvyys toimi hyvin
Ylen ja LVM:n sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.
Nenäpäivä -keräyksistä on tullut klubeilta hyvää palautetta. Ensimmäinen vuosi meni harjoitellessa, mutta toisena vuonna keräys-

Miten sitten lisätään liittotason projektien kiinnostavuutta?
• Tarvitaan monipuolisia projekteja, joista klubit voivat valita
heille parhaiten ajankohtaan sopivat projektit.
• Helposti toteutettavia projekteja
klubien kannalta.
• Projekteissa paikallisuus ja paikallinen kiinnostavuus on oltava
mukana.
• Projektit eivät saa olla klubien
kannalta pitkäkestoisia ja klubien
muuta toimintaa liiaksi sitovia.
• Paikallinen ja valtakunnallinen
näkyvyys projektien kautta lisäävät toimintamme tunnettuutta ja
mahdollisesti myös saamme uusia jäseniä mukaan toimintaamme

Palvelujohtaja Reijo Ikäheimonen kertoi kuinka palvelu ja varainhankinta saadaan kiinnostavaksi. Pöydän takana kuuntelemassa pääsihteeri Maarit Kuikka ja puheenjohtaja Seppo Söderholm. Kuva: RNen.

tuloskin jo tuplaantui 160 000 euroon. Valitettavasti lionien näkyvyys ei ollut sitä mitä odotettiin.
Mikäli Lions-liitto saisi olla mukana
jakamassa omaa keräystulostaan ja
kohde olisi kotimainen, niin keräys
voisi hyvin jatkua.
Joulukorttien osalta eniten palautetta tuli klubeille lähetetyistä korttipaketeista, joissa ei ollut mukana
palautusosoitetta ja palautuskuorta.
Tämä tulkittiin pakkomyynniksi.
Suomi Näkyviin -arpajaisten
osalta jatkossa on nimi vaihdettava
ja myös arpajaispalkintojen määrää lisättävä sekä palkintovalikoimaa muutettava. Vuosikokouksen
osalta Rajamäki totesi, että osallistumismaksut ovat nousseet niin, että
klubit eivät pysty lähettämään kuin
presidentin ja puolison kustannukset on maksettava itse.

Miten palvelu- ja
varainhankinta
kiinnostavaksi?
MDC Reijo Ikäheimonen kertoi laajasti liiton palvelu- ja varainhankinnasta.
Palvelu- ja varainhankintatoimialan
pääaktiviteetit kaudella 2013–2014
ovat:
• Palveluaktiviteetit
– Lions-liiton omat projektit
• Palveluaktiviteetti sotiemme
veteraaneille 2014–2015, mikäli vuosikokous hyväksyy
aloitteen, niin aktiviteetin
suunnittelu toteutuu kaudella
2013–2014.
• Lasten Turvapäivän 2014 toteutus Porissa.

– Yhteistyöprojektit
• Invalidiliiton kanssa solmittu
yhteistyösopimus on voimassa
30.6.2014 saakka
• Ylen Hyvä Säätiön kanssa neuvotellaan Nenäpäivä-keräykseen 2013 osallistumisesta liittotason projektina.
• Mikäli vuosikokous hyväksyy
klubialoitteen ”Ennakoivan
ajon kurssi ” toteuttamisesta
mopoilijoille, niin selvitetään
tämän toteutusmahdollisuus
yhteistyössä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
– Ulkopuolisella rahoituksella toteuttavat hankkeet
• Sri Lankan sairaalatyö-ryhmä ja
Sri Lankan Lions-ystävien seura
jatkavat työtään kuten nytkin.
• Varainhankinta
– ALERT-työryhmä ylläpitää valmiutta suunnata tarvittaessa nopeasti katastrofiapua liiton katastrofitilin kautta kotimaahan ja suomalaisten lionien palvelukohteisiin ulkomaille. Tämän mahdollistamiseksi katastrofitilillä ylläpidetään riittävää pääomaa.
– Joulukorttien myynti on Lionsliiton yksi merkittävä varainhankinta-aktiviteetti, jonka tuotto
käytetään nuorten elämän tukemiseen.
– Arpajaisten tavoitteena on tukea
Lions-liiton nuorisoaktiviteetteja
– lasten ja nuorten syrjäytymisen
ennalta ehkäisyyn – sekä suomalaisten lionien osallistumista kansainväliseen vuosikokoukseen
4.7.–8.7.2014 Torontossa. Kuvernöörineuvosto on hyväksynyt

Anna tukesi nuorisolle -arpajaisten järjestämisen kaudella 2013–
2014. Lopullinen päätös tehdään
vuosikokouksessa Heinolassa.
• Yhteistyö ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa on jatkuvaa ja yhteistyötarjouspyyntöjä
tulee jatkuvasti, kun tiedetään
lionien palveluvoima ja maine
hyvänä vastuullisena yhteistyökumppanina. Tällä hetkellä keskustelut ovat käynnissä
– Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn
liittyvä projekti
• Erityishuoltojärjestöjen liitto
EHJÄ ry
• MTV3
• Lastensuojelun Keskusliitto
– Näkövammaiset
• Näkövammaisten keskusliitto
– äänikirjojen ja -lehtien kuuntelulaitteiden asennustuki

Toimintatapa
• Valtakunnalliset aktiviteetit päätetään hyvissä ajoin etukäteen
osana toimintasuunnitelmaa.
– Piirit ja klubit ovat näistä tietoisia laatiessaan omia toimintasuunnitelmiaan.
– Kesken toimintakautta tulevia
aktiviteetteja hyväksytään vain
poikkeustapauksissa.
• Piirien mukaantulo varmistettava
ja piirien kannustus klubien mukaantulolle on välttämätön.
• Valtakunnallisten palveluaktiviteettien käytännön suunnittelu
ja toteutus on vahvasti piirien ja
klubien hallinnassa.
Kommentteja keskustelusta:
• ei pidä tavoitella liian tiukkaa
otetta klubeista
• klubin ensisijainen tehtävä on palvella ja näkyä paikallisesti
• liiton pitää markkinoida piireille ja
klubeille aktiviteettejaan – ei ohjeistaa
• liiton projektivalikoima tulisi olla
kuin valintamyymälä, josta klubit voivat valita mihin projekteihin lähtevät mukaan

Kutsu kuvernöörineuvoston
kokoukseen nro 6/2012–2013
Aika:
Paikka:

Perjantai 7.6.2013 klo 13.00–14.00
Scandic Hotel Vierumäki,
Urheiluopistontie 400, 19120 Vierumäki

Tervetuloa kuvernöörineuvoston kokoukseen, joka pidetään
Heinolassa Lions-liiton vuosikokousviikonlopun yhteydessä.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Seppo Söderholm
puheenjohtaja

Maarit Kuikka
pääsihteeri
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Pääsihteerin palsta

Pääsihteerin ensimmäinen vuosi

V

Vuosi sitten jännitti aika lailla: työn
alla oli ensimmäinen pääsihteerin palstani Lion-lehdessä, jota jo
1980-luvun puolivälistä lähtien olin
lukenut lapsuudenkodissani. Tutkin
aikaisempia palstoja ja tarkistin moneen kertaan, etten varmasti kirjoittaisi mitään väärin.
Vuoden aikana virheitä on varmasti tehty, mutta joitakin on ehkä
korjattukin. Kun mietin kulunutta
vuotta, tunne on jotenkin ristiriitainen. Niin lyhyt aika, niin paljon
asioita tehty tai työn alla. En väitä
edelleenkään osaavani kaikkea tai
tuntevani Lions-toimintaa riittävästi. Tutustumiselle ja perehtymiselle ei ole ollut aikaa. Työ on tekijäänsä kuitenkin opettanut, ja tiedän, ettei kaukana ole se aika, jolloin pääsen syventymään asioihin ja
pohdinnalle on tilaa. Lisäksi on paremmin aikaa kuulla Teitä, hyvät leijonat. Tuntuu siltä, ettei lupaukseni
palvella teitä ole toistaiseksi toteutunut riittävän hyvin.
Päällimmäisenä tunteena ensimmäisestä vuodestani on kiitollisuus. Minulla ei ole sanoja kuvaamaan sitä, miten hyvin Te olette ottaneet minut vastaan: ennakkoluulottomasti, rohkaisevasti ja arvostavasti. Kiitän siitä lämpimästi Teitä
jokaista.

Muistilista juhlan järjestelyihin

Leijonan ottein julkisuuskuvamme kimppuun
Liiton ensi kauden toimintasuunnitelmaan on kirjattu brändityöryhmän perustaminen. Mitä se tarkoittaa? Ajatuksena on pienessä työryhmässä pureutua lionstoimintaa koskeviin mielikuviin ja löytää välineet,

Pääsihteeri Maarit Kuikka pääsi vuoden työskentelyn kunniaksi uuteen työpisteeseen Leijona-talon toiseen
kerrokseen. Kuva: RNen.

joiden avulla julkisuuskuvamme saadaan Me Palvelemme -perustalle, eli
hyväntekeväisyyteen, vapaaehtoisuuteen ja kumppanuuteen. Työryhmän työskentelyä aletaan pohjustaa
Lahdessa 23.3. järjestettävällä kutsuseminaarilla otsikolla ”Onko lionstoiminta uudistunut?”. Seminaarin lähtökohtana on jokunen vuosi
sitten tehty arvokas työ uudistuvan
lionstoiminnan parissa. Lisäksi liitto
osallistuu kevään aikana Taloustutkimuksen teettämään Telebus-kyselyyn selvittääkseen suuren yleisön
mielikuvia lionstoiminnasta. Telebus-kyselyn tuloksista on tarkoitus
tiedottaa Heinolan vuosikokouksen
yhteydessä järjestettävässä mediatapaamisessa.
Mihin brändityöryhmä sitten pyrkii? Perimmäisenä tavoitteena on kirkastaa julkisuuskuvaamme ja saada
sitä kautta uusia jäseniä. Liitto pyr-

kii mm. tällä tavoin auttamaan klubeja jäsenhankintatyössä.

Vuosikokouskutsu
Vuosikokouskutsu lähetetään tänäkin vuonna kolmena kappaleena klubeille maalis-huhtikuun vaihteessa.
Vuosikokouksen valtakirja on kutsussa mutta se on tulostettavissa
myös Heinolan vuosikokouksen sivuilta ja liiton www-sivujen Jäsenkeskuksesta. Vuosikokouskutsussa
on aikaisempaa enemmän sivuja,
koska vuosikokous saa myös päätettäväkseen liiton toimintasuunnitelman 2013–2014. Toivottavasti siitä
on apua myös klubien ensi kauden
toiminnan suunnittelussa jo tässä
vaiheessa.
Huomaa myös nämä:
– Liiton verotyöryhmä, jonka tarkoituksena oli PDG Eero Ipatin johdolla laatia klubeille ohjeita tuloverotus- ja alv-asioissa, on saanut työnsä
päätökseen. Liiton hallitus hyväksyi
asiantuntevasti laaditut ohjeet 15.2.
Ohjeet löytyvät www.lions.fi – Jäsenkeskus.
– PDG-paikat liiton hallitukseen
kaudella 2013–2014 täytetään
KVN:n järjestäytymiskokouksessa
9.6.2013 Heinolassa. Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään maarit.kuikka@lions.fi 30.4.
klo 15.45 mennessä.
– Kuvernöörineuvosto on sähköpostikokouksessaan 7.3. valinnut
liiton korttityöryhmälle uuden pu-
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heenjohtajan kaudelle 2013–2016.
Onnea IPDG Torsti Ruokoski, LC
Rajaniemi, ja menestystä tehtävässä!
Pääsihteeri on lomalla 25.3.–7.4.
Tuona aikana kiireelliset asiat hoituvat soittamalla p. 09 565 5950.
Rauhoittavaa pääsiäisen aikaa ja
jaksamista kevään kiireisiin!

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Jälkikirjoitus: Lue varapuheenjohtajan palstalta (sivu 6) VCC Asko Merilän kirjoitus, jossa hän kertoo tulevan kauden taloutta koskevista haasteista ja vuosikokoukseen päätettäviksi tulevista talousasioista. Olen
juuri osallistunut talouden perusteita koskevaan koulutukseen ja tullut entistäkin vakuuttuneemmaksi
siitä, että olemme liiton budjetoinnin ja talouden seurannan kehittämisen suhteen oikealla tiellä. Perillä
emme vielä ole, mutta yhdessä liiton talousryhmän, erinomaisten tilintarkastajien ja kirjanpitäjän sekä
liiton oman osaavan taloussihteerin
kanssa pyrimme koko ajan parempaan. Erityisen tärkeää liiton talouden seurannan kannalta on kassavirtalaskelman laatiminen. Näin maalis-huhtikuussa on viimeistään tiedettävä, paljonko liiton kassassa on
loppukaudella rahaa ja mihin se riittää. Kirjoitan seuraavassa numerossa
enemmän vuosikokouksessa päätettävistä talousasioista, mm. tilinpäätöksestä, ja myös kuluvan kauden talouden ennusteista.

Villasukkahaasteen tulos ylitti odotukset
Leo Europa Forum 2013 järjestäjät
haastoivat suomalaiset leijonat ja
puolisot villasukkatalkoisiin, jotta
kaikille tammikuisen pre-foorumin
ja elokuun foorumin ulkomaalaisille osallistujille saataisiin lahjoittaa perinteiset suomalaiset villasukat. Haasteen tulokset ylittivät LEFtoimikunnan odotukset. Sukkapaketteja lähetettiin lionsklubeista
ympäri Suomea ja lisäksi Espanjan
Torreviejan suomalaisesta lionsklubista saakka kaikkiaan 651 paria. Monet klubit olivat levittäneet haastetta edelleen ystävyys- tai naapuriklubeihinsa.
Tammikuun pre-foorumissa sukkaparit jaettiin ulkomaalaisille osallistujille sekä suomalaiselle järjestäjä- ja talkooporukalle. Myös elokuussa jokaista foorumin osallistujaa tulee odottamaan lämmin sukkapari viilenevien kesäiltojen varalle.
Villasukkalähetykset ovat saapuneet seuraavista klubeista:
LC Ivalo
LC Siilinjärvi/Tarina
LC Järvenpää/Ainot
Club de Leones Torrevieja/Suomi

LC Turku/Kupittaa ladyt
LC Tuusula/Hyrylä
LC Virrat/Tarjanne
LC Kuusamo/Pohjanakat
LC Järvenpää/Vennyt
LC Joensuu/Jokelaiset
LC Tampere/Näsinneula
LC Iisalmi/Yläsavottaret
LC Ii puolisot
LC Ypäjä/Kate
LC Saarijärvi
LC Kerimäki
LC Joensuu/Carelian ladyt
LC Tampere/Kanjoni
LC Lempäälä
LC Lempäälä/Sääksjärvi
LC Tampere/Kaukajärvi
LC Tampere/Wivi Lönn
LC Espoo/Kivenlahti
LC Orivesi/Isomakkara ladyt
LC Savonlinna/Sääminki
LC Petäjävesi
LC Toijala/Arvo Ylppö
LC Savitaipale ladyt
LC Oulainen
LC Vaasa/Vapaus
LC Helsinki/Finlandia
LC Janakkala/Idat
LC Oulu/Sillat
LC Kellokoski/Annat

LC Varkaus/Justiina
LC Pieksämäki mlk ladyt
LC Espoo/Keskus ladyt
LC Porvoo Blanka
LC Vantaa/Vernissa
LC Nurmes
LC Helsinki/Kruunuhaka
LC Lahti/Ankkurit
LC Imatra/Sinisiipi
LC Jyväskylä/Ainot
Lisäksi ainakin kolmesta lähetyksestä
puuttui klubin nimi. Myös Helsin-

C-piiriin ProLion mitali
C-piirillä on käytössä lion Leena
Lappalaisen suunnittelema kantonauhallinen piirin 107 C -ansiomerkki: ProLion piirimitalli, piirin sisäisiä huomionosoituksia silmälläpitäen. Kunniamerkki suunniteltiin
ja otettiin käyttöön piirissä kaudella
2006–07, kun piirillä tulee senlaatuisia tilanteita, että istuvalla piirikuvernöörillä pitäisi olla jotain ”kättäpitempää” piirin sisäisessä palkitsemisessa.
Mitallin myöntää piirikuvernööri
tai piirihallitus, klubin presidentin
hakemuksesta. Ansiomerkki voidaan
myöntää lionsklubin pitkään ansioituneelle, tunnetusti aktiiviselle lionille, joka on ollut lionina vähintään
5 vuotta ja on esimerkillisesti edesauttanut lionismin menestystä klubissa, piirissä ja /tai kotimaassa.
Lions-piiri 107 C myöntämän
ansiomerkin arvo asettuu Suomen
Lions-liitto ry.n myöntämän 1. ruusukkeen tasolle ja kansainvälisen
Medal of Merit -ansiomerkin alapuolelle.
Kunniamerkkejä on piirissä myönnetty sen olemassa olo aikana 20 kpl.
Tällä kuluvalla kaudella piirikuvernööri Jouko Inkeroinen on myöntä-

nyt kaksi merkkiä: Laura Salmi perustäjajäsen LC Lahti/Ankkurit ja Timo
Haasto LC Vihti/Hiidenvesi, molemmat esimerkillisiä kovanluokan aktiivisia lioneja.

Sukkia saapui ympäri Suomea kaikissa
mahdollisissa väreissä ja kuoseissa.

gissä järjestetyn vuoden 1997 Leo
Europa Forumin toimikunta yllätti
sukkalähetyksen muodossa.
Suuren suuret, lämpimät kiitokset teille kaikille, jotka osallistuitte
lankakerien ja neulepuikkojen kanssa
leojen foorumin tukemiseen!
Leo Europa Forum 2013
-toimikunnan puolesta
Annemari Päivärinta
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Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset kirjallisesti
puolesta.
5.5.2013 mennessä osoitteella:
Kukin ryhmä loppuu,
kun yksi
pelaajista
saavuttaa
Veikko Ikonen,
Konttilantie
264, 47400
Kausala. 50 pistettä.
Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset kirjallisesti 5.5.2013 menn
tiedustelut Veikolta
voit tehdä
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Ikonen, Konttilantie
264,
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ProLion -piirimitalli. Kuva: Veli-Matti
Kuisma

TULE IHASTUMAAN IITTIIN!
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Tervetuloa Heinolaan – Luonnollisesti!
Nyt on aika ilmoittautua viimeistään Heinolan vuosikokoukseen. Ilmoittautuminen on käynnistynyt vilkkaana ja
luvassa onkin elämyksellinen viikonloppu Heinolassa ja Vierumäen historiallisissa maisemissa. Suomen
Lions-liiton vuosikokous on Euroopan suurin Lions-tapahtuma ja tällä kertaa myös historiallinen 60. vuosikokous.
Älä jätä tätä mahdollisuutta tehdä historiaa väliin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.4.2013.

Heinolan vuosikokous on Suomen
Lions-liiton historiallinen 60. vuosikokous. Vuosikokouksemme on perinteisesti aina ollut Euroopan suurin lionstapahtuma ja tulee olemaan
sitä tänäkin vuonna. Olemme ylpeitä
saadessamme järjestää vuosikokouksen Heinolassa Suomen Urheiluopiston maisemissa Vierumäellä.
Vierumäki henkii Suomen itsenäisyyden historiaa ja on siinäkin mielessä erinomainen paikka juhlavuosikokoukselle.

matkaa on vielä asettamaamme
2 500 vuosikokousvieraan tavoitteeseen. Kyselyjä ja tiedusteluja on
tullut paljon ja kaikki merkit viittaavat siihen, että tavoitteemme tulee
täyttymään.
Vuosikokouksen oheisohjelmassa
löytyy runsaasti mahdollisuuksia näkemiseen, kokemiseen ja viihtymiseen. Heinola ja Vierumäen alue tarjoaa muutenkin monenlaista, jotta
voit viettää elämyksellisen vuosikokousviikonlopun.

Ilmoittaudu 30.4.2013
mennessä

Uudistunut vuosikokous

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen
on käynnistynyt vilkkaana, mutta

Heinolan vuosikokouksessa toteutetaan lukuisia uudistuksia, joiden
tavoitteena on sujuvampi ja viih-

tyisämpi kokoustapahtuma. Esimerkiksi rekisteröitymistä vuosikokouspaikalla on täsmennetty ja äänestyskäytäntöä uudistettu. Lisätietoa löydät vuosikokouksen verkkosivuilta ja
klubeille lähetetystä kutsusta.
Uutena tapahtuma on varapuheenjohtajaehdokkaiden
paneeli
perjantaina 7.6.2013 klo 17.00. Nyt
sinulla on mahdollisuus tentata ehdokkaita ennen äänestystä. Ehdokkaiden esittelyn löydät jo nyt vuosikokouksen verkkosivuilta.
Perjantaina on myös ohjelmassa
esitys Suomen Lions-liiton toiminnan virstanpylväistä niin kotimassa
kuin ulkomaillakin. Esitykseen on
koottu yhteen merkittäviä tapahtumia ja hankkeita. Kannattaa tulla katsomaan.

Runsas oheisohjelma
Perjantaina ja lauantaina sinulla on
mahdollisuus kokeilla ohjatusti pihapelejä ja curlingia sekä lähteä riemukkaalle Leijonapolulle Vierumäen
luontoon yhdessä Lemmenharjun
Ellin kanssa. Perjantaina ja lauantaina voit virkistäytyä Vierumäen
rantasaunoilla ennen illan ohjelmia.
Perjantai huipentuu rentoon
kyläiltamaan ja tanssijatkoihin
Scandicin Teatrossa Markku Johanssonin ja Matoa koukkuun orkesterin
tahdittamana.
Varsinainen vuosikokous alkaa
lauantaina 8.6.2013. Lauantain ilta-

juhlan tunnelmaan voit virittäytyä
karaoke-etkoilla Scandicin Teatrossa.
Lauantain iltajuhlaa vietämme Vierumäki Areenalla maittavan illallisen
ja laadukkaan ohjelman merkeissä.
Pukeutumisohjeena on naisilla juhlapuku ja miehillä smokki (musta tai
valkoinen takki) tai tumma puku.
Lions ansiomerkit.
Iltaa voit jatkaa Scandicin Teatrossa legendaarisen Pepe Willbergin
ja Vierumäki HouseBändin kanssa.
Vuosikokous päättyy sunnuntaina 9.6.2013 päätösjuhlaan, jossa
vedetään viikonloppu yhteen riemastuttavalla kuvakavalkadilla ja luovutetaan vuosikokoussauva Porille.

Lisätietoja
vuosikokouksen
verkkosivuilta
Tutustu vuosikokousviikonlopun
ohjelmaan ja kokouspassivaihtoehtoihin vuosikokouksen verkkosivuilla. Huomioithan, että kokouspassien hintoihin sisältyy jo rekisteröitymismaksu. Vuosikokouksen verkkosivuilla kannattaa vierailla säännöllisesti, koska sieltä löytyy ajantasaisin tieto.
Toivotan päätoimikunnan puolesta teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Heinolaan kesäkuussa –
Luonnollisesti!
Jukka Hietanen
VK2013 päätoimikunnan
puheenjohtaja

Majoitustilaa on vielä vapaana. Varaa majoitus osoitteessa:

www.lionsvuosikokous.fi
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Lemmenharjun Elli odottaa sinua Vierumäellä
– ilmoittaudu mukaan nyt!
Lemmenharjun Elli on Vierumäen ja vuosikokouksen emäntä.
Elli jo odottaakin sinua Vierumäellä.
Elli on tuttu emäntä niin kiekkoleijonille kuin Vesku Golfin osanottajille,
monille kokousasiakkaille ja yksittäisille Vierumäen kävijöille. Nyt sinullakin
on mahdollisuus tulla tutustumaan ja tapaamaan Elliä.

Rennot kyläiltamat perjantaina
Elli emännöi myös perjantai-illan rentoa Kyläiltamaa, jota ei kannata jättää
väliin. Luvassa on rouhevaa ruokaa ja rentoa yhdessä oloa.
Perjantai-illan iltamat on erinomainen paikka tutustua uusiin ihmisiin ja
rentoon lionstunnelmaan aidoimmillaan.
Ellin pukeutumisvinkki perjantai-illan kyläiltamiin on:
“Ei pukuja, ei solmioita!”
Elli on mukana myös muissa vuosikokouksen tapahtumissa luomassa
tunnelmaa ja viihdyttämässä. Elli on myös luvannut vetää yhteen koko
mahtavan Lions-viikonlopun sunnuntain päätösjuhlassa.
Ja tietysti Ellimäiseen tapaan.

Lemmenharjun Elli on vuosikokouksen emäntä. Elli jo odottaakin sinua
Vierumäellä.

Lippujen juhlava sisääntulo avajaisjuhlassa
Vuosikokouksien ohjelmassa ollut marssi on Heinolassa korvattu lippujen
juhlallisella ja erittäin näyttävällä lippukulkueella avajaisjuhlan aluksi.
Liput ryhmittyvät lauantaina 8.6.2013 klo 10.15 Vierumäki Areenan pihalla. Avajaisjuhla alkaa klo 10.45 lippujen juhlallisella ja näyttävällä sisääntulolla avajaisjuhlaan musiikin säestyksellä
Lippujen ryhmittyminen ja sisääntulo opastetaan paikan päällä. Ohjeet
järjestymisesta ja sisääntulosta löytyvät myös vuosikokouksen verkkosivuilta
www.lionsvuosikokous2013.fi, toukokuun Lion-lehdestä ja vuosikokouksen
käsiohjelmasta. Ottakaa siis piirin ja klubin lippu mukaan vuosikokoukseen!

Lionstoiminta esittäytyy Heinolassa
suurelle yleisölle
Lasten turvapäivätapahtuma pidetään Heinolan keskustan torilla lauantaina
8.6.2013. Tapahtuma järjestetään osana suurta Heinolan kesän avajaistapahtumaa, joten paikalle on odotettavissa erittäin runsaasti kävijöitä.
Paikalliset klubit esittelevät omalla osastollaan lionstoimintaa suurelle
yleisölle. Tapahtumajärjestelyissä teemme yhteistyötä Heinolan Nuorkauppakamarin kanssa.

Juhlamarssin tilalla on
Heinolassa lippujen
juhlava sisääntulo.

Skeban loppukilpailu perjantaina
SKEBA bändikisan loppukilpailu pidetään Heinolan keskustassa Jyränkölän
tiloissa perjantaina 7.6.2013 klo 18.00 alkaen. Yleisöllä on vapaa pääsy tilaisuuteen. Bändikilpailu on myös hienoa mainosta lionstoiminnalle. Yleisötapahtumat on hieno tilaisuus tehdä lionstoimintaa tunnetuksi suuren yleisön
keskuudessa. Onhan Lionstoiminta harrastus, joka tekee hyvää!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen vuosikokoukseen:

www.lionsvuosikokous.fi
2/13 LION 15

Ehdolla liiton puheenjohtajaksi (CC) kaudelle 2013-2014:
VCC Asko Merilä

Maailman suurin palvelujärjestö kohti sille
kuuluvaa asemaa myös Suomessa
Lions on maailmassamme suurin ja
luotettavin palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö. Jäsenmäärämme Suomessa on vähintään kaksi kertaa suurempi kuin missään toisessa Pohjoismaassa, mutta suomen kielemme säilyminen järjestössämme virallisena edellyttää tulevien vuosien aikana jäsenmäärämme lisäämistä.
Haastan jäsenkyselyn tuomalla rohkeudella kaikki jäsenet ja klubit perustamaan uusia klubeja. Erityisesti uusien naisklubien perustamiseen tulee perehtyä, sillä samalla saamme järjestömme ilmettä monipuolistettua ja rai-

kastettua. Suomen Lions-liiton tehtävä on tukea klubeja niiden pyrkimyksissä. PDG:t motivoidaan tukemaan klubien perustamista. Monilla paikkakunnilla olisi syytä perustaa uusi klubi myös nuorten miesten voimin ja ottaa kokoontumiskieleksi vaikkapa englanti ja saada näin huvi ja hyöty kieliharjoituksen myötä.
Nyt siis kaikki ideat klubien perustamisen uudessa aallossa ovat tarpeen.
Uudet klubit eivät ole keneltäkään pois, vaan ne lisäävät järjestömme todella tarpeellista palveluvoimaa. Kenenkään ei saa tykätä huonoa uusista
klubeista, jäsenistä ja varsinkaan naisjäsenistä, sillä Pohjoismainen tavoite
on saada 50% naisten osuudeksi kun osuus meillä Suomessa on keskimäärin alle 20%. Kasvunvaraa on todella paljon.

Ehdolla liiton varapuheenjohtajaksi (VCC) kaudelle 2013–2014:
PDG Tuomo Holopainen

Nyt on kehittämisen aika
– eteenpäin tiiviissä yhteistyössä
Lions-liiton tehtävänä on luoda klubeille ja jäsenistölle onnistumisen
mahdollisuuksia. Liiton johdon yksi
tärkeimmistä tehtävistä on innostaa
ja kannustaa klubeja ja piirejä sekä
tuoda esille vaikuttavuuttamme. Arvopohjamme takaa, että toimintamme on
aatteeltaan hienoa ja antoisaa.
Liiton ja piirien on kyettävä tarjoamaan jäsenistölle mielenkiintoista valmennusta sekä avointa ja aktiivista viestintää. Klubeille on tuotettava konkreettisia työkaluja viestinnän ja yhtenäisen graafisen ilmeen toteuttamiseen.
Liiton taloudesta on pidettävä tarkkaa huolta ja menot on kohdennet-

tava menestyksemme takaaviin keskeisiin toimintoihin. Keskitetysti toteutettavien palveluaktiviteettien määrä on arvioitava harkiten, jotta ne voidaan
myös toteuttaa tehokkaasti.
On hienoa, että suomalaiset lionit ovat sitoutuneet antamaan tukensa
PID Harri Ala-Kuljulle 2. kansainväliseksi varapresidentiksi.
Kohti uutta kasvua
Meidän kaikkien on kannettava vastuumme siitä, että Lions-toiminta on
voimissaan myös tulevina vuosina. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota
klubeissa viihtymiseen, uusien klubien perustamiseen, jäsenhankintaan ja
naisten osuuden kasvattamiseen. Toimintamme uudistamista on jatkettava
määrätietoisesti. Arvostan avoimuutta, aktiivista viestintää ja tiimityötä.

PDG Esko Viinikainen

Liitto on klubeja varten
Lions-Liiton tarkoituksena on toimia
Suomen lionsklubien yhdyssiteenä ja
keskuselimenä sekä tukea ja ohjata niiden toimintaa. Piirikuvernöörikaudellani sloganini oli: Piiri on klubeja varten. Sain sen piirissämme toimimaan.
Liiton puheenjohtajisto ja istuvat
piirikuvernöörit muodostavat ylimmän päättävän elimen, kuvernöörineuvoston. Kuvernöörineuvoston on
saatava keskuudessaan sama ”piiri on klubeja varten” -henki. Kuvernöörit toteuttavan tätä henkeä omassa piirissään. Tästä seuraa, että Liitto on
klubeja varten.
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Liiton talous vaikuttaa klubien talouteen
Olen taloushallinnon ammattilaisena saanut olla tekemässä liitolle taloushallinnon työkaluja. Tarvitsemme liiton johtoon henkilön, joka osaa näitä
työkaluja käyttää.
Nuorisotyö, Leot
Järjestössämme on ymmärretty nuorisotyön merkitys. Meidän tulee huolehtia
meidän lionien omista nuorista, Leoista. Meidän on tuettava heitä toiminnallisesti ja taloudellisesti. Hyvät lionit, ottakaa Leot mukaan aktiviteetteihinne.
Maailma muuttuu nopeasti. Meidänkin on muututtava, uudistuttava. Se
mikä eilen oli oikein, voi tänään olla päinvastoin. Uudistutaan perinteitä kunnioittaen. Näitä asioita haluan olla Tiinan kanssa hoitamassa. Sen vuoksi
olen asettunut Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokkaaksi.

Ehdolla kansainväliseksi johtajaksi (ID) kaudelle 2014–2016:
PCC Markus Flaaming

Kansainvälinen järjestö – klubiemme hyväksi
Kansainvälinen johtaja (ID) viestittää Suomen lionsklubien esityksiä ja
toiveita kansainväliselle hallitukselle
ja vastaavasti välittää siltä ajantasaisia tietoja klubeillemme. Hän edustaa
kaikkia viittä Pohjoismaata kansainvälisessä hallituksessa ja siksi hyvä yhteistyö on tärkeä niin Pohjoismaiden
kuin Euroopan kansainvälisten johtajien kanssa. Liiton pääsihteerinä opin, mitä asioita vain ID voi edistää omien
lionsklubiemme puolesta.
Toimin vielä neljä vuotta Pohjoismaiden yhteistyöneuvoston (NSR:n)
työvaliokunnan suomalaisena jäsenenä. Minulla on hyvät suhteet niin Poh-

joismaiden, Euroopan kuin moniin muihin kansainvälisiin lionsjohtajiin.
Mielestäni minulla on hyvät edellytykset hoitaa kansainvälisen johtajan tehtäviä.
Jäsenistö on tärkein voimavaramme. Jäsenmäärämme kasvattamiseksi järjestömme tarvitsee uudenlaisia jäsenhankintakampanjoita. Suomessa toteutetut naisristeilyt on hieno esimerkki, jolla pyritään saamaan lisää naisia mukaan järjestöömme.
Myös nuorissa on järjestömme tulevaisuus. Esimerkiksi nuorten lionien
klubit nuorentaisivat vähitellen järjestöämme. Näkisin mielelläni suomalaisia nuoria lioneita myös järjestömme työryhmissä. Kosketusta nuoriin saan
toimiessani jäsenenä sekä nuorisobändikilpailussa SKEBAssa että leojen Europa Forum 2013 -tapahtuman työryhmässä. On muistettava, että leotkin
ovat voimavaramme.

PCC Jouko Ruissalo

Suomi johtoon Lions-järjestössä
Me suomalaiset leijonat olemme asettaneet tavoitteeksemme edustajamme
Harri Ala-Kuljun valinnan Lions-järjestön presidentin tehtävään. Yrityksiä siihen on ollut aikaisemminkin, mutta
nyt olemme lähellä onnistumista. On
loppukirin aika.
Kesällä Vierumäellä valittavan kansainvälisen johtajan tehtävä on varmistaa, että ehdokkaamme on oikealla tavalla päättäjien tiedossa ja että täällä
Suomessa tehdään kampanjan kannalta oikeat toimenpiteet. Tehtävästä on
oltava valmis myös eroamaan, kun presidentin tehtävän saaminen Harri AlaKuljulle tulee mahdolliseksi.

Leijona-nimineula
– Onko klubiinne tullut uusia jäseniä, onko heidän vaikea
muistaa nimenne?
– Onko klubillanne tapahtumia, jossa tarvitsette nimenne näkyviin?
Nimineulalla on monta käyttömahdollisuutta:
On mieleenpainuvampaa lukea nimesi ja muistaa klubisi.
Leijonapinssin voi vaihtaa aina tarpeen mukaan (reikä pinssiä varten)
– Tilaa klubillesi tai vain itsellesi. 9 € / kpl (5 € lähetyskulut / tilaus)
Tilausosoite ja myynti
LC Vihti/ Nummela
eeva.ouni@lions.fi
Puh. 0400 612 076

Kansainvälisen johtajan tulee vaikuttaa järjestön kehitykseen ja samalla
tuoda esille suomalaisia arvoja ja tavoitteita. Olemme Euroopassa maanosan
neljänneksi suurin Lions-maa. Suomalaista johtajuutta arvostetaan täällä,
mutta myös kaikkialla maailmassa. Kansainvälisellä johtajalla on oltava hyvä
käsitys siitä, miten me suomalaiset haluamme järjestöä kehittää ja toimivat
yhteydet päätöksentekoon.
Monivuotinen työskentely Eurooppa Forumin neuvonantajana ja Suomi
Johtoon työryhmän puheenjohtajana ovat mahdollistaneet tutustumisen
virassa oleviin ja tuleviin presidentteihin ja kansainvälisiin johtajiin. Yhteydet toimivat. Kun kokemuslistalla on vielä nelikymmenvuotinen työskentely kansainvälisissä yrityksissä ja järjestöissä, uskon mahdollisuuksiini kansainvälisen johtajan tehtävässä.

13-vuotias kalifornialainen
rauhanjulistekilvan paras
Lionien 25. kansainvälisen rauhanjulistekilpailun voittaja
on 13-vuotias Jenny Park Yhdysvaltain Kaliforniasta. Hänen esityksensä aiheesta "Kuvittele rauha" julkaistiin Lionien päivänä Yhdistyneissä kansakunnissa -tapahtumassa. Pääpalkinnon
voittajana Jenny saa 5 000 dollaria ja matkan erityiseen palkintotilaisuuteen Lions Clubs Internationalin 96. vuosikokoukseen Saksan Hampuriin.
Osallistukaa seuraavan vuoden teemaan "Meidän maailmamme, meidän
tulevaisuutemme" ostamalla rauhanjulistekilpailupaketti.

Rauhan palasilla esseekilpailun voitto
Maura Loberg, 11-vuotias tyttö Yhdysvaltain Nebraskasta voitti lionien kansainvälisen esseekirjoituskilpailun esseellään "Pieces of Peace" (Rauhan palasia). Kilpailussa rohkaistaan näkövammaisia lapsia kertomaan rauhaa koskevista ajatuksistaan kirjoitetun sanan välityksellä. Maura kirjoitti: "Ajatukseni maailmanrauhan edistämiseksi sisältävät paremman viestinnän, lisää
kunnioitusta toisten eroavuuksia kohtaan sekä tilaisuuden uneksia rauhanomaisemmasta planeetasta." Hän saa 5 000 dollaria ja kunnianosoituksen
vuoden 2013 Lions Clubs Internationalin vuosikokouksessa Hampurissa.
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Suomi johtoon Virosta nähtynä
Tapasin Lions Clubs International’in
kansainvälisen hallituksen jäsenen
ID Kalle Elster’ in Eesti Piirkond 120
Lions Ball 2013 illanvietossa Tallinnassa 9.3.2013. Olimme etukäteen
sopineet haastattelusta ja ID Kalle
oli myös miettinyt vastauksia lähettämiini kysymyksiin.
Haastateltavani aloitti 1. vuoden jäsenenä kansainvälisessä hallituksessa Busanin vuosikokouksen
jälkeen pidetyssä ”Boardin” kokouksessa. Kohta on siis kokonainen
vuosi takana toimintaa näköalapaikalla. Boardissa ID Kalle vastaa koko
järjestömme PR- toiminnasta ja viestinnästä.
– Henkilökohtaisesti näen, että
Harrilla on erittäin hyvät mahdollisuudet tulla valituksi lähivuosina 2.
kansainväliseksi varapresidentiksi.
Suomi on iso Lions- maa, sillä on
erittäin hyvä maine kaikkialla maailmassa. Suomen leijonat ovat hoitaneet SightFirst ja Punainen Sulka
-keräykset erinomaisesti, leijonien
koulutus on hyvällä mallilla, samoin Quest-koulutus. Harri tunnetaan myös henkilökohtaisesti hyvin
maailmalla, ID Kalle kertoo.
– Lions-toiminnassa kukaan ei
voi opettaa muita, mutta kokemuksia voidaan jakaa toisten kanssa. Toimittaessa Suomen tavoin 63 vuotta
ja juurrutettaessa Lions-toiminta
näin vahvasti maanlaajuisesti koko
yhteiskuntaan, löytyy varmasti tietoa ja osaamista, joka on jaettavissa
muiden kanssa. Jokaisessa Lionsmaassa tunnetaan paikalliset olosuhteet ja osataan kyllä itse soveltaa muualta tulevia ideoita, kansainvälinen johtajamme toteaa.

Nuoret hakevat
railakasta toimintaa
Puhuimme myös ongelmista ja niiden ratkaisemisen keinoista. Kalle
Elster totesi, että katseltuaan piirikuvernöörinä Viron leijonia, joiden
keski-ikä järjestöön liityttäessä on
35–40 vuotta ja verratessaan tähän
tuntemiaan suomalaisia leijonia, joiden keski-ikä on huomattavasti korkeampi hän alkoi ajatella klubin ikäjakautumaa. Myöhemmin kansainvälisenä johtajana toimiessaan lion
Kalle totesi, että ikääntyminen näkyy
myös kaikissa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
– Oikeana ratkaisuna pidän sitä,
että klubiin otetaan kerralla 4–6 nuoremman sukupolven edustajaa. Näin
siksi, että eri- ikäiset ihmiset arvos18 LION 2/13

Mai ja Kalle Elster Lions Ball 2013 tapahtumassa Tallinnassa 9.3.2013.

tavat erilaisia asioita. Nuoret hakevat vauhdikasta toimintaa, riskinottoa, elämyksiä. Vanhemmille leijonille perinteet ovat tärkeitä, samoin vähän rauhallisempi ja turvallinen meno. Virossakin ensimmäisten klubien perustamisesta on kulunut jo 25 vuotta eli kokonainen yhden sukupolven aika.
Kaikissa teollistuneissa länsimaissa mietitään järjestömme jäsenmäärän kehittymistä. Jossain muualla ei ole jäsenongelmaa, mutta ongelmaksi koetaan johtaminen. Kansainvälisessä järjestössämme on
tehty paljon töitä johtamiskoulutuksen kehittämisessä. Myös organisaatiota on uudistettu toimivampaan suuntaan. ID Kalle pitää erittäin toimivana ratkaisuna 2. VDG’n
lisäämistä organisaatioon ja piirin
johtotiimin perustamista.

sen kerran olosuhteiden pakosta piirikuvernöörinä toiminut kansainvälinen johtajamme toteaa.
Kysyin Kalle Elster’ iltä, miten hän
haluaisi evästää suomalaisia leijonia
Suomi johtoon hankkeen toteuttamisessa. Tähän Kalle vastasi, ettei hän
koe voivansa antaa mitään neuvoja.
Viron Lions-toiminta on käynnistynyt suomalaisten leijonien tuella erittäin laaja-alaisesti. Tapaamistilaisuutemme järjestäneen LC Sakun kutsumana istui kummiklubin, LC Lahti,
edustaja kunniapaikalla tapahtumassa.

Parhaat tiedot kansainvälisen
presidentin valintaan liittyvistä
asioista myös kansainvälisen hallituksen jäsen saa suomalaisista julkaisuista kuten Lion-lehti ja piirien
lehdet, tuoreimpana juuri ilmestynyt 107 A -piirin Jalopeura, jossa
on Harrin haastattelu. ”Kun Soome
(Suomi) on mukana kansainvälisessä johtoryhmässä, se on myös
Viron kannalta hieno asia”, haastateltavani totesi lopuksi.

Markku Talvio, PDG

Johtajat toimivat
klubien innostajina
– Johtamisessa on kysymys innostamisesta. Presidenttien ja klubien
kannustajina toimivat lohkon puheenjohtajat, jotka aikaisemman
käytännön mukaan jokainen piirikuvernööri valitsee omaa piirihallitustaan muodostaessaan. Lohkon puheenjohtajan on helpompi paneutua 4–5 klubin paikallisiin tilanteisiin kuin piirikuvernöörin koko piirin kaikkiin klubeihin. Lohkojen puheenjohtajat pitäisi sitouttaa hyvissä
ajoin yhteisesti sovittaviin tavoitteisiin. Tästä voin joskus paremmalla
ajalla kertoa esimerkin, itse myös toi-

Suomen ehdokkaalla PID Harri Ala-Kuljulla on erittäin hyvät mahdollisuudet
päästä kansainväliseksi presidentiksi, uskoo kansainvälisen hallituksen virolainen jäsen Kalle Elster. Kuva: Antti Tuomikoski.

Kehitysideoita Virossa
Kansainvälisen johtajan, ID Kalle
Elster’in haastattelun yhteydessä
tuli esille mielenkiintoisia ajatuksia Lions-toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kutsuin ID Kallen ja suomalaisen PDG Tuomo
Holopaisen
keskustelemaan
asioista Ülemiste hotellin aulaan
Viron Lions Ball 2013 jälkeisenä
aamuna.
ID Kalle kertoi aluksi omasta kuvernöörikaudestaan: ”Virossa alkuinnostus Lions-toimintaan oli kova.
Suomalaiset auttoivat klubien perustamisessa. Kuten eilen saatoimme
todeta, tilaisuuden järjestäneen klubin suomalainen kummiklubi oli mukana. Lisäksi Suomesta osallistuivat
20-henkisin joukkuein LC Somero
107-A piiristä ja LC Helsinki/Ruoholahti 107-B piiristä. Lisäksi osallistui pariskuntia eri piireistä, kuten
mm. N-piiriläiset”.
– Jossain vaiheessa tuli kehitykseen pieni notkahdus. Tultuani valituksi VDG: ksi 2006 ryhdyin miettimään kiinnostavaa kuvernöörikauden ohjelmaa. Tapasin klubien
varapresidenttejä ja ryhdyin rakentamaan ohjelmaa yhdessä heidän
kanssaan. Lähdimme ajatuksesta,
että pöytä on puhdas, kuvainnollisesti esitettynä meillä ei ollut valmiita väliseiniä, ei ovia eikä ikkunoita. Päätimme, että jos jotain tarvitaan, se tehdään. Myöhemmin lisättiin ohjelmaan aikaisemmin toimineet ja hyväksi havaitut elementit, ID Kalle kertoi.
PDG Tuomo totesi, että Suomessa
on usein kannettu huolta järjestömme rakenteesta johtuvasta toiminnan suuntaamisen pätkittäisyydestä. Miten tähän suhtautuu klu-

Ûlemisten keskusteluun osallistuneet haastateltavani, PDG Tuomo Holopainen ja ID Kalle Elster.

bien sitouttaminen piirikuvernöörin
yhden vuoden ohjelmaan?
– Kokonaisuutta ajatellen johtajakausien pätkittäisyys on ongelma.
Sitä kuitenkin lievittää useissa tehtävissä käytössä oleva neljän vuoden putki. 2.vara-, 1.vara, viranhaltija, ”immediate past”. Näinhän on
jo kansainvälisen presidentin ja piirikuvernöörin tehtävissä. Lisäksi
useilla klubeilla on käytössä kahden
varapresidentin järjestelmä. Välistä
puuttuu vielä jotain, ja siinä haluaisin nähdä lohkon puheenjohtajan
tehtävän (ZC) viran merkityksen
nostamisen, Kalle toteaa. Lohkossa
on 4–5 klubia. Jos 2. varapiirikuvernööri kautensa alussa käynnistää yhteistyön klubien 1. varapresidenttien
kanssa, voidaan ennakoivasti sopia,
ketkä ovat kiinnostuneet lohkon puheenjohtajan tehtävästä ja nimetä
kandidaatit kauden aikana. Keväällä
nämä voivatkin osallistua tulevan
toiminnan suunnitteluun, jolloin 2.

VDG hoitaa koordinoinnin kuluvan
kauden ja seuraavan kauden ohjelmiin niveltymiseksi. Klubia lähinnä
oleva piirin virkailija on lohkon puheenjohtaja, ID Kalle tiivisti.
Meitä suomalaisia leijonia puhuttaa myös järjestömme julkikuva
ja tiedotustoiminta. Oletko löytänyt
tähän hyviä ajatuksia maailmalta?
– Englannissa paikalliset leijonat
pukivat ajatuksen mielestäni hyvään
muotoon: Meidän on paljastettava
Lions-toiminnan suuri salaisuus.
Teemme hyviä asioita, niistä pitäisi
kertoa. Hyvä ylittää harvoin uutiskynnyksen, media kertoo mieluummin pahasta ja ongelmista. Ratkaisuna tähän näkisin eilen keskustellun yhdessä muiden ihmisten kanssa
tekemisen. Asuinalueen ihmiset
osallistuvat, saavat hyvän mielen,
haluavat jäseniksi, kertovat tuttavilleen, nämäkin haluavat. Myönteinen
kierre vahvistuu, lion Kalle totesi.

Kolme teesiä

PDG Esko Viinikainen raportoimassa liiton talousasioista KVN:n kokouksessa
Kuusamossa. Kuva: RNen.

Kun edelliseen lisätään vielä ID Kalle
Elster’in aikaisemmin esittämä ajatus
klubitoiminnan kehittämisestä sekä
vanhaa, vuosikymmeniä uskollisesti
palvellutta ydinjoukkoa että nuorempia jäseniä palvelevaksi, voidaan pienen suomalais-virolaisen työryhmämme pohdiskelut tiivistää kolmen ”Ûlemisten teesin” muotoon:
1. Toiminnan ja ohjelmien jatkuvuus varmistetaan uuden lohkon puheenjohtajien (lpj, ZC) etukäteiskoulutuksen kautta.
2. ”Lions salaisuus” paljastetaan
suurelle yleisölle ottamalla tapahtumiin ulkopuolisia mukaan ja korostamalla leijonien roolia tapahtuman
primus motoruksena.

3. Eri ikäpolviin kuuluvan jäsenistön tarpeet otetaan huomioon
klubitoiminnassa. Useita nuoria kerralla mukaan, mahdollisesti nuorten
liitännäisklubi, josta kehitetään paikkakunnalle uusi Lions-klubi. Annetaan nuoremmille toimintavaltaa ja
innostetaan heitä luomaan uutta,
eikä jarrutella.
Puolitoista tuntia vierähti nopeasti maailmaa parannettaessa.
Pienessä työryhmässä oli edustettuna monta näkökulmaa. Perinteisen
vahvan Lions-maa Suomen, kohtalaisen nuoren, mutta kuitenkin jo yhden sukupolven ikäisen Viron, sekä
ensimmäisen vuoden kansainvälisen
johtajan näkemys järjestömme näköalapaikalta.

Samaa mieltä
Suomessakin
Kotiin päästyäni otin vielä yhden näkemyksen. Lions-konkari, PDG Esko
Viinikainen on osallistunut vuosien varrella suomalaisen Lions-toiminnan kehittämiseen. Kysyin PDG
Eskon kannanottoa kolmeen teesiimme.
Lohkon puheenjohtajien aseman
nostamisesta Lion Esko toteaa, että
”omalla kuvernöörikaudellani otettiin käyttöön jatkuvuuden turvaamiseksi kahden varapiirikuvernöörin
järjestelmä. Tuolloin otin kokeiluna
jäsentoimikunnan kokouksiin alueen
ja lohkon puheenjohtajat. Tästä saatiin hyviä kokemuksia kauden tilanteisiin ja tulevaisuuteen. Heillä oli
näköala klubeihin ja piiriin. Tulevat
varapiirikuvernöörit ovat olleet lohkon ja alueen puheenjohtajina. Näin
ollen yhdyn Ülemisten 1. teesiin”.
– Myös 2. teesiin on helppo yhtyä. Meillä on hyviä kokemuksia
siitä, että yhteisten tapahtumien yhteydessä jäseneksi suorastaan pyritään. Esitetystä kolmannesta teesistä klubissamme on kokemuksia.
Olemme saaneet nuoria leijonia mukaan useampia. Heillä on oma näkemyksensä elämästä ja yhteiskunnasta. On tärkeää, että klubissa on
muita saman ikäluokan leijonia. Meidän ”vanhojen partojen” on hyväksyttävä heidän ajattelutapansa ja toimintatapansa, Esko jatkaa.
Esko Viinikainen yhtyy Suomenlahden eteläpuolella kiteytettyihin
ajatuksiin. Toivon että näistä on jotain hyötyä, kun eri forumeilla kehitämme omaa toimintaamme.
Markku Talvio, PDG
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Kansainvälinen vuosikokous
Hampurissa lähestyy
Hampurissa 5.–9.7.2013 järjestettävään Lions-järjestön vuosikokoukseen on ilmoittautunut lähes 20 000 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Meitä suomalaisia on lähdössä noin 300. Vielä ehdit ilmoittautua ja varata paikat mm. Lions-liiton kiintiöstä Finnairin lennolta.
Eniten osallistujia on tulossa Saksasta 4800, seuraavina ovat Japani 3 300,
Ranska 1 140, USA 1 130. Pohjoismaista on yhteensä noin 700 osallistujaa, joista suomalaisia lähes 300.
Hamburg Messe und Congress -keskuksen upeat tilat tarjoavat meille
ihanteellisen sijainnin 96. vuosikokoukselle. Vuosikokouksen kohokohtia
tulevat olemaan kansainvälinen show, paraati, avausistunto sekä yleisistunnot. Kongressikeskuksessa on Suomen Lions-toimintaa esittelevä ständi, johon kannattaa tutustua.

Ilmoittautuminen Hampurissa

Perjantaina 5.7. on Leo-kokous sekä mahdollisuus tutustua näyttelyhalliin
sekä tietenkin Hampurin kaupunkiin.

Pohjoismaiden yhdessä järjestämät tilaisuudet

Lauantaina 6.7. on kansainvälinen paraati, joka tulee olemaan meille kaikille elämys. Parhaiten tunnelmasta pääsee nauttimaan osallistumalla paraatiin tai seuraamalla paraatin kulkua paraatin varrella. Paraatireitin pituus
on noin 1,6 km.
Illan kansainvälinen show tulee olemaan värikäs ja viihdyttävä, siitä pitää huolen Voices Up with People -ryhmän viimeisimmän tuotannon esitys, joka on ainutlaatuinen yhdistelmä alkuperäisiä kappaleita ja pop-musiikin helmiä. Esitys on dynaaminen sekoitus sooloesiintyjiä, ryhmänumeroita, nopeaa koreografiaa ja värikkäitä asuja.
Sunnuntaina 7.7. avaustäysistuntoon tulee osallistumaan noin 20 000
henkilöä. Lippuseremonian jälkeen tilaisuuden avaa kansainvälinen presidentti Wayne Madden. Pääpuhujana on USA:n entisen presidentin puoliso Laura Bush.
Maanantaina 8.7. toisessa täysistunnossa nimetään ehdokkaat Lions-järjestön 2. varapresidentiksi ja kansainvälisiksi johtajiksi.
Tiistain 9.7. on äänestys ja päätösistunto. Äänioikeus on kaikilla virallisilla äänioikeutetuilla kokousedustajilla. Suomesta on tällä kertaa ennätyssuuri äänestäjäjoukko. Äänestys tapahtuu heti aamulla ennen päätösistuntoa. Virallisella kokousedustajalla tulee olla mukanaan klubin antama valtakirja. Mikäli jäsenmäärä on 1–37 on ääniä yksi (1) ja jos jäseniä on 38–
62, voi äänioikeutettuja olla kaksi (2). Äänimäärä perustuu vuosikokousta
edeltävän viimeisen kuukauden ensimmäisen päivän tarkastettuun jäsenmäärään eli tilanteen 1.6.2013 mukaisesti.
Päätösistunnossa on mm. vuoden 2013–2014 kansainvälisen presidentin virkaan asettaminen, YK:n lippuseremonia sekä piirikuveröörien virkaan
asettaminen. Humanitäärinen palkinto luovutetaan oopperalaulaja Andrea
Bocellille ja hän tulee myös esiintymään yleisölle. Hän syntyi näkövammaisena ja menetti 12-vuotiaana näkökykynsä kokonaan. Tämä italialainen lau20 LION 2/13

laja on Suomessakin suosittu ooppera- ja viihdelaulaja. Päätösistunto tulee
kaiken kaikkiaan olemaan juhlava, liikuttava ja värikäs.
Virallisen vuosikokousohjelman lisäksi on tarjolla päivittäin mielenkiintoisia seminaareja. Seminaariohjelmat julkaistaan myöhemmin järjestömme
sivuilla www.lionsclubs.org.

Jokaisen vuosikokoukseen rekisteröityneen tulee ilmoittautua vuosikokouksen palvelukeskuksessa Hamburg Messen hallissa. Rekisteröityneet saavat
osallistujakortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn tilaisuuksiin, joista ei ole ennakkoon ilmoitettu erillistä hintaa. He voivat käyttää myös nonstop-bussikuljetuksia hotellien ja kokouspaikan välillä.

Perinteisesti Pohjoismaat järjestävät yhdessä Get-together tilaisuuden, joka
on torstai-iltana 4.7. Tämä tilaisuus on tarkoitettu vain Pohjoismaiden lioneille puolisoineen. Sunnuntai-iltana 7.7. on Scandinavian Hospitality Room
-kutsuvierastilaisuus, johon Pohjoismaat kutsuvat eri maiden edustajia ja lisäksi siihen voivat osallistua Pohjoismaiden lionit puolisoineen, mikäli ovat
hankkineet pääsyliput jo ennakkoon.
Näihin kahteen tilaisuuteen pääsevät vain ne, jotka ovat tilanneet pääsylipun tammikuussa Lions-liiton lähettämän kyselyn perusteella. Valitettavasti kaikkia vuosikokoukseen ilmoittautuneita kysely ei ole tavoittanut, sillä
päämajan virallista ilmoittautumisrekisteriä ei kyselyn hetkellä ollut käytettävissä. Jos kysely ei ole tavoittanut sinua, voit ilmoittautua jonotuslistalle
(susanna.gustafsson@lions.fi). Pääsylippujen hinta on viimeisimmän tiedon
mukaan hiukan yli 30 euroa/henkilö/tilaisuus. Näiden kahden tilaisuuden
järjestelyistä vastaa NSR:n islantilainen koordinaattori Kristinn Hannesson.
Suomalaiset lionit huomataan Hampurissa
Suosittelemme, että jokainen tuo tullessaan Suomen pienoislipun, joita
saa hyvin varustetuista matkamuistomyymälöistä tai tavarataloista kautta
Suomen. Kätevästi matkassa kulkevan lipun koko lienee sellainen, jossa lipputangon pituus noin 60 cm. Pienoislippuja tarvitaan paraatissa sekä yleisistunnoissa.

Paraatiasu
Paraatissa voi esiintyä kansallispuvussa, Pohjoismaiden yhtenäisessä virallisessa paraatiasussa tai normaalissa lions-asussa.
Paraatiasu naisilla: valkoinen lyhythihainen pusero, valkoinen hame tai
valkoiset housut, sivusaumoissa siniset reväärinauhat, valkoiset kengät ja
paraatiliivi TAI kansallispuku.
Paraatiasu miehillä: valkoinen lyhythihainen pusero, valkoiset housut,
sivusaumoissa siniset reväärinauhat, mustat tai valkoiset kengät ja paraatiliivi TAI kansallispuku.
Paraatiasuna Lions-asu: Pohjoismaiden paraatiosaston viimeisenä tulevat lions-asussa kulkevat lionit ja puolisot.

Arpajaisvoittajat
Jokainen Hampurin matkan arpajaisissa voittanut on joutunut maksamaan
rekisteröitymismaksun ja hotellin ennakkomaksun itse. Lions-liitto palauttaa nämä maksut kevään kuluessa. Tarkemmat ohjeet lähetetään huhtikuun
alkupäivinä.

Lisäinformaatio
Matkakoordinaattori Tuomo Holopainen tulee lähettämään Hampuriin ilmoittautuneille tarkemmat tiedot kevään kuluessa. Samat tiedot viedään osoittee-

seen www.lions.fi/Jäsenkeskus/Kokoukset. Lisätietoja voit tiedustella puhelimitse 0400 677 293 tai s-postilla tuomo.holopainen@lions.fi.
Tutustu vuosikokouksen ohjelmaan www.lionsclubs.org (sivusto on myös
suomen kielellä) -> Uutiset ja tapahtumat -> Kansainvälinen vuosikokous
-> Tietoja vuosikokouksesta.
Hampuri on mielenkiintoinen kaupunki, jossa on paljon nähtävää.
Lions-järjestö on sopinut paikallisten matkajärjestäjien kanssa
lukuisista opastetuista retkistä. Tutustu niihin osoitteessa
www.lions.fi/jäsenkeskus/kokouksia.

VIELÄ VOIT ILMOITTAUTUA
Rekisteröityminen
Tapahtumaan rekisteröityminen on tehtävä Lions-järjestön
Online Registration -verkkopalvelun kautta.
Rekisteröintimaksu on 150 US$/henkilö (n. 112 €) 1.4. alkaen.
Vain rekisteröityneillä on oikeus osallistua vuosikokouksen tapahtumiin.
Rekisteröityneet saavat osallistujakortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn tilaisuuksiin, joista ei ole ennakkoon ilmoitettu erillistä hintaa.
Samalla kun rekisteröidyt osallistujaksi, voit varata majoituksen Lions-järjestön varaamista hotelleista. Kaikista virallisista tapahtuman hotelleista
on maksuton kuljetus kokouspaikalle. Pohjoismaiden edustajille on varattu
seuraavat kaksi hotellia:
– Ibis Alster Centrum Hotel (142 €/vrk), 1,7 km kongressikeskukseen
– Mercure Hotel Am Volkspark (hinta 160 €/vrk), 7.4 km kongressikeskukseen
Mikäli nämä hotellit täyttyvät, sijoitetaan osallistujat muihin hotelleihin. Ilmoittautumisen yhteydessä peritään rekisteröintimaksun lisäksi hotellin ennakkovarausmaksu 200 US$, joka hyvitetään hotellilaskua maksettaessa paikanpäällä.
Kaikki omatoimiset matkaajat ovat luonnollisesti tervetulleita. Hampurissa ja sen lähistöllä on lukuisia hotelleja, joista voi suoraan varata majoituksen. Tarjolla on palveluja myös matkailuautolla liikkuville. Tiedot leirintäja matkailuautoalueista löytyvät www.lionsclubs.org -vuosikokoussivuilta.

Matkavaraukset
Lions-liitto on tehnyt ennakkovarauksen matkatoimiston kautta.
Finnairin lentojen osalta ennakkovarausten aikaa on jatkettu 30.4. saakka.
Varaukset on tehtävä suoraan liiton käyttämän Matkatoimisto
Hogg Robinson Group Finland, Helsinki (HRG) kautta.

Paketti 1, 20 paikkaa

Lähtö 3.7. klo 7.50 Finnairin lento Helsinki – Hampuri
Paluu 11.7. klo 19.10 Finnairin lento Hampuri – Helsinki
Hinta: lentomatkat ja laskutuslisä 375 €/henkilö.
Lisäksi tulee rekisteröintimaksu ja majoituksen hinta.
Jäljellä vain muutama paikka, jotka myydään varausjärjestyksessä.
Varaukset: Matkatoimisto HRG, Helena Liljeström,
helena.liljestroem@hrgworldwide.com

Paketti 2, 80 paikkaa

Lähtö 4.7. klo 7.50 Finnairin lento Helsinki – Hampuri
Paluu 10.7. klo 12.45 Finnairin lento Hampuri – Helsinki
Hinta: lentomatkat ja laskutuslisä 470 €/henkilö
Lisäksi tulee rekisteröintimaksu ja majoituksen hinta. Paikat on varattu Suomi
näkyviin -arpajaisvoittajille. Jäljellä olevat paikat myydään varausjärjestyksessä. Varaukset: Matkatoimisto HRG, Helena Liljeström,
helena.liljestroem@hrgworldwide.com
Matkatoimisto pidättää oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka
johtuvat siitä riippumattomista syistä. Hintoihin ei sisälly matka- tai
peruutusvakuutuksia ja siksi suositellaan, että matkustajalla on oma
matkavakuutus.

Hampuri moninaisine palveluineen odottaa myös suomalaisia leijonia, joita
heinäkuussa on matkaamassa vuosikongressiin noin 300.

MUITA MATKOJEN JÄRJESTÄJIÄ

Myös muilla matkojen järjestäjillä saattaa vielä olla vapaita paikkoja.
Tiedustele seuraavilta lioneilta:

Ryhmä Matti Tieksola (LC Oulunsalo). Puh. 044 279 1464,
matti.tieksola@pp.inet.fi. Bussimatka läpi Baltian ja Keski-Euroopan.
Lähtö 21.6. ja paluu Suomeen 11.7.2013.
Ryhmä Ilkka Kivelä (LC Lempäälä). Puh. 050 313 7610,
ilkka.kivela@lions.fi. Bussi-laiva matka. Lähtö 4.7.ja paluu 11.7.
Ryhmä Hilkka Ruusuvirta (LC Nurmijärvi/Kanerva).

Puh. 0500 459 521, hilkka.ruusuvirta@lions.fi. Finnairin lento.
Lähtö 3.7. klo 7.50 ja paluu 11.7. klo 12.45 ja toinen matka Finnairin lento,
lähtö 3.7. klo 7.50 ja paluu 7.7. klo 12.45.
Tuomo Holopainen
Hampurin vuosikokouksen Suomen matkakoordinaattori
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Ministeri Risikko kiitteli Lions-järjestöä erityistä tukea tarvitsevien lasten tuesta

Lions-oppimiskeskus otettiin käyttöön

Oppimiskeskuksen laitehankinnat on toteutettu LCIF:n ja
N-piirin klubien avustuksilla.

Avajaiset
Näkövammaisten
keskusliiton
(NKL:n) Iiris- keskukseen sijoittuva
koko maan tarpeita palveleva
Lions- oppimiskeskus otettiin virallisesti käyttöön 6.3.2013 Helsingissä. Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko oli kutsuttu paikalle
oppimiskeskuksen avaajaksi. Ministeri Risikko totesi avajaispuheessaan

mm. seuraavasti: ”On hienoa, että
Lions-järjestö on lähtenyt tukemaan
oppimisessa erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisen polkua. Osallistuminen ja mahdollisuus tasa-arvoon oppimisessa kuten kaikessa
muussakin elämässä ovat näkövammaisten lasten kohdalla keskeisiä tavoitteita niin palvelujen ja kuntoutuksen kehittämisessä kuin niiden

Lions-järjestön kansainväliseksi varapresidenttiehdokkaaksi asetettu Harri AlaKulju korosti omassa puheenvuorossaan lionien pitkää historiaa sokeiden ja
näkövammaisten hyväksi tehdystä työstä. Aiheesta keskusteltiin laajemmin
vielä kahvipöydässä ministeri Paula Risikon kanssa.

käytännön toteutuksessa. Meneillään olevassa sosiaalihuoltolain ja
siihen liittyvien erityislakien, kuten
vammaispalvelulain uudistamisessa
lapsia ja perheitä tukevien palvelujen
vahvistaminen on tärkeä osa-alue.”

Puheen lopuksi ministeri esitti
lämpimät kiitokset järjestölle ja ennen kaikkea hankkeeseen osallistuneille yksittäisille lioneille. Kiitokset
tuntuvat erityisen arvokkailta lausujan ollessa valtiovallan ylimmän johdon edustaja.

Oppimiskeskus

Ministeri Paula Risikkoa vastaanottamassa Näkövammaisten keskusliiton Iiris-keskuksessa NKL:n kuntoutusjohtaja
Marja-Liisa Korpela (vas.) ja toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen sekä lionien näkövammaistyöryhmästä Iris Hjelm ja
Veikko Teerioja.
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Oppimiskeskuksen tavoitteena on
ehkäistä alle kouluikäisten sokeiden ja näkövammaisten lasten syrjäytymiskehitystä heidän elämänsä
ratkaisevimmassa vaiheessa, tietojen sekä taitojen hankkimisen alkumetreillä. Käyttöön otettu laitteisto
edustaa uusinta ko. kohderyhmälle
kehitettyä interaktiivista opetusteknologiaa. Keskuksessa vaikeasti näkövammaisen lapsen näkökykyä aktivoidaan ja silmiä harjaannutetaan
näkemiseen erilaisten apuvälineiden avulla. Täysin sokean oppimista
edistetään omalla skanneripuhelaitteella. Hänelle skannataan opetuksenalaisen materiaalin sivut, jotka
hän sitten kuulee puheena. Opetustilan laitteisto koostuu mm. digitaalisesta luokkataulusta, jolle opettaja
tuottaa materiaalia sekä oppilaan
käyttöön tulevasta työasemasta.
Oppimiskeskus tarjoaa ympäri
Suomen tuleville alle kouluikäisille
sokeille ja näkövammaisille lapsille
mahdollisuuden kehittää oppimisvalmiuksiaan ennen varsinaisen koulunkäynnin alkua.
Iiris-keskuksen järjestämillä kun-

Näönkäytön ohjaaja Pirkko Lampi-Pyötsiä ohjaamassa Sanna Salmelaa lukulaitteen käytössä. Kuvassa oleva laite myös lukee tekstin ääneen.

toutuksen perhekursseilla lapsi saa
perehtyä tulevan kouluelämän vaatimuksiin ennakolta ja myös perheenjäsenet saavat tuntuman, mitä kaikkea koulunkäynti näkövammaiselle
tuo tullessaan. Keskuksessa olevat laitteet ovat tietysti myös muiden opintojaan harjoittavien näkövammaisten käytettävissä. Se ei tule
koskaan seisomaan tyhjänä.

Yhteistyö ja rahoitus
Oppimiskeskuksen rahoituksesta
puolet on saatu kansainväliseltä

säätiöltämme LCIF:ltä. Tämä on ensimmäinen kerta kautta aikojen, kun
N-piirin hankkeeseen on saatu säätiöltä rahaa. Toinen puoli rahoituksesta tuli 54:ltä piirin klubilta. Ja
mikä parasta, klubit osallistuivat samalla myös meneillään oleviin kansainvälisiin Näkökyvyn jakaminen –
ja Lukutaito -ohjelmiin.
Vuosi sitten alueen lionien ja kotimaisen Arne Ritari-säätiön tuella kehitetty kuntoutuspiha tukee NKL:n
Iiris -keskuksen järjestämiä kuntoutusohjelmia, joiden yhteydessä sokeat ja näkövammaiset lapset perhei-

Yhdessä lasten kanssa ministeri Paula Risikko intoutui piirtämään oman kuvansa uudenuutukaiseen interaktiiviseen valkotauluun.

neen saavat valmennusta ympäristössä liikkumista varten. Lions-oppimiskeskus ja kuntoutuspiha täydentävät sopivasti toisiaan.
Nämä näkövammaisten lasten hyväksi rakentuneet hankkeet
ovat hyvä osoitus siitä, miten todelliseen tarpeeseen kohdistuvassa
avustustyössä saadaan pieniä puroja yhdistämällä merkittävä lopputulos. Ne on tehnyt käytännössä
mahdolliseksi hyvä yhteistyö Näkövammaisten keskusliiton ja sen Iiriskeskuksessa toimivien asiantuntijoiden sekä N-piirin näkövammaistyö-

ryhmän välillä. Hankkeiden toteuttamiseen ei Näkövammaisten keskusliitolla ole ollut mahdollisuuksia
saada rahoitusta muista lähteistä. Ilman alueen lionsklubien tukea olisivat ne jääneet pelkäksi haaveeksi.
Suurin kiitos kuuluu jälleen anteliaille klubeille ja niissä toimiville aktiivisille lioneille.
N-piirin näkövammaistyöryhmä
Iris Hjelm, Tuomo Holopainen,
Jorma Lahti- Nuuttila, Markku
Talvio ja pj. Veikko Teerioja
Kuvat: Antti Tuomikoski

Hiekkaharjulla oppitunti EU:sta
LC Hiekkaharju sai syventävän oppitunnin Euroopan Unionista. Alustajana oli klubin oma jäsen Pertti Ratia, joka on ollut kiinnostunut EU:sta
jo ennen Suomen jäsenyyttä 1995.
Vuonna 1992 Suomen hallitus antoi eduskunnalle selonteon Euroopan yhteisön jäsenyyteen liittymisestä. Kiinnostusta on lisännyt se,
että Pertin lähisukulainen on ollut
vuosia Brysselissä järjestöjen asiantuntijana.
Euroopan Unioni muodostuu 27
jäsenmaasta, väestöpohja on noin
500 miljoonaa. Euroopan Unioniin
kuuluu myös – kuriositeettina mainittakoon – merentakaisia alueita
aina Etelä-Amerikkaa ja Afrikantakaista saarta myöten, sillä Portugalilla, Espanjalla ja Ranskalla on
edelleen näitä ennen ”siirtomaiksi”
tai ”alusmaiksi” kutsuttuja alueita.
EU:n laajentuminen on viime
vuosina hidastunut, mutta edelleen olisi tulijoita: on ehdokasmaita
ja mahdollisia ehdokasmaita. Tänä
vuonna liittyy jäseneksi Kroatia.
Suomi on ollut EU:n puheenjohtajamaa kaksi kertaa, vuosina 1999
ja 2006. Seuraavan kerran Suomi

Pertti Ratia luovutti Suomen/EU:n pinssin piirin varapiirikuvernööri
Heikki Saariselle.

saa puheenjohtajuuden vuonna
2020.
EU:ssa on kolme suurta päättävää
toimielintä: Euroopan parlamentti,
Euroopan Unionin neuvosto ja Euroopan komissio. Vaikka EU ei olekaan ”parlamentaarinen” yhteisö,
sen parlamentti edustaa kansaa.
Suomesta sinne valitaan 13 jäsentä,

”MEPpiä” viiden vuoden välein järjestettävissä vaaleissa. Neuvostossa
kuuluu jäsenvaltioiden ääni ja sitä
pidetään unionin vaikutusvaltaisimpana toimielimenä. Toimeenpaneva
elin taas on komissio. Siinä on yksi
jäsen jokaisesta jäsenmaasta. Suomesta sinne on valittuna talouskomissaari ja komission varapuheen-

johtaja Olli Rehn. Komission jäsenet
ovat vastuullisia EU:lle, eivät kotimaansa hallitukselle.
Virkamiehiä EU:ssa on noin
33 000. Suurin osa heistä työskentelee Brysselissä.
Sanojensa vakuudeksi Pertti jakoi Eurooppa-tiedotukselta saamiaan esitteitä. Nyt tietoa on maksutta saatavissa. Pertti naurahtikin,
että 1990-luvun alussa tietoa jaettiin
niukemmalti. Hän näytti 1990-luvun alusta – siis ennen Suomen jäsenyyttä – säästämiään monisteita,
joita hän oli ahkerasti lukenut ja alleviivannut.
Hauskana tapahtumana Pertti kertoo, kuinka Roomassa allekirjoitettiin vuonna 1957 kasa tyhjiä papereita. Tämä johtuu siitä, että asiakirjat olivat kokoamisvaiheessa lattialla ja sivoojat heittivät ne illalla
roskiin. Korkea-arvoiset allekirjoittajat saivat sopimusluonnoksen, jossa
oli valmiina vain ensimmäinen ja viimeinen sivu. Toimenpide ei paljastunut asianosaisille eikä lehdistölle
liian aikaisin.
Antti Tuomikoski
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Lions Quest laatukriteerien valossa

oisella puolen
Yhdysvaltalainen tutkijaverkosto,
Casel, on julkaissut laatukriteerit
elämäntaitojen ohjelmien arvioimiseksi. Tarve kriteereille syntyi siitä,
että markkinoille alkoi ilmestyä monenlaista materiaalia ja koulutusta,
jonka sisältö oli melko kirjavaa. Kouluissa ei ollut mahdollisuutta alkaa
arvioimaan ohjelmien tasoa vaan
usein hankittiin sattumanvaraisesti
milloin mitäkin.

V

Laatukriteereiksi valikoitui kymmenen seikkaa.
1. Ohjelman tulee perustua teoriaan
ja tutkimukseen. Suomalainen Quest
pohjautuu kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimuksiin tunne- ja vuorovaikutusteorioihin ja teorioihin ryhmäil- LQ-koulutusta Espoossa 4.–5.3. 2013.
miöistä.
2. Ohjelma liittyy lapsen ja nuo- materiaalia kuin missään muussa
ren elämään niin, että ohjelmassa Quest-maassa, koska on nähty tärkäytyjä asioita voi heti soveltaa keänä, että meillä on materiaalia,
omaan elämään. Questin suoma- joka tukee juuri tietyn ikäryhmän
laiset kehittäjät ovat nähneet pal- kasvua. Leijonat ovat myös vuosien
jon vaivaa miettiessään suomalai- varrella tukeneet materiaalien kaikenselle lapselle ja nuorelle sopivia har- laista uudistamista, jonka avulla ne
joituksia, jotka tukevat opiskeltavaa vastaavat tällä hetkellä hyvin suomaasiaa. Koko Questin ajatus on, että laisen koulun tarpeisiin.
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SALMUTEX OY
30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit

Yrjöläntie 16 / PL 1
44401 Konginkangas
salmutex@salmutex.fi
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Puh.
GSM
Faksi

014 584 661
0400 541 866
014 584 220

heiden ja sidosryhmien kanssa. Kodin ja koulun sekä lasten parissa
työskentelevien yhteistyön vaaliminen on Questissa keskeistä. Questmateriaalissa on jopa kirjepohjia,
joissa Questin sisällöistä voi tiedottaa vanhemmille. Lisäksi tarjolla on
vanhempien vertaisryhmän ohjaamiseen tarkoitettu materiaali, jonka
voi hankkia ohjaamisesta kiinnostuneelle vapaaehtoiselle vanhemmalle. Koulutuksessa suositellaan lisäksi koulun edustajaa hakeutumaan
ja osallistumaan aktiivisesti alueen
moniammatillisiin verkostoihin.
8. Ohjelma tukee osallisuutta
ja johtajuutta organisaatiotasolla.
Questin tarkoituksena on ylläpitää
terveen organisaation peruspilarit

tarjoamalla vuorovaikutustaitojen
koulutusta henkilöstön keskustelukulttuurin kehittämiseksi sekä tukemalla sen perustehtävän toteuttamista.
9. Ohjelma tarjoaa korkeatasoista henkilöstökoulutusta. Monet
elämänhallintataitojen ohjelmat eivät tarjoa lainkaan koulutusta sen
toteuttajille vaan materiaalin voi
suoraan ostaa esimerkiksi verkosta.
Questiä ei voi vetää koulussa ellei
ole koulutettu Quest-ohjaaja. Tällä
voidaan varmistua siitä, että materiaalia ei käytetä sellaiseen, johon se
ei ole tarkoitettu. Koulutuksen avulla
myös kasvattaja saa harjoitella itse
taitoja ja saa syvemmän näkemyksen ohjelman tarkoituksesta.
10. Ohjelma kehittää ja arvioi jatkuvasti toimintaansa ja sen vaikutuksia. Suomalaisesta Questista on
tehty useita tutkimuksia, jotka antavat erittäin myönteisen kuvan ohjelman vaikutuksista. Lisäksi jokaiselta Quest-kurssilta kerätään palaute, jossa on kysymyksiä siitä miten tavoitteisiin pystyttiin vastaamaan ja kehittämisehdotuksia.
Casel-verkosto on tunne- ja vuorovaikutusasioiden ehdoton auktoriteetti. Kun vertaamme kriteereitä
Questiin, voimme olla erittäin tyytyväisiä. Kehittämistyöstä voimme
suurelta osin kiittää erityisesti Ulla
Savolaista, jonka huolellinen kädenjälki suomalaisissa ohjelmissa
on vahva.
Markus Talvio

Vuoden tärkein Lions Quest- ja
Vastuu on minun -vinkki
Nyt on aika budjetoida ja sopia toimintavuoden 2013–14
koulutukset ja VOM-lehtisen jakelu kunnan koulutoimen kanssa
ja alueen klubien kesken.
Ensi kauden alustava Quest-koulutusohjelma
julkistetaan tässä lehdessä.

LIONS QUEST
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA
Koulutusaikataulu kevät 2013
Aika

Kurssityyppi

HUHTIKUU
12.-13.4.
VK/Kuntakohtainen
15.-16.4.
VK/AK/YK
15.-16.4.
VK/AK/YK
15.-16.4.
AK/YK
17.4.
Täydennys

Paikkakunta

Nurmijärvi
Kokkola
Joensuu
Oulu
Oulu

Tietoisku Quest -leijonalle
• Lähetä yhteystiedot piirin Quest‑puheenjohtajalle.

Tiedustelut
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.

• Yleensä kaikki klubit eivät maksa osallistujille muita kuluja kuten
matkoja tai sijaisia, mutta ei se tietenkään ole kiellettyä.

• Lähetä hänelle myös tieto klubisi rahoitusvalmiudesta.

• Pidä matalaa kynnystä yhteydenotoissa piirisi Quest‑työryhmän
puheenjohtajaan sekä liittotoimiston Quest-henkilökuntaan.

• Seuraa Quest ‑sivuja Lion‑lehdestä ja www.sivulta.

• Quest‑sihteeri 09 5655 9517, quest@lions.fi

• Koulutuksen hinta on 1.1.2013 alkaen
388 €/osallistuja (sis. alv).

• Quest‑koordinaattori Ulla Sirviö‑Hyttinen 040 850 7241,
ulla.sirvio-hyttinen@lions.fi

Etelä-Afrikan
aarteet

Kapkaupunki, viinitilat ja safari
24.11. – 5.12.2013 ja 15. – 26.2.2014

Vietnamin kiertomatka

11. – 20.10. ja 19.–28.10.2013
Asiantuntijaopas Lauri Lehtovirta
2249 €

Nähtävyyksien ja ostoksien

Peking

1.–9.11., 10. – 18.11., 20. –28.11. ja
30.11.–8.12.
Asiantuntijaopas Marja-Leena Tiensuu
1436 €

Etelä-Intia

Mumbai, Kochi, Periyar, Kumarakom
28.11. –8.12.
Asiantuntijaopas Liisa Huhtala
2998 €
Jokiristeily

Moskovasta Vienanmerelle
Asiantuntijana
Jannika von Wielligh

Monipuolinen erilaisten nähtävyyknähtävyyk
sien Etelä-Afrikka on ikimuistoinen
kokemus. Runsaaseen suomalaisen
asiantuntijan opastamaan matkamatka
ohjelmaan kuuluvat Kapkaupunki
Pöytävuorineen, Hyväntoivonniemi,
Kapmaan viinialue, Johannesburg,
Panorama Route -maisemareitti, Blyde
River Canyon, Krügerin kansallispuisto
ja huikeana elämyksenä, sokerina pohpoh
jalla safarit ja mahdollisuus kohdata
eläinkunnan kuninkaalliset suuret
nisäkkäät ns. Big Five. Majapaikkana
safareilla on ylellinen Honeyguidetelttakylä täysihoitoineen.

3396 €

Volga & Ääninen & Vienanmeri & Stalinin
kanava & Solovetskin saari 26.6. – 4.7.
Asiantuntijaoppaat elv Ilmari Hakala ja
Leena Hakala
alk. 1568 €
Risteily

Laatokka ja Ääninen

9.–14.6., 30.6.–5.7., 21.–26.7. ja 26. –31.8.
Pietari, Neva, Syväri, Ääninen, Kizhi,
Petroskoi, Valamo.
Asiantuntijoina mm. Gustav Hägglund,
Timo Tyrväinen, Sampo Ahto, Jyrki Här
Härkönen. Musiikkia ja mukavaa tunnelmaa:
Taljanka, Kuunkuiskaajat, oopperalaulaja
Pirjo Turunen, Risto Hiltunen…
alk. 768 €

Jangtsejoen risteily ja Peking
13. –21.9. ja 23.9. – 1.10.
Asiantuntijaopas
Marja-Leena Tiensuu
2290 €

Lomalinjan matkoja voi varata 24 h verkkokaupasta lomalinja.fi
Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere ✆ 010 289 8100 ✆ 010 289 8101 ryhmät •
Balderin talo, Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki ✆ 010 289 8102
Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 15 €. 1.4.2013 alkaen 17 €.

Saarenmaan oopperapäivät

23. – 25.7. Verdin ooppera Rigoletto ja
Puccinin Madama Butterfly
keskiaikaisessa Piispanlinnassa
Asiantuntijaopas Kaarina Suonperä
568 €

Savonlinnan Oopperajuhlat

10.–11.07. ja 15.–16.07.2013
La Traviata
Asiantuntijaopas Riitta Niemenmaa
476 €

Kulttuuria ja sotahistoriaa

Amalfin rannikolla

14. – 18.10. Asiantuntijaopas
ev Sampo Ahto
1295 €

Slovenia ja Kroatian Istria
4. –9.9. Asiantuntijaopas
Marketa Sindelova
1279 €

Saksan romanttiset jokilaaksot
6. –13.9. Asiantuntijaopas
Terttu Busse-Lunkka
1828 €

Ikuinen Rooma

27. –30.9. ja 24. –27.10.
Asiantuntijaopas Päivi Romu
995 €

Böömin aarteet

10. –16.5. ja 13. –19.9.
Asiantuntijaopas Marketa Sindelova
Tsekin kauneimmat kaupungit
1139 €

Leigon järvimusiikkifestivaali 2. –4.8.2013
412 €

Tilaa uusi
esite 2013!

Kirjallisuu
s
Maalaus
kurssit
Viini ja
ruoka

Ylellinen
Hur risteily Ton

tigru

avalla

kaun ten - Maai
Vienanm ein merimatkalman

ereltä

Volga - Moskovaan
Don

LLKansi-2013i

ndd.indd

1

Elämyksiä
Vie

tnamis
Etelä-Af
sa
rikan
Kuuban aarteet
sydän
3.1.2013

19.43

LIONS QUEST
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA
Koulutusaikataulu 2013-2014
Aika

Kurssityyppi

Paikkakunta

Aika

SYYSKUU
17.-18.9.
19.-20.9.
30.9.-1.10.

Sidosryhmäkoulutus
Sidosryhmäkoulutus
VK/AK/YK

Turku
Joensuu
Haukipudas

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

HUHTIKUU
2.4.
Täydennys
3.-4.4.
AK
7.-8.4.
Ruotsinkielinen
9.-10.4.
VK/AK/YK

VK/AK
VK/AK
VK/AK
Täydennys
VK/AK
Koulunkäyntiavustajat

Turku
Helsinki
Nurmijärvi
Nurmijärvi
Lappeenranta
G- ja F-piirit

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
21.-22.3.
AK/YK
24.-25.3.
AK/YK
26.3.
Täydennys
27.-28.3.
VK/AK/YK
31.3.-1.4.
Ruotsinkielinen

Riihimäki
Huittinen
Huittinen
Jyväskylä
Jyväskylä
Vuokatti
Kouvola
Kouvola
Turku
Kuopio
Kuopio
Joensuu
Espoo

26 LION 2/13

Kurssityyppi

Paikkakunta

Helsinki
Helsinki
Kokkola
Kokkola

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
2. aste = koulutus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten
opettajille
Quest-koordinaattori
Ulla Sirviö-Hyttinen
Kouluttajat
Johanna Arho-Forsblom, Ulla Sirviö-Hyttinen,
Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, Helinä Perttu,
Ulla Savolainen 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.

Teemana vanhusten hyvinvointi

Musiikilla muistisairaille hyvinvointia
Musiikki vaikuttaa kuuloaistin avulla
ihmisen tietoisuuteen. Äänellä on
todettu olevan alkukantainen voima;
se on heti tunnekeskuksessa kiinni.
Siksi useimmiten kuntoutuksessa
on hyödyllistä käyttää mielimusiikkia. Musiikki kantaa muistoja ihmisen koko elämänkaaren ajalta. Aivojen rakenne on sellainen, että vaikka
muisti heikkenee, niin ihminen muistaa musiikkia, Miina Sillanpään Säätiön musiikkiterapeutti Sari Laitinen
kuvailee.
Musiikkiterapeutti Sari Laitisen
mukaan musiikki herättää tunteita,
virkistää mielikuvitusta ja nostaa
mieleen muistoja. Musiikki aktivoi
laaja-alaisesti aivoja ja sen vuoksi
onkin suotavaa, että musiikkia olisi
muistisairaan elämässä. Musiikkia
voidaan hyödyntää monella tavalla:
muistisairaat voivat laulaa, soittaa
itse tai kuunnella elämänkaarimusiikkia, ts. sitä musiikkia, joka on
ollut heille elämänsä aikana tärkeätä.
– Vaikka muistisairaalla voi olla
vaikeakin vaihe, niin hän voi silti
tunnistaa jonkin kappaleen.
– Se, että musiikki on tuttua ennestään helpottaa muistisairaiden
kanssa toimimista. Silloin heille tulee tunne, että ”minä ymmärrän
ja minä tiedän tämän asian”. Tällöin päästään kiinni hänen muistoi-

Helsinkiläisessä Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa toimii Wilhelmiinakuoro. Kuoroa johtaa Marjukka Riihimäki. Riihimäki kuvassa oikealla soittamassa pianoa.

hinsa ja häntä kiinnostaviin asioihin
sekä voidaan puhua niistä; lapsuudenmuistoista, lavatansseista, nuoruuden ihanteista ja elämästä, matkoista, perheestä…

Musiikin avulla voidaan
rakentaa ihmisen
elämäkaari

Wilhelmiinan asukas Leena Van Dam
kertoo olevansa hyvin musikaalinen.
Leenan käsissä marakassit.

Silloin, kun halutaan tutustua muistisairaan lapsuuteen, niin hänen
lapsuusaikansa laulut tukevat tätä
muistelua. Kaikille tuttuja ovat Suvivirsi, joululaulut, Maamme-laulu,
Finlandia-hymni, entisajan koululaulut.
Elämänkaaripsykologiassa tutkitaan eri elämänvaiheita ihmisen elämänkulun mukaan. Myös musiikin
avulla voidaan tutustua ihmisen elämäkaareen kuuntelemalla merkityksellisiä kappaleita ja keskustelemalla
niistä. Tutut ja mieluisat kappaleet
puhuttelevat ihmistä ja niihin liittyy tietynlainen tunnelataus myöhemminkin elämässä.
Puhuttaessa vaikkapa ikääntyneistä ihmisistä, tietynlainen mu-

siikki on yhteistä koko sukupolvelle.
Kaupunkilaisille voi olla tuttua vaikkapa jazz, kuten Glenn Miller. Olavi
Virta, rillumareikauden musiikki,
Laila Kinnunen, Brita Koivunen, jopa
Elvis herättää muistoja. Tietenkin eri
ihmisillä eri kappaleet ovat merkityksellisiä, ja ne liittyvät ihmisen yksilöllisiin elämänvaiheisiin, kuten vaikkapa rakastumiseen.
– Myös hoitohenkilökunnalle
voi tulla uusia ahaa-elämyksiä, kun
he löytävät yhteistä mielimusiikkia
muistisairaiden kanssa. Tai muistisairaasta voi paljastua uusia yllättäviä piirteitä musiikin ansiosta. Tällöin tietenkin syntyy uusia keskustelunaiheita, ja hoitosuhde inhimillistyy.

Mielimusiikki tilanteen
ja mielialan mukaan
Wilhelmiinan asukas Leena Van
Dam on innokas musiikin ystävä.
Leena kertoo, että hänellä on absoluuttinen sävelkorva, mutta lapsena
hän ei tiennyt sitä. Konserteissa hän
kommentoi äidilleen, jos joku soitti

– Musiikki herättää tunteita, virkistää mielikuvitusta ja nostaa mieleen
muistoja, musiikkiterapeutti Sari Laitinen kuvailee.

väärin. Leena oppi soittamaan kolmivuotiaana pianoa sekä myöhemmin kolmirivistä haitaria, mutta musiikista ei kuitenkaan tullut ammattia. Leena sanoo jopa osaavansa viheltää Sibeliuksen viulukonserton.
– Nautin musiikista hyvin paljon, ja olen musiikin suhteen kaikkiruokainen. Mielimusiikki vaihtelee
tilanteen ja mielialan mukaan kansanmusiikista sinfonioihin.
– Minulla on hyvä rytmitaju, ja
selkään suorastaan ottaa, kun en
pääse tanssimaan. Olen ollut hyvin
innokas tanssimaan, mutta nyttemmin tanssi on jäänyt, ja lähinnä roikun kavaljeerin käsivarsilla, Leena sanoo huumorintajuisesti.
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Muistisairaille musiikkiin perustuva kuntoutusmalli
Miina Sillanpään Säätiön Muistaakseni laulan -hankkeessa kehitettiin
kolmen vuoden ajan musiikkiin perustuvia kuntoutusmalleja. Malleja
testattiin lievästi ja keskivaikeasti muistisairailla vanhuksilla hoitolaitoksissa ja päiväkeskuksissa Helsingissä ja Espoossa.
Kehittämishanke osoitti, että muistisairaan ja omaisen tai hoitajan
välistä vuorovaikutusta painottavan mieluisan musiikin käyttö soveltuu hyvin kuntoutukseen. Hankkeen tuloksena syntyneet mallit ovat
helposti toteutettavissa sekä laitoksissa että avohuollon yksiköissä, eivätkä ne edellytä lisää henkilökuntaa. Muistisairaita hoitavien avuksi
on julkaistu opas, laulukirja ja siihen liittyvä CD-levy.
Hankkeeseen liittyi myös vaikuttavuustutkimus, jossa selvitettiin
kahden tutun musiikkitoiminnan, laulamisen (lauluvalmennus) ja musiikinkuuntelun (elämänkaarimusiikkivalmennus), vaikutusta muistisairaisiin. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 90 muistisairas-hoitaja/
omainen -paria, jotka sijoittuivat lauluvalmennus-, elämänkaarimusiikki- tai verrokkiryhmiin.
Tulokset osoittivat, että musiikkiryhmissä mukana olleiden muistisairaiden mieliala ja orientoituminen ympäristöön paranivat. Elämänkaarimusiikkiryhmässä muistisairaiden elämänlaatu koheni enemmän
kuin muissa ryhmissä. Lauluvalmennusryhmässä muistisairaiden kielellinen ja omaelämänkerrallinen muisti paranivat ja omaisten kokema

psyykkinen kuormittuneisuus väheni enemmän kuin muissa ryhmissä. Myös omaiset kokivat musiikkitoiminnan parantavan muistisairaan mielialaa, stimuloivan muistelua, piristävän ja edistävän kommunikointia.

Miina Sillanpään Säätiön Yhteinen sävel
-hankkeeseen haetaan osallistujia
Yhteinen sävel -hanke (2012–2014) tähtää kotona asuvan muistisairaan henkilön ja hänen läheisensä vuorovaikutuksen edistämiseen musiikin ja kommunikoinnin keinoin. Hankkeeseen haetaan yli 65-vuotiaita varhaisvaiheen muistisairaita henkilöitä, jotka asuvat läheisen
avustamana kotona. Hankkeessa tuetaan kotona selviytymistä ryhmäkuntoutuksen ja yhteisöllisen kuvapuhelimen avulla. Osallistuminen on maksutonta.
Lisätietoja: www.miinasillanpaa.fi
Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Sari Laitinen/
Miina Sillanpään Säätiö

Juttu on julkaistu Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehdessä 2/2012.

VANHUSTEN TURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN
TIEDOTTAMISTA TUKEVAT SEURAAVAT YRITYKSET:
Vaikuttavaa
vanhustyötä!
Vanhustyön keskusliitto on aktiivinen mielipidejohtaja, joka edistää
monipuolisesti ikäihmisten hyvinvointia ja toimii vanhustyön järjestöjen
edunvalvojana.
Noin 340 jäsenyhteisöä, jotka tuottavat ikäihmisten palveluja.
Tietoja jäsenyhteisöjen palveluista voi hakea liiton verkkosivuilla
olevalla Palveluhaku-toiminnolla: www.vtkl.fi > Palveluhaku.

Tilaustiedot www.vtkl.fi > Vanhustyö-lehti
Vuoden 2013 teemoina: Ikääntyminen ja työ,
Toimivatko vanhuspalvelut? Hyvä vuosia,
Arki sujuvaksi ja Omaishoito kuntoon!

Seuraa meitä Facebookissa! facebook.com/vtklry
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Lahjoitamme Ettonetin myymälöistä tai verkkokaupasta
tekemistäsi hankinnoista 6,0 %
(verottomasta hinnasta) 60
vuotta täyttävän LC-Lahden
vanhustyön tukemiseen.

www.ettonet.fi
SEN IOR

1 • 2013
TEEMA
: Tutkittu

Ylijohtaj
a Elli Aa
lto

Ergonominen
Kippis nousuaputuoli.
Valitse oma versiosi.
Ja paljon muuta.

ARB ETE

a vanhuu

nen
Vanhustyö
puheenjoh n keskusliiton uus
strategia taja: Vanhuspoliitt i
a tarvita
ista
an

Vanhustenpäivä ja -viikko -kampanja lokakuussa.
Teema 2013 Hyviä vuosia - Goda År!
Tutustu toimintaamme: www.vtkl.fi

ELÄMÄNLAATUA SENIOREILLE

Ostaessasi käytä
kuponkikoodia 02121953,
voimassa 31.8.2013 saakka.

Vanhustyö-lehti
Vanhustyö-lehti kertoo hyvistä käytännöistä ja ajankohtaisista teemoista. Alan arvostettu lehti vanhustenhuollon ammattilaisille ja päättäjille, sopii myös
omaishoitajille ja ikäihmisille itselleen – ilmestyy
seitsemänä numerona vuodessa.

Zorbas
turvajakkara,
nosta selkä
nousutueksi.

tta

Joensuun Invataksi Oy
Joensuu, puh. 0400 650 262
Turvallista palvelua

A&A Travels Oy
Muurame

Koneurakointi S.Kuittinen

Peatmen Ky

Nurmes

Pulkkila

Eteläpään matkailukeskus
Siikainen, puh. 0400 859 128
info@etelapaa.fi

Pöljä

Klaukkalan Apteekki

Taitomuovi Oy

Lepsämäntie 1, 01800 Klaukkala

Kausala

Autojen sähköiset
lasinnostimet!
www.lasinnostin.com
Lion 92x30.pdf

7.9.2011
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K-Supermarket Lauttasaari, Helsinki

CY

www.satumai.fi

Ollilantie 4

Kempele

050 5384843

CMY

K

13.9.2011 11:00:10

LVI-Työ Iso-Kouvola Oy
Kivistöntie 5, Mynämäki

Mikkelin Betoni Oy
Mikkeli

Studio Oy
Arkkitehdit Lappalainen

Rakennuspalvelu
Aimo Järvinen Oy

Lahti

Turku

Kaivu&Kuljetus R. Peura Oy

Sm Fimac Oy Ltd

Soini

Kurikka
2/13 LION 29

Ikäihmisten
kokoontumispaikka

MJK Vesitekniikka Oy
Haukivuori
www.kuljetusseppala.fi



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

www.logisec.fi

Tilipyppi Oy
Sodankylä

Arvo Kokkonen Oy
Vantaa
www.arvokokkonen.fi

Wienerberger Oy Ab

Onnittelemme 20-vuotiasta
K-Market Komiaho,
Lions-Questiä!
Helsinki

Kajaani

SoundByte Verkkokauppa
Virrat
kauppa.sounbyte.fi

Automaalaamo S. Nyström Ky
Koria

Pusulan Taksipalvelu Oy
Puh. 050 305 2004

Petosen Apteekki

Jalkasentie 7, 70820 Kuopio
myssy farmi

Putkiasennus Jorma Jokinen
Humppila

Pinnalla ja pintaa syvemmällä
Tuorepuristettu Aloe Vera Gel -ravintolisät
Aloe Vera -pohjaiset ihonhoito- ja kauneudenhoitotuotteet
90 vrk:n tyytyväisyystakuulla.

Itsenäinen jälleenmyyjä Kerttu Helynen 040 587 8094
kerttu.helynen@kuntopuro.net
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Lahti

Jannelan Puutarha Oy
Pori

Kuljetusliike Kari Eskola Oy

Kensapuu Oy

Orivesi, puh. 0400 203 783

Himanka

Koneurakointi Teijo Kekkonen
Kekkolantie 6 A, 82730 Tuupovaara
Puh. 0500 138 582

Loimaan Kaukolämpö Oy
Loimaa

Helsingin Lipputehdas Oy
Helsinki

Savelan Pitokartano
Hausjärvi, Oitti
Puh. 019 783 290 / 0500 768 858

Helander-kodit
Haaga/Maunula/Vuosaari
p. 0400 341 306, www.ilmarihelanderinvanhustensaatio.fi

Hyvää Hoivaa

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

Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa
Puh. 09 874 141, www.vanhustenkotiapu.fi

Sähkö-Pori Oy

www.gasthauspooki.com

Pori

Uusikaupunki

Palvelemme joka päivä

6-24
ABC Heinola
Työmiehentie 33

A-Tiilikate
Aura

Raussi Yhtiöt

Lehtilän Kauppapuutarha

Sippola

Laitila, puh. 040 7188 600
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Metallivalmiste A. Laaksonen Oy

Sydän-Suomen Kuljetus Oy

Hyvinkää

Lievestuore

Valtimon Sähkötyö

Övermark Andelsbank

Valtimo

Övermark

KTL Liisa Rissanen

Puh. 044 368 6440
liisa.rissanen@tili-eliisa.fi

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Kirkkokatu 1, 70100 Kuopio

www.tili-eliisa.fi

Kolarikorjaaamo Sorsa Oy
Riihimäki

Järviseudun Peruna Oy
Vimpeli

TMV-Trading Oy
Helsinki

Isännöintipalvelu Ritva Pesonen
Espoo

Autopelti- ja Muovityö
Rovaniemi, Markus Rautio, puh. 040 7617 290
markus.rautio@pp3.inet.fi
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Viestinnän koulutusta eri puolilla maata
Piirikohtaista viestinnän koulutusta on tänä vuonna tehostettu eri puolilla
maata Suomen Lions-liiton viestintäjohtaja Thorleif Johansson vetämänä.
Helmikuun alussa hän piti O-piirissä piirikuvernööri Kerttu Illikaisen ja
viestintävastaava Anne Brandtin kutsumana verkkoviestinnän koulutustilaisuuden. Tehokkaan opiskelun tuloksena on tähän mennessä avattu jo viidet uudet tai uudistetut klubisivut.
Helmikuun 22. päivänä oli koko päivän kestänyt viestinnän koulutus E-piirissä. Kouluttajina olivat piirin viestintäpäällikkö Auvo Mäkinen sekä Thorleif Johansson. Parhaillaan parikymmentä klubia pohtii joko olemassa olevien sivujen uudistamista tai kokonaan uusien avaamista.
Maaliskuun 4. päivänä vuorossa oli B-piirin koulutusjohtaja Kristiina
Nummen järjestämä viestinnän ilta Espoossa. Thorleif Johanssonin lisäksi
valmentajana oli DC Mika Latokartano, joka kertoi sosiaalisen median hyödystä klubeille.
Lauantaina 16.3.2013 pidettiin N-piirin koulutus, jossa paneuduttiin klubiviestinnän perusteisiin Johanssonin ja N-piirin nettisivujen toimittajan,
PDG Antti Tuomikosken johdolla. Huhtikuussa N-piirissä tullaan paneutumaan verkkoviestintään Tekniikan museon auditoriossa.
– Näitä viestinnän tehopaketteja jatketaan sitä mukaa kuin piirit niitä
pyytävät, viestintäjohtaja Thorleif Johansson vakuuttaa.

E-piirissä (vas.) Lempäälän lukion luokka oli täynnä kuulijoita. O-piirissä (oik.)
Keski-Pohjanmaan Aikuisopiston atk-luokka oli opiskelun ympäristönä, ja
N-piirissä kokoonnuttiin Taverna Pohjan Akassa.

Sää suosi Auran markkinoita
LC Aura järjesti perinteiset Auran
markkinat 34. kerran 9.3.2013 Auran torilla. Markkinat on järjestetty
vuosittain sään vaihdellessa tulipalopakkasesta vesisateeseen. Tällä kertaa aurinkoinen sää houkutteli paikalle runsaasti markkinavieraita ja
tunnelma oli erinomainen ja kauppa
kävi ilmeisen hyvin. LC Auran presidentti Matti Antikaisen mukaan
kaikki markkinapaikat oli myyty loppuun jo kuukausia sitten.
Markkinapaikat mitataan ja merkitään vuosien kokemuksella edellisenä iltana. markkinapäivän aamuna kukonlaulun aikaan klubiveljet ovat vastaanottamassa noin
60 markkinapaikan varaajaa, kertoo vuoden 2013 markkinapäällikkö
Hannu Takala. Edelleen hän toteaa,
että tilaisuuden edellyttämät lupaasiat ja pelastussuunnitelmat vaativat tarkkaa asiaan perehtymistä. Samoin järjestyksenvalvontaan on perehdyttävä huolella.

Myyntipaikoista saamiensa tulojen lisäksi klubi järjestää markkinavieraille arpajaiset, joiden voittojen
saaminen ei aina ole mutkatonta. Erityistä taitoa vaaditaan arpojen myyjiltä, joiden tulee saada ostaja tyytyväiseksi osuudestaan hyväntekeväisyyteen, vaikkei voitto osuisikaan
kohdalle.
Klubin 38 jäsentä osallistuvat
jo edeltään syksyn aikana markkinalehden tekoon kirjoittamalla juttuja ja myymällä mainoksia. Alueen yritykset ansaitsevat kiitoksen
myönteisestä suhtautumisesta lehden toimittamiseen. Lehden painos
on 8 000 kappaletta.
Vireä ja toimiva LC Aura on merkittävä kolmannen sektorin vaikuttaja alueellaan. Erityisesti nuorisovaihto, vanhukset ja nuoriso ja kunnan palvelutuotantoon liittyvät asiat
ovat olleet klubin lahjoitusten kohteina.
Erityisesti on korostettava ajan

hengen mukaisesti palveluaktiviteettien lisääntyminen.
Kirjoittaja aisti selkeästi jäsenhuollostaan hyvin huolehtivan klu-

bin toiminnassa olevan palveluhaluista hyvää meininkiä.
Kuva ja teksti: Lars Wiren

Golfaamaan Hirsalaan?

LC Aura järjesti markkinoiden yhteyteen myös arpajaiset.
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Nuorisovaihto

Kokemuksia ja
muistoja isäntäperheenä olosta
Viime kesän loma oli erilainen aikaisempiin vuosiin verrattuna, koska
olimme lupautuneet toimimaan
Gamping and Mining -kansainväliselle nuorisoleirille Outokumpuun
saapuvalle nuorelle isäntäperheenä.
Jo se, että olimme valmiit vastaanottamaan nuoren kahdeksi viikoksi perheeseemme, vaati hiukan
kypsyttelyä. Monta asiaa oli mietittävä: Olisiko nuori tyttö/poika, Pohjoismaista/Euroopasta/muualta maailmasta, yhteinen kieli, perheessä
oloaika ennen/ jälkeen leirin ja mm.
allergiat, koska meillä on kissa. Lisäksi olisi eduksi, jos perheessä
olisi samanikäisiä nuoria. Omat lapsemme eivät asu enää kotona, joten
hän joutuisi viettämään suuren osan
täällä oloajastaan seurassamme. Pystymmekö tarjoamaan hänelle uusia
elämyksiä ja kokemuksia? Kontaktit
suomalaisnuoriin jäisivät vähäisiksi,
mutta lapsemme lupautuivat auttamaan mahdollisuuksiensa mukaan.
Halusimme vaihtonuoreksi tytön.
Tutustuttuamme hakijoiden taustatietoihin, päädyimme hollantilaiseen
18-vuotiaaseen Jeanineen. Yhteisenä
kielenä tulisi olemaan englanti, jota
hän puhui erinomaisesti. Ennen hä-

nen Suomeen tuloaan tutustuimme
toisiimme vaihtamalla sähköpostiviestejä ja kuvia.
H-hetken lähestyessä päätimme
yhdistää sukulaisvierailut ja käydä
hakemassa hänet lentokentältä.
Lento saapuisi myöhään lauantai-iltana ja jatkoyhteydet viikonloppuna
Helsingistä Outokumpuun vaikuttivat vähintäänkin hitailta.

Kotimatka Hämeen
kautta Karjalaan
Hetki oli jännittävä, kun odotimme
saapuvien lentojen portilla uutta ”tytärtämme” ja yritimme bongata hänet ihmisvilinästä. Sieltä hän saapuu! Hello, Hello! Welcome to Finland -toivotusten ja halausten jälkeen lähdimme ajamaan Tampereelle, jossa yövyimme. Seuraavana
päivänä kävimme keskiaikaisessa
Wanha Haihara -tapahtumassa ja
tutustuimme Tampereen nähtävyyksiin. Matka jatkui Keiteleelle, jossa
vietimme ikimuistoisen illan saunoen savusaunassa vastan kanssa,
uiden ja grillaten. Ennen kotiinpaluuta pysähdyimme Kuopiossa,
jossa kävimme moikkaamassa tytärtämme ja tutustumassa paikallisiin
nähtävyyksiin Puijon torneineen.
Emme olleet suunnitelleet etukäteen tarkkaa päivä- ja viikko-ohjelmaa, kartoitimme vain, mitä Jeanine
haluaisi nähdä ja kokea. Teimme pieniä retkiä, kiertelimme ympäri Pohjois-Karjalaa ja esittelimme paikallisia nähtävyyksiä Valamosta EU:n
itäiseen pisteeseen. Tyttöjen seurassa hän kävi Ilosaarirockissakin.
Emme vierailleet kohteissa, jotka sisältyivät leiriohjelmaan, kuten Outokummun Vanha Kaivos ja Koli.

Ensikokemuksia
Suomen kesästä

Jeanine Tampereella opettelemassa
puunsorvausta.
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Hollantilaista ja suomalaista ruokakulttuuria vertaillessamme totesimme, että hernekeittoa syödään
molemmissa maissa. Mummolassa
Jeanine opetteli tekemään karjalanpiirakoita, jotka maistuivat hänestä

EU:n itäisimmällä pisteellä.

aivan erinomaisilta. Läheiseltä marjatilalta kävimme keräämässä mansikoita, joita Jeanine söi ensimmäistä
kertaa elämässään. Kesän ensimmäiset mustikat eivät olleet hänelle mieleen.
Meille niin tavalliset asiat, kuten metsät, järvet, keskiyön aurinko ja puhdas luonto olivat yleinen ihastuksen aihe. Saimme myös
nähdä vierailun aikana yhden kesän
upeimmista auringonlaskuista, joka
tallentui kokonaisuudessaan Jeaninen kameraan. Se, että hanavettä
voi juoda ja on hiljaista, olivat eksotiikkaa suurkaupungin tytölle. Melominen, soutelu ja onkiminen olivat
mukavia, mutta erityisesti hän ihastui uintiin ja suomalaiseen saunaan.
Kaksi viikkoa vierähti nopeasti.
Tunsimme haikeutta saattaessamme
Jeaninen leirille. Hän odotti kovasti
pääsyä tutustumaan muihin leiriläisiin ja monipuoliseen leiriohjelmaan.
Leirin aikana tapasimme hänet vielä
eri yhteyksissä. Viimeisenä leiripäivänä erotessamme äiti itki, tytär
itki eikä isälläkään ollut kyynel kaukana. Olemme pitäneet yhteyttä toisiimme leirin jälkeen mm. facebookin kautta. Jeaninen haaveena on
tulla meille uudelleen talviaikaan ja
mekin suunnittelemme vierailua hänen luokseen.
Suosittelemme!
Yhteenvetona toteamme kokemuksen olleen antoisa. Saimme melkoisen tietopaketin Hollannista ku-

Jeanine luovutti Hollannin nuorisovaihtoviirin.

vin ja sanoin. Kieliongelmia ei ollut,
sillä unohtuneet englannin kielen sanat palautuivat mieliin, jos ei muuten, niin sanakirjan ja netin avulla.
Voimme suositella isäntäperheeksi ryhtymistä kaikille leijonille.
Se oli hieno kokemus ja antoi uutta
näkemystä siihen, kuinka tärkeästä
aktiviteetista todella on kyse. Lopuksi haluamme vielä kiittää LC
Outokumpua, LC Outokumpu/Kuparia ja LC Polvijärveä rohkeasta valinnasta lupautuessanne leirin järjestäjiksi ja erityisesti klubien leirivastaavia, isäntänuoria ja kaikkia vapaaehtoisia tekemästänne työstä leirin
onnistumiseksi. Jokainen Teistä voinee todeta kuten me: MAHTAVA
KOKEMUS!
Jouko Hirvonen ja Kaija Sirviö
yksi Gamping and Mining 2012
-leirin isäntäperheistä

Naistenpäivänä rikkoontui
1000 kaulaliinan raja

Ajankohtaista
Nuorisovaihdosta
Tätä kirjoittaessani kauniina, aurinkoisena talvipäivänä päättyy Suomeen
tulevien nuorisovaihdokkien hakuaika. Hakemuksia on tullut 40 maasta
pitkälti toista sataa ja lisää ehtii vielä tulla. Perinteisesti eniten vaihdokkeja tulee Italiasta, Turkista ja Saksasta, mutta uusiakin maita on mukana
mm. Taiwan.
Suomi tuntuu tällä hetkellä olevan erikoisen kiinnostava vaihtomaa.
Yksi syy lienee se, että monet maat, varsinkin Pohjoismaat, ovat tuntuvasti
vähentäneet nuorisovaihtokiintiöitään. Koska edelleen lähetämme paljon
nuoria, niin luonnollisesti vastavuoroisuusperiaatteen vuoksi meidän täytyy myös vastaanottaa. Tästä pääsemme jälleen aktuelliin isäntäperheasiaan. Lehden ilmestyessä vielä varmasti ehtii mukaan ilmoittautumaan
isäntäperheeksi. Ohessa oleva H-piirin 2. VDG Jouko Hirvosen ja hänen
puolisonsa kokemukset isäntäperheenä toimimisesta nostivat kyyneleet silmiini. Hienoa Jouko ja Kaija! Näistä samanlaisista, upeista kokemuksista
toivoisin mahdollisimman monen leijonan pääsevän osallisiksi. Perheessä ei
todellakaan välttämättä tarvitse olla vaihdokin kanssa samanikäisiä nuoria.

Uusia leijonia nuorisovaihdosta
Jokainen meistä on kuullut vähentyvästä jäsenmäärästä ja siitä, miten vaikeaa on saada uusia leijonia mukaan toimintaan. Potentiaalisia uusia leijonia ovat nuorisovaihdossa olleiden vanhemmat ja isäntäperheet. Useasti
perheet ovat nuoren vaihtoon lähtiessä ensimmäistä kertaa kosketuksissa
leijoniin. Vaihtokokemukset ovat pääsääntöisesti positiivisia, joten niin
isille kuin äideillekin kannattaa esitellä leijonatoimintaa laajemmin tämän
positiivisen kokemuksen pohjalta. Tiedossani on, että näin on saatu monta
uutta leijonaa. Toisaalta vaihdokit itse ovat potentiaalisia leoja ja myöhemmin tulevia leijonia!
Toivon, että me kaikki leijonat yhdessä teemme parhaamme isänperheiden saamiseksi. Suomi on suuri vaihtomaa ja haluamme myös edelleen suurena pysyä. Se ei onnistu ilman yhteiseen hiileen puhaltamista.
Tuula Rantaeskola
YCED

Lion Pasi Alaspää toimi kaulaliinalähetyksen kuljettajana. Kuva: Eija Päivinen.

Komeettojen kaulaliinoja oli valmistunut viime syksyn lahjoituksen jälkeen
jo 319 kpl, ja tarkoitus oli ilahduttaa potilaita lämpimillä kaulahuiveilla vielä
tämän talven pakkasilla. Lahjoituspäiväksi varmistui 8.3.2013, joka oli Kansainvälinen naistenpäivä. Yhteensä huiveja on lahjoitettu jo 1 176 kpl ja niiden neulominen jatkuu...
Pasi Alaspää, joka on LC Vantaa/Komeettojen jäsenen puoliso ja itsekin
lion, lupautui mukaan kuljettamaan kaulaliinoja Helsingin Syöpäklinikalle.
Hän pakkasi taitavasti autonsa tavaratilaan ja takapenkille 6 suurta pahvilaatikollista kaulaliinoja.
Syöpäklinikalla kaulaliinat vietiin osastosihteerin kanssa tuttuun paikkaan
henkilökunnan kahvihuoneeseen. He olivat toivoneet vierailua perjantaina
iltapäivällä, jolloin on vähän rauhallisempaa. Maanantain aamupalaverissa
niistä sitten kerrottiin kaikille osaston työntekijöille ja niiden jakaminen potilaiden iloksi voi taas alkaa.

Koulutusta johtamiseen tulevaisuuden lions-toiminnan rakentamiseksi
I-piiri on ansiokkaasti huolehtinut jäsenistönsä kouluttamisesta jo usean
vuoden ajan. Helmikuun alussa kokoonnuttiin klubipresidenttien koulutukseen. Koulutusta tulevaan tehtävään oli tullut saamaan 19 varapresidenttiä.
Piirin koulutusjohtaja Olavi Tapaninen (LC Oulu/Sillat) oli koonnut
päivän koulutusohjelman pohjautuen ajankohtaisiin koulutustarpeisiin. Eero Vilen, piirin 1. varapiirikuvernööri (LC Sotkamo/Vuokatti), toivotti osallistujat tervetulleeksi korostamalla tulevien presidenttien tehtävän tärkeyttä lionstoiminnan perustasolla.
Klubin hyötynäkökulmaa liittyen
LCIF ja ARS -säätiöitä pohdittiin piirin LCIF-koordinaattorin johdolla. Jari
Hautala (LC Liminka/Liminganlahti)
johdatteli aiheeseen avaamalla konkreettisesti, mitä klubi voi saada ja toisaalta antaa suhteessa säätiöihin.

Koulutusjohtajan johdolla päivässä pureuduttiin johtamisen maailmaan vapaaehtoisjärjestössä. Tulevat presidentit saivat eväitä oman
kautensa rakentamiseen ja johtamiseen. Osallistujia puhutti mm. tehtävien jakaminen klubissa. Johtamisen kriittiset pisteet huomioimalla
klubipresidentit pääsevät hyviin tuloksiin ja onnistumisiin jo suunnitteluvaiheessa. Osallistujien kesken
havaittiin, että I-piirissä ollaan uudistettu viime vuosina klubitoimintaa mm. klubi-iltoja viettämällä kokousten sijaan.
Lionin uraputkeen kurkistettiin entisen piirikuvernöörin, Jouko
Lampisen (LC Oulu/Raatti), johdolla.
Suomalainen lionstoiminta kansainvälisessä perheessä herätti osallistujissa kiihkeän keskustelun. Piirin 2.
varapiirikuvernöörin ja jäsenjohtajan, Susanna Saranlinna (LC Oulu/
Hannat), terveisten saattelemana py-

Varapresidenttien valmentumistilaisuuteen oli saapunut 19 tulevaa
presidenttiä.

sähdyttiin hetkeksi pohtimaan suomalaista lionstoimintaa myös osana
pohjoismaalaista lionismia. Viestintä
ja siinä onnistuminen on lionpresidentin ensiarvoisen tärkeä tunnistaa,
hoksautti koulutusjohtaja.
Koulutuspäivän agendana oli
myös tuki toiminnan suunnittelulle. Tähän teemaan johdatteli elävästi omalla paneutuneella tyylillään

piirin kouluttaja, muutosvalmentaja
Aarto Mäkinen (LC Sotkamo). Tulevat klubipresidentit pääsivät pohtimaan myös kuvaa, millaisena itsensä
näkevät tulevina johtajina.
Takarivistä havainnoiden, odottaen
innostuneiden uusien klubipresidenttien toimintaa,
Susanna Saralinna
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Sanoinkuvaamaton
RISTEILY
Siinä oli jotakin sanoin kuvaamatonta, kun 138 LeijoNaista 32 eri
klubista risteili Tallinnaan lauantaina
9.3.2013. Jo satamassa kävi sellainen iloinen ja energinen puheensorina että... Ja sama energia jatkui
Viking XPRS -laivan keulan konferenssitiloissa, jonne siirryttiin menomatkan työskentelyn ajaksi.
Sillä työmatka se oli. Seminaariesitelmiä, ryhmätöitä, yhteenvetoja...
Risteilyn avasi Suomen Lions-liiton jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä, joka oli tapahtuman kokoonkutsuja yhdessä PDG Helena Rahkon kanssa. Ja ei kuin heti haastetta:
naisleijonien määrää tulisi nostaa!
Samaan henkeen jatkoi liiton puheenjohtaja Seppo Söderholm. Hän

kertoi avoimesti muuttaneensa suhtautumistaan naisleijoniin.
– Häpeäkseni täytyy tunnustaa, että kuuluin niiden joukkoon,
jotka 1990-luvun alussa suhtautuivat vastentahtoisesti naisten esiinmarssiin suomalaiseen Lions-toimintaan. Olen kuitenkin myöhemmin moneen kertaan joutunut kääntämään takkini, hän sanoi.
– Nyt voin suureksi ilokseni todeta, että onneksi naiset innostuivat lionismista. Mitä suomalainen
lionismi olisikaan ilman heitä, Seppo
kysyi.

Asiantuntijoiden
luentoja ja ryhmätöitä
Menomatkan seminaarien anti oli
mahtava. Aluksi Kansaneläkelaitok-

Lions Quest-kouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen.
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Suomen Lions-liiton jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä.

Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka.

Välillä voimisteltiin.

sen tutkimusprofessori Heikki Hiilamo piti kiinnostavan alustuksen
siitä, minkälaista apua vaikeuksissa
olevat perheet kaipaavat. Hän korosti
muun muassa sitä, että mitä paremmin lasten ja nuorten koulunkäynti
pystytään turvaamaan, sitä varmemmin he selviävät elämässään. Silloinkin, kun loppuun suoritetun tutkinnon jälkeen ei heti löydykään työpaikkaa – tilanne, joka on tuttu liian
monelle nuorelle.
Hiilamon esitelmän jälkeen alkoi iloisen sekava kaaos. Jouduttiin
kuin koulun luokkaan. Tila vain oli
henkilölukumäärään nähden niukka,
mutta se ei menoa haitannut.
Lions Quest-kouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen antoi nimittäin pari
keskeistä haastetta pohdittavaksi.
Ensinnäkin: miten me voisimme tukea lasten ja nuorten hyvinvointia?
Ja toiseksi: miten saada lisää naisia
mukaan Lions-toimintaan?
Työskentelyä varten jakauduttiin erilaisiin ryhmiin ja tehtäviin.
Ahtaassa tilassa meno oli kuin koulussa välitunnille rynnätessä, mutta
jälleen suuri innostus ja kuulluksi tulemisen mahdollisuus voittivat lämpimänhikisen ahtauden. Järjestäy-

Ryhmätöitten purku.

Ankaraa ryhmätyötä.

Kansaneläkelaitoksen tutkimusprofessori Heikki Hiilamon esitystä kuunneltiin tarkasti.

dyttiin ripeästi kuin kaleidoskoopissa erilaisiin värikoodien ja kirjainten edellyttämiin tehtäviin ja ryhmittelyihin, ja fläppitalun isot paperit täyttyivät ehdotuksista.
Siinä oli sellaista tekemisen makua, että olisikohan leijonaveljiltä sujunut yhtä sutjakkaasti? Kysymys jäi
roikkumaan ilmaan...
Lopputulemana oli suuri määrä
ehdotuksia, jotka on koottu seminaarin jälkeen, ja ne löytyvät luentomateriaalin ohella liiton nettisivuilta.
Seminaarin viimeisen alustuksen
piti Lions-liiton pääsihteeri Maarit
Kuikka aiheenaan miten voimme tukea lasten oikeuksia ja hyvää elämää
Lions-työllä.
Laivan rantauduttua Tallinnaan ei
lähdetty suoraan kaupungille, vaan
satamassa oli vastassa piirikuvernööri Andres Lukin. Hänelle ja hänen tukijoukoilleen LeijoNaiset luovuttivat piirustus- ja koulutarvikkeita
toimitettaviksi Itä-Viroon KohtlaNõmmen lastenkotiin sekä NarvaJoensuun SOS-lastenkylään.

Tallinnassa kulutetun ajan jälkeen paluumatka Suomeen sujahti
nopeasti buffet-illallisen ääressä
kanssasisarten kanssa rupatellessa.

Ja yhteinen päätös tuntui olevan: ensi
vuonna uudelleen!
Teksti ja kuvat:
Thorleif Johansson

Lopuksi syötiin ja seurusteltiin.
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Helsinkiläiset klubitreffeillä Kokkolassa

Iris Hjelm (vas.) ja Veikko Teerioja ojentamassa klubin historiikkia Kokkolan
lioneille: vasemmalta Marja-Terttu Vitka, Jan Weckström, Ole Grahnholm ja
Mauri Autio.

Tammikuussa, kun klubimme jäsen
Annika Ojatalo jälleen kerran esitti
kutsun tulla vierailulle hänen kotikaupunkiinsa Kokkolaan, päätimme
vihdoin ottaa kutsun vastaan. Tutustuminen Annikan ravintolayritykseen oli jo tarpeeksi hyvä syy lähteä.
Toinen motiivi oli paikkakunnan
lionstoimintaan perehtyminen. N-

piirissä on ollut kauden yhtenä tavoitteena tutustua toisiin piirin klubeihin. Me ajattelimme hieman laajentaa reviiriä. Lähtö lauantaiaamuna
23.2.ei ehkä ollut paras mahdollinen ajankohta hiihtolomien vuoksi,
mutta se sopi parhaiten emännällemme. Niinpä 12 innokasta Kruununhaan klubin lionia sonnustautui

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

Ravintola Lyhdyn ala-aulassa tervetulomaljaa kohottamassa emäntämme
Annika Ojatalo (keskellä) ja osa matkalaisista.

pohjoisen Pendolino-junaan kohti
Kokkolaa melkein tuhannen kilometrin pituiselle päiväretkelle.

Viiden klubin kuulumiset
Perillä oli vastassa emäntämme
samppanjalasit kauniisti ojennuksessa historiaa huokuvassa ravintolassaan Wanha Lyhty & Kellari. Yrityksen tilojen ja toiminnan esittely
sujui kokkolalaisella vieraanvaraisuudella ja ennen kuin me huomasimmekaan, oli aika lähteä opastetulle
kävely-kierrokselle kaupungin keskustaan ja idylliseen Kokkolan vanhaan kaupunkiin.
Sieltä kiirehdimme viereiselle Kokkolan kaupungintalolle, jossa paikallinen vieraanvaraisuus sen kuin jatkui. Maittavan kahvitarjoilun lomassa saimme videoesityksen kautta
tutustua kaupungin mielenkiintoiseen menneisyyteen ja vireään nykyhetkeen. Sitten seurasi matkamme
ensimmäinen kohokohta. Esiin astuivat kokkolalaisten klubien edustajat
yksi kerrallaan. Paikalle oli ehtinyt
lauantain kiireiltään viisi lionia kertomaan oman klubinsa toiminnasta.
Saimme kuulla, minkälaisia aktiviteetteja LC Kokkolan/Tervakokko, /
Kokko ja /Kokkotar ja LC Karleby ja
Gamlakarleby harjoittavat.

Nuoret pois kadulta!

Esko ja Tiina valmiina palvelemaan
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Aktiviteeteista mielenkiintoamme
herättivät mm; Terveyspäivät, jotka
järjestetään säännöllisesti keväisin
yhdessä sairaanhoito-oppilaitoksen, apteekin ja pankin kanssa paikallisessa Prismassa. Tapahtuma tarjoaa hienovaraisen tien omaan terveyden tarkkailuun. Lapsiperheiden
kevätrieha Isojärven ratsutilalla tuntui myös hyvältä ajatukselta.

Erityisesti meitä puhutteli saatto-,
kanto- ja lauluavun järjestäminen
poisnukkuneelle seurakuntalaiselle,
jolla on vähän läheisiä. Vanhuksien
kuljettaminen kirkkoon ja lauluhetkien sekä tanssi-iltapäivän järjestäminen yhdessä harmonikka-kerhon
kanssa palvelutaloissa, jäivät myös
mieleen. Nuorten syrjäytymiskehityksen kannalta hyvältä tuntui paikkakunnan kerhotoiminnan esittelytapahtuma teemalla: nuoret pois kadulta! Varainhankintapuolelta löytyi
meille uutta kuten, Pidro -kilpailuja,
Lucia-neidon kilpailu & valinta, Itsenäisyyspäivän juhla, kaupungintalon
joulumarkkinat.
Syvä yhteisöllisyys kuulsi läpi
klubien tukikohteiden valinnoissa.
Omaishoitajat, saattohoidon tarvitsijat, sokeat lapset, yksin jääneet
vanhukset, jopa vainajat, ensi- ja
turvakodin asukkaat, oli hyvin huomioitu avun tarvitsijoiden joukossa
nuorison lisäksi. Merkillepantavaa
oli, että moni tapahtuma toteutettiin yhteisvoimin useamman tai kaikkien kokkolalaisten klubien kanssa.
Tässä on meillä pääkaupunkiseudun
lioneilla vielä opettelemista.
Tätä jäimme pohtimaan, kun pääsimme matkamme toiseen kohokohtaan, päivälliselle ravintola Lyhtyyn.
Kolmen ruokalajin menu tunnelmallisessa ympäristössä hyvän palvelun
äärellä ei jättänyt ketään kylmäksi.
Savuporo- kantarellikeitto lähes hotkaistiin alas ja kun upea häränfileepihvi lisukkeineen saapui, kuului
vain tyytyväisiä huokaisuja. Jälkiruokavanukkaan ihanat kermat vielä
suupieliä hivelemässä siirryimme sitten juna-asemalle ja sieltä kotimatkalle mukavin muistoin ja antoisin
kokemuksin.
Iris Hjelm

Tomin tarina

Kaksinkertainen lumilautailun maailmanmestari Roope Tonteri (oikealla) ja
ystävänsä Tomi Taskinen.

Yhdeksäntoistavuotias lahtelainen
Tomi Taskinen opiskeli viimeistä talvea Vuokatin urheilulukiossa talvella
2011. Samalla hän harrasti lumilautailua ja kaikkea sitä, mitä tuon ikäiset nuoret yleensäkin harrastavat.
Iloisen ja ulospäin suuntautuneen
pojan opinnot olivat hyvällä mallilla. Ylioppilaskirjoitukset olivat meneillään, vain äidinkieli oli enää kirjoittamatta. Alkavalla urheilu-urallakin kaikki oli hyvin, menestystä oli
tullut niin kotimaan lumilla kuin ulkomailla.
Lauantai 19.2.2011 muutti Tomin
koko loppuelämän. Osana Joensuun
Talvikarnevaaleja järjestettiin kaupungin torilla lumilautailutapahtuma. Tapahtuma oli kutsukilpailu,
johon osallistui tasokkaita lumilautailijoita ympäri Suomea. Kilpailuja
varten torille rakennettiin hyppyri
ja alastulorinne. Vauhti kilpailijoille
tuotettiin Battery-Catapult -lingolla,
jolla saadaan aikaan 60km/h vauhti
ennen hyppyriä.
Hyvin alkanut kisa päättyi kuitenkin ikävästi. Lumilaudan kantti ei
pitänyt jäisellä hyppyrillä ja Tomin
hyppy päättyi kuuden metrin korkeudesta alastulorinteen ulkopuoleiselle
kovalle, tasaiselle jäätikölle. Kaikkien
muiden kilpailijoiden tavoin ilman
kypärää laskenut Tomi löi päänsä
rajusti jäähän, menetti tajuntansa ja
loukkaantui vakavasti. Kisat päätettiin järjestäjän ja kilpailijoiden yhteisellä päätöksellä lopettaa.
Tomi kiidätettiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan kriittisessä tilassa
ja taistelu selviämisestä alkoi. Hänellä diagnosoitiin erittäin vakava aivovamma. Pitkäaikaisen kooman, lukuisten operaatioiden ja leikkausten
jälkeen todettiin muutaman viikon

päästä, että välitöntä hengenvaaraa
ei enää ollut. Yhtenä arvokkaana tiedon lähteenä onnettomuudesta oli
median edustajan kuvaama video,
josta lääkärit voivat nähdä miten
vammat olivat syntyneet ja pystyivät siten paremmin auttamaan koomassa olevaa potilastaan. Potilaan
kalloluuta poistettiin kolmasosa aivojen paineen helpottamiseksi. Paineen myöhemmin helpotettua, poistettu luu korvattiin taitavasti valmistetulla proteesilla.

Toipuminen
Pikku hiljaa alkoivat pienet edistysaskeleet seurata toistaan, ensin tajunnan palautuminen, pienet liikkeet, reagointi ulkoisiin ärsykkeisiin
ja läheisten tunnistaminen. Pitkiä aikoja oli kokonaan pyyhkiytynyt pois
potilaan muistista. Vahvan tahdon
ansiosta paraneminen alkoi kuitenkin edistyä ällistyttävän nopeasti:
useiden leikkausten, kriittisen tilan
ja kooman jälkeen mies alkoi kuntoutua. Ensin vain tuettuna seisomaan, sitten ensi askeleet, välillä leväten ja jälleen aina uudelleen yrittäen. Kaikki oli opeteltava uudestaan; istuminen, kävely, puhuminen, kirjoittaminen. Seisominenkin
oli aluksi todella vaikeaa, kävely ja
käsien käyttö tulivat mukaan pikkuhiljaa. Aikaa kului, ankaraa kuntoutusta ja pitkäjänteistä harjoittelua
tehtiin pienin askelin.
Kova halu suorittaa ylioppilaskirjoitukset loppuun sai jo varhaisessa vaiheessa Tomin motivoitumaan opiskelun jatkamiseen. Hän
tekikin lähes mahdottoman. Kaikista epäilyksistä huolimatta Tomi
kirjoitti äidinkielen kokeen hyväksy-

Vaikeasta loukkaantumisesta toipunut Tomi Taskinen.

tysti kevään kirjoituksissa ja sai Hollolan lukiolaisten kanssa painaa valkolakin päähänsä vain vuosi ja 3,5
kuukautta onnettomuuden jälkeen.
Hän piti tilaisuuden päätteeksi tunteita herättävän puheen kuvaillen
onnettomuuden jälkeisiä aikoja aina
siihen hetkeen kun sai painaa valkolakin päähänsä.

Lontoossa
Tomin läheinen ystävä ja koulutoveri, kaksinkertainen lumilautailun
maailmanmestari Roope Tonteri ilmoitti kohta onnettomuuden jälkeen, että jos Tomi tuosta selviää
ja pääsee jaloilleen, vielä joskus yhdessä mennään johonkin hienoon
lumilautailukilpailuun. Syksyllä 2012
tuo lupaus sitten toteutui. Englantiin suuntautuneella matkalla Tomin avustajana toimi Roopen isä
Pekka Tonteri, joka pyynnön saatuaan ei hetkeäkään epäröinyt vastata myöntävästi poikansa esittämään avunpyyntöön. Tomille tämä
matka toi motivaatiota kuntoutumiseen ja uskoa tulevaisuuteen. Hän
tapasi matkalla myös niitä kilpakumppaneitaan, joita hän kilpailuuransa aikana ihaili ja joiden kanssa
kilpaili.
Tätä matkaa tukivat mm. naisleijonat LC Hollola/Kapatuosio sekä
LC Valkeala/Vekara ladyineen.

Mitä kuuluu
Tomille nyt?
Tomi on nyt 21-vuotias Hollolassa
asuva nuorimies, viime kevään ylioppilas ja entinen huippu-urheilija.
Tiedossa on, että hän ei koskaan
enää tule kilpailemaan lumilautai-

lussa. Edessä on vielä pitkä kuntoutusten sarja, ja haaveena jonakin päivänä opiskella ammatti. Lähitulevaisuudessa hänellä on ehkä mahdollisuus päästä Messilän laskettelukeskukseen, yhdessä fysioterapeutin ja
hiihdonopettajan kanssa, ottamaan
tuntumaa jälleen lumilautailuun. Tomilla on lupa laskea laudalla ja hän
haaveilee nyt vain tuulen tunteesta
kasvoillaan minkä voi kokea kun laskee rinnettä alas. Hän myös tietää,
että hänen pitää kirjaimellisesti kiertää kaikki hyppyrit ja reilit kaukaa.

”Tajua itse”
Suomen Lumilautaliitto on haastanut kaikki suomalaiset lumilautailun harrastajat ”Tajua Itse” -kampanjaan, jonka tarkoituksena on
rohkaista suojakypärän käyttöä rinteessä. Kampanjan keulakuvana, esimerkkinä ja opettajana Tomi on kertonut monille, miksi kypärää pitää
käyttää rinteessä aina. Kampanja ja
valistus nuorille jatkuu edelleen.
Tomi kävi lokakuun lopussa
kertomassa
selviytymistarinansa
aluePNAT:n illassa Hollolassa, sekä
helmikuussa Valkealassa LC Valkeala/Vekaran kutsumana.
Allekirjoittanut oli kuulemassa
Tomin selviytymistarinaa Valkealassa. Yleisö kuunteli miltei henkeään pidättäen koskettavaa kertomusta. Saatoin hyvin kuvitella, millainen painoarvo kertomuksella ja
sen apuna esitettävillä valokuvilla
on painotettaessa kypärän käyttämisen tärkeyttä. Tomin tapauksessa
kypärä olisi saattanut pelastaa hänet
vammautumiselta kenties kokonaan.
Veikko Kärkkäinen
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Leijonat urheilevat

Heinolassa keilailumestaruudet
ratkottiin huipputuloksin
Heinolassa keilattiin Suomen Lionsliiton mestaruuskilpailut, jossa kaikki
voittajat tekivät huipputulokset. Parhaiten menestyivät kotihallissaan
keilanneet heinolalaislionit, jotka ottivat kuudesta jaossa olleesta mestaruudesta peräti neljä. Lisäksi heinolalaisille tuli yleiskilpailusta pronssia sekä veteraanien henkilökohtaisesta kisasta hopeaa ja parikilpailusta pronssia.
Lionmestaruuden otti yllätyksel-

lisesti Ikaalinen/Kyrösjärven Seppo
Niemi komealla tuloksella 1447. Kovatasoisessa kisassa hopealle sijoittui Lahti/Jalkarannan Janne Kyllönen
1434 ja pronssille Heinola/Jyrängön
Kimmo Lahtinen 1420. Sarjaan osallistui 86 lionia.
Veteraanisarjan mestaruuden vei
Heinola/Jyrängön Kari Leino tuloksella 1315. Osallistujia 58.
Naistensarjassa Heinolan Tarja
Nurmisen jälkeen hopealle sijoit-

Tuloksia:
Lionit (86 osanottajaa): 1) Seppo Niemi LC Ikaalinen/Kyrösjärvi 1447/30
2) Janne Kyllönen LC Lahti/Jalkaranta 1434/0 3) Kimmo Lahtinen LC Heinola/Jyränkö 1429/0 4) Jukka Virtanen LC Heinola/Jyränkö 1363/84 5) Jouko
Laakkonen LC Heinola/Kailas 1345/78 6) Erkki Vesanen LC Kerava 7) Raimo
Valtonen LC Nuijamaa 1325/36 8) Kari Leino LC Heinola/Jyränkö 1315/78
9) Teppo Ryhänen LC Lahti/Jalkaranta 1313/0 10) Tarja Nurminen LC Heinola/Tähdet 1304/96
Veteraanit (58): 1) Kari Leino Heinola/Jyränkö 1315/78 2) Jouko Laakkonen LC Heinola/Kailas 1303/36 3) Reijo Länkinen LC Uurainen 1205/54
4) Markku Tilli LC Helsinki/Laajasalo 1196/18 5) Olavi Konttijärvi LC Kouvola/Lukko 1192/108 6) Aarno Jaakkola LC Kouvola/Lukko 1183/114
7) Gustav Hägg LC Karleby 1168/126 8) Heikki Karlsson LC Loviisa 1166/48
9) Jaakko Räikkönen LC Rauma/Ruori 1156/30 10) Eino Tuomi Eino LC Jokioinen 1156/72

tui Helsingin Marjatta Ruotsalainen
1292.
Lionien tiukan parikilpailun voittivat Heinolan/Jyrängön Lahtinen
ja Virtanen huipputuloksella 2783.
Veteraanien parikisan kärkikolmikon
voittivat Lahti/Kartanon Mikkola ja
Pekka Kirjola 2398. Joukkuekisassa
Heinola/Jyränkö oli täysin omaa
luokkaansa erinomaisella tuloksella
5225. Joukkueessa keilasivat Lahtinen, Leino, Pantsari ja Virtanen.

Naiset (5): 1) Tarja Nurminen LC Heinola/Tähdet 1304/96 2) Marjatta
Ruotsalainen LC Helsinki 1292/84 3) Selvi Höglund LC Oravais 1214/210
4) Anitta Miettinen LC Kuusankoski 1093/192 5) Maija Lintumäki LC Helsinki/Malmittaret 934/210
Joukkueet (14): 1) LC Heinola/Jyräntö (Lahtinen, Leino, Pantsari, Virtanen) 5225/336 2) LC Lahti/Jalkaranta (Kervinen, Kyllönen, Ryhänen Tuominen) 5099/318 3) LC Karleby (Andersson, Finell, Hägg, Åkerblom) 4960/660
4) LC Lahti/Kartano Lahti 4941/642 5) LC Ikaalinen/Kyrösjärvi 4897/348 6)
LC Kerava 4844/654
Lionit, parikisa (37): 1) LC Heinola/Jyränkö (Lahtinen, Virtanen)
2783/84 2) LC Lahti/Jalkaranta 2747/0 3) LC Ikaalinen/Kyrösjärvi 2585/138
Veteraanit (21): 1) LC Lahti/Kartano (Kirjola/Mikkola) 2398/132 2) LC
Kouvola/Lukko 2375/222 3) LC Heinola/Kailas 2371/48

Tiukka shakkiturnaus Hartolan
kuningaskunnassa
LC Hartolan kokouspaikan vitriinissä on lukuisia muistoesineitä
ja tunnustuspalkintoja kertomassa
monista Lions-järjestön kilpailuista,
jotka klubi on vuosien mittaan menestyksellisesti organisoinut. Kuuden lajin: laskettelun, pilkin, golfin,
vetouistelun, keilailun (kahdesti)
ja sökön (neljästi) seuraan asettui
viime lokakuun alussa seitsemänneksi shakkiturnaus.
Hartolan Linnahotelli oli sekä
turnausympäristönä että kauempaa
saapuneiden majoituspaikkana lähes
ihanteellinen. Kilpailusta muotoutui
äärimmäisen tasainen. Tammisaaren
Tommy Öberg johti turnausta puolessa välissä selvästi, mutta kompasteli viimeisillä kierroksilla. Moninkertainen mestari Pekka Sopanen ja leijonaturnausten parhaan kilpailunsa
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pelannut Kai Muttilainen saavuttivat karkulaisen. Viisi pistettä riitti
jokaiselle mitalisijaan joten lopullinen järjestys ratkesi vastusvertailun
perusteella. Se osoitti Tommyn etumatkan riittäneen, ja niin hän saavutti ensimmäisen henkilökohtaisen
mestaruutensa. Vuoden 2003 turnauksessa sen vei häneltä lopulta arpa,
kun kaikki käytetyt vastusvertailut
eivät silloin riittäneet.
Kilpailun tasaisuudesta kertoo,
että voittajan ja seitsemännen eroa
oli lopputuloksissa yksi piste. Sen
rajan sisään jäi mm. kolme aiempaa
mestaria.
Joukkuekilpailussa oli mukana
viisi klubia. LC Tampere/Tohloppi
uusi viimevuotisen mestaruutensa
ja ilmoitti palkintojen jaon jälkeen
järjestävänsä vuoden 2013 kilpailun

LC Ikaalinen/Kyrösjärven keilaajamestari Seppo Niemi.

Tampereella. Se on vuodesta 1994
pelattujen Lions-shakkiturnausten
kahdeskymmenes.
Henkilökohtaisen turnauksen
parhaat: 1) TommyÖberg LC Ekenäs, 5 p. (vrt 28,5) 2) Kai Muttilainen LC Tampere/Tohloppi 5 p. (26),
3) Pekka Sopanen LC Lappeenranta/
Rakuuna 5 p. (24,5) 4) Jari Torkkola LC Tampere/Tohloppi, 4,5 p.
5) Jaakko Keipi LC Askola 4,5 p.

LC Ekenäsin
Tommy Öberg
(keskellä) saavutti ensimmäisen leijonamestaruutensa.
Vasemmalla LC
Tampere/
Tohlopin Kai
Muttilainen,
oikealla Lappeenranta/
Rakuunan
Pekka Sopanen.

6) Pekka Kauko LC Sastamala/Vammala 4 p.
Joukkueturnaus: 1) LC Tampere Tohloppi ( Kai Muttilainen, Jari
Torkkola) 9,5 p. 2) LC Ekenäs 8,5
(Tommy Öberg, Leif Ekberg) 3) LC
Ylihärmä 7 p. ( Paavo Mulari, Raimo
Holm), 4) LC Hartola (Risto Saarinen, Eero Halmekoski 5) LC Vaajakoski ( Risto Pynnönen, Matti Lahtinen).

Kurkistuksia

Lapin leijonilla on
Lions-ritari näkyvyyttä ja yhteistyötä
no 1325 yli kuntarajojen

LC Somero/Paratiisi täytti 10
vuotta ja juhlat vietettiin helmikuun 9. päivänä lauantai-iltana Someron Seurahuoneella. Sain kutsun toimia klubin charterpresidentin ritariksi
lyöjänä. Ritariksi lyömisen seremoniamestarina toimi PDG Heikki
Mäkelä. Naisklubin jäsenet halusivat ritariksi lyöjäksi naisen näin korostaen naisnäkökulmaa ja sitä, että olin Lions-liiton varapuheenjohtajana osallistunut klubin perustamiseen.
Klubijuhlassa oli alusta alkaen sydämellisen lämmin tunnelma ja vieraita oli muualtakin kuin A-piiristä. Keskustelut polveilivat naislionismista
ikonimaalaukseen, ainakin omassa pöytäseurueessani. Klubin charterpresidentti Anja Kurvisen juhlapuhe valaisi Paratiisi-naisten vuosikymmenen
toimet ja aktiviteetit, ilonaiheet ja murheetkin.
Onnittelupuheet lahjoineen olivat lämpimiä tuulahduksia eri ideoista onnitella. Viirit, kuohujuomat ja Arne Ritari-säätiön adressit vastaanotti presidentti Leena Pieniniemi.
Ilta huipentui charterperidentti Anja Kurvisen ritariksi lyömiseen. Anjan
mittavat ansiot olivat saamassa ansaitun huomionosituksen. PDG Heikki
Mäkelä kertoi perusteet, ansiot, joiden pohjalta Arne Ritari -Säätiön hallitus oli hyväksynyt AR-killan jäsenyyden myöntämisen. Kaikki oli siis valmiina seremoniaa varten.
”Minulle uskottuun tehtävään liittyen, pyydän sinua lion Anja asettamaan toisen polvesi oheiselle alustalle sekä valmistautumaan vastaanottamaan ritariksi vihkimisen.” Anja oli valmiina seuraavaan.
”Minulle suoduin…” Vilpitön, odottava katse, ansioitunut lion polvistuneena edessäni. ”Minulle suoduin…” Parinkymmenen sekunnin ajan edesmenneen Pertti-veljeni, myös leijonaveljeni, tohtorinmiekka kosketti olkapäitäni ja hiljaa seisova yleisö työntyi loitommaksi. Katsoin Anjaa liikuttuneena,
pudistin päätäni. Harvoin liikuttuu siitä, että kokee tekevänsä kerrankin jotain näin oikein. Kuulin vierestä ”valtuuksin…”. ”Minulle suoduin valtuuksin ja teidän juhlavieraiden läsnä ollessa…” seremonia loppuun.
Onnittelijoiden jono kiertyi ympäri juhlasalia ja lopuksi kohotimme yhteisen Lions-ritari onnittelumaljan!
Olen paljon pohtinut menneinä vuosina Lions-aatetta, tavoitteita ja periaatteita sekä Lions-arvoja tässä hektisessä elämänmenossa. Miten lähimmäisen vilpitöntä palvelua voisi parhaiten palkita. LC Somero/Paratiisin juhlailtana lion Anjan palkitseminen oli niin oikein. Esitän vielä vilpittömät onnitteluni Anjalle ja kiitokseni hienosta juhlasta!
Marja-Leena Knuutinen, PCC, Lions-Ritari no 568

Keskustelua Lions-toiminnasta
Miksi leijonat eivät puhu suomea?
N-piiri teki tutkimuksen 1–3 vuotta
leijonina olleiden joukossa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään miten uudet leijonat ovat kokeneet
toiminnan. Saamme varmaan lukea
tutkimuksen tulokset tästä lehdestä
myöhemmin.
Puutun tässä kirjoituksessa vain
yhteen asiaan.
Kysymykseen ”Jos et voi suosi-

tella Lions-toimintaa, niin miksi?
vastattiin seuraavasti.
Vanhoilliset toimintatavat piiri-,
valtakunnan- ja kansainvälisellä tasolla on liikaa erilaisen kirjainyhdistelmän omaavia virkailijoita, jotka
muodostavat oman sisäpiirin. Mielestäni toiminta on vanhanaikaista
kaikkine merkkeineen, huomionosoituksineen ja turhine muistoesinei-

Lounais-Lapin alueella on jo vuosikausia ollut aktiivisia lätkäfaneja mukana myös leijonia, joiden matka on suuntautunut Oulun
Raksilan Kärppä-luolaan yli kymmenen vuoden ajan jokaiseen kotipeliin. Nyt haluttiin tuoda lätkää tutuksi yhä useammalle lionille puolisoineen sekä samalla lionien toimintaa tutuksi yhä useammalle lätkäfanille. Niinpä Torniosta lähtevään
omaan linja-autolliseen saatiin mukaan leijonia puolisoineen torniolaisen LC Tornio/Putaan lisäksi LC Simosta ja LC Keminmaasta.
Tempauksen järjestelyvastuusta
huolehti tällä kertaa Tornio/Putaan
klubi. Reissuun perinteisesti ottelun jälkeen kuuluvan aterioinnin paikaksi valittiin matkan varrella sijaitseva Merihelmen viihdekeskus. Samalla syntyi ajatus järjestää urheiluhenkisen lauantai-illan huipentumaksi omakohtaisen liikunnan muodossa yleiset hyväntekeväisyystanssit näissä tiloissa. Kaikki palikat lok-

sahtivat hienosti kohdalleen, kun
paikallisen tanssiorkesterin the Steelsin kalenterissa tuo ilta oli vapaana.
Varsinkin, kun bändin bassossa ja
koskettimissa musisoi LC Simon presidentti Juhani Miettunen. Lehti-ilmoittelu, julisteet sekä puskaradio
houkuttelivat paikalle ”Kaamoksen
kaatajaisiin” mukavasti tanssikansaa
ja lopputulos oli loistava.
Matkan virkistysluonteen lisäksi
tavoitteena oli markkinoida lionien
olemassaoloa ja toimintaa. Joukko
saikin kiitettävästi huomiota osakseen Raksilan areenalla, kun heidät
puolisoineen toivotettiin tervetulleeksi Kärppien kotiotteluun peräti
kahteen otteeseen yli 6 200 kiekkofanin korviin kenttäkuulutuksin sekä
mediakuuutiolla. Lisäksi tämä uunituoreita Lapin leijona lehtiä esittelevä joukko paikallisen toimittajan
ansiosta komeili seuraavana päivänä Kärppien kotisivujen uutisten
etusivulla – näkyvyyttä parhaimmillaan. (KH)

Raksilan katsomossa ei jäänyt epäselväksi keitä istui E-katsomon viidellä penkkirivillä. Siellähän oli leijonia Lapista puolisoineen ”uunituoreiden” piirilehtien kanssa. Joukossa oli hyvän urheiluhengen mukaisesti muitakin kuin Kärppien faneja.

neen, toiminnassa kilpailun ja kielteisyyden leima. Liikaa byrokratiaa
ja vanhoillista jenkkien tumma puku
mentaliteettia. Pitää olla enemmän
eurooppalaista ajattelua ja vapautta.
Muuten ei saada nuoria mukaan.
Miksei puhuta suomea? Erityisesti
vähän aikaa mukana olleita leijonia
hämäsi ja ärsytti erilaisten kirjainlyhenteiden käyttö. Miksi puhutaan
DG:stä eikä piirikuvernööristä, miksi
puhutaan CS:stä eikä piirisihteeristä.
Tähän tapaan on syyllistynyt myös
Lion -lehti erityisesti kun selostetaan
kansainvälisiä juttuja.

Esimerkkinä seuraavassa erään
klubin 30-vuotisjuhlassa klubin presidentin tervetuliaissanat: Arvoisa
PDG ja PMD-IRC ja PCSF ja PEF.
Arvoisa PMD-YEC ja PMD-LEOC ja
PMDC. Arvoisat PCT:t. Arvoisa RC.
Arvoisat PDC:t. Arvoisat PZC:t. Arvoisa PCS. Arvoisat entiset presidentit, nykyiset ja entiset hallituksen jäsenet, nykyiset ja entiset klubivirkailijat. Arvoisat jäsenet leijonat
ja ladyt. Arvoisat kutsuvieraamme.
Tämä tarina on tosi. Saitteko selvää keitä juhlassa oli?
Olli Aulio
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Leijonia laulatti SM-karaokessa
Leijonien SM-karaokekilpailu laulettiin 2.2.2013 Kiuruvedellä HotelliRavintola Peltohovissa. Kilpailuun
osallistui kaikkiaan kolmisenkymmentä laulutaitoista leijonaa. Lähes
kahdeksan tuntia kestäneessä kilpailussa laulatettiin erikseen miesten,
naisten ja duojen sarjat.
LC Kiuruvesi Nivan leijonat saivat
jo viime keväänä Jyväskylän vuosikokouksessa tietää, että heidän hakemuksensa Lions SM-karaokekilpailun järjestäjäksi on hyväksytty. Näin
klubille jäi reilu puoli vuotta aikaa
suunnitella ja järjestää kilpailua. Kun
yhteistyökumppanina kaiken lisäksi
toimi Kiuruveden Iskelmäviikon organisaatio, oli jo ennakkoon odotettavissa hyvin järjestetty, tasokas laulukilpailu.
Kilpailun juontajina toimivat viimevuotisen leijonien karaokekilpailun voittajat Kati Huttunen ja Juha
Vartiainen. Laulavat juontajat esiintyivät tuomariston taukojen aikana
itse ja viihdyttivät yleisöä. Lisäksi

taukojen aikana nähtiin taidokkaita
voimisteluesityksiä.
Vaikka kyseessä onkin kilpailu,
on kuitenkin päätarkoituksena viettää mukava, vapaamuotoinen iltapäivä leijonien kesken. Voitto ei ole
aina se tärkein kriteeri osallistua ja
tulla mukaan, tuumasi yksi järjestelyihin osallistunut LC Kiuruvesi Nivan lady Anne Härkönen.
Todella monet paikalla olijat korostivat samaa viestiä: voittamisella
ei ole väliä, pääasia että on hauskaa.
Porukka viihtyi, tuttuja tavattiin ja
luotiin suhteita myös oman piirin ulkopuolelta tulleisiin leijoniin.

Kolme eri sarjaa
Kilpailussa laulettiin kolme eri sarjaa. Miesten sarjan kirkkain mitali
meni LC Luopioisiin Tapio Körhämölle. Hopeaa pokkasi Erkki Päivärinta Reisjärveltä ja Kiuruvesi/Nivan oma leijona, Vesa Pölkki lauloi
itsensä pronssille.

Naisten sarjan voittaja Helena Hallikainen Savonlinnasta.

Kilpailun tuomaroivat dir.cant. Eino Lilja LC Kiuruvesi, muusikko, erityisopettaja Tiina Nousiainen, muusikko Juha Remes ja muusikko Virpi Piippo.

Naisten sarjassa sekä voitto että
pronssi menivät LC Savonlinna/Säämingin ladyille, kulta Helena Hallikaiselle ja pronssi Leena Ruuskaselle.
Heidän väliinsä hopealle lauloi LC
Kiuruvesi/Nivan lady Anitta Pölkki.
Paras duo oli Keijo Karppi ja Mika
Wallius Juankoskelta. Kakkoseksi sijoittuivat Esa Ruuskanen ja Jouko
Hallikainen LC Savonlinna/Säämingistä. Pronssisija meni duolle nimeltä Charlien enkelit. Enkeleinä lau-

loivat naisten sarjassa kunnostautuneet Helena Hallikainen ja Leena
Ruuskanen. Sarjojen voittajat pääsevät suoraan Kiuruveden Iskelmäviikon semifinaaliin kesällä 2013.
Tuomaristo oli yksimielinen päätöksissään. Kilpailussa arvioitiin lauluääni ja tulkinta, rytmissä pysyminen, lavakarisma, viihdyttävyys ja
kokonaisvaltainen esiintyminen.
Teksti ja kuvat: Airi Leskinen

Miesten sarjan voittaja Tapio Körhämö LC Luopioisista.

107 M-piirin Melvin Jones -juhla Pomarkussa
Muutaman vuoden Ruususen unilla
ollut 107M-piirin Melvin Jones -juhlaperinne herätettiin tammikuussa
eloon Pomarkussa. Perinteen elvyttäminen sopi hyvin Lions Club Pomarkun toimintaan, onhan klubin jäsenistä osapuilleen joka toinen MJFjäsen. Jäsenyyksiä tärkeämpää on tosin tietenkin LCIF-lahjoituksilla aikaansaatu apu.
Juhlassa luovutettiin kolme uutta
MJF-jäsenyyttä: isäntäklubista lion
Tapio Heikintalolle ja lion Juha Puutiolle sekä Timo Liljegrenille LC Pori/
Meri-Porista. Lady Hannele Vuorinen piti juhlayleisölle ansiokkaan
katsauksen Melvin Jonesin elämään
– ja siten koko leijona-aatteen juuriin. Menneisyyden tunteminen an42 LION 2/13

taa tunnetusti niin virtaa kuin ymmärrystä tulevaisuuden haasteiden
kohtaamiseen.
Virallisen ohjelman jatkoksi ilta
jatkui hyvän ruoan, tanssin ja hyvän seuran merkeissä – ladyjen arpajaisia tietenkään unohtamatta. Rivileijonan näkökulmasta tällaisten tapahtumien suurin anti lieneekin virallisen ohjelman ulkopuolella: juhlat ovat oivallisia hengennostattajia
ja tarjoavat samalla tilaisuuden tavata piirin muita leijonia. Arkinen leijonatyö rajoittuu tunnetusti useimmiten oman klubin alueelle.
Vieraita kertyi kaikkineen noin 80,
eli pientä kasvun varaa olisi ollut.
Juhla-aika 1½ kuukauden pikkujoulujoulu-uusivuosi -sesongin jatkona lie-

Uudet Melvin Jones -jäsenet Timo Liljegren, Tapio Heikintalo ja Juha Puutio
plakaatteineen sekä Juhlan juontaja Raimo Santi.

nee verottanut tulijoita. Läsnä olleille
juhla näyttää olleen mieluisa kokemus, koska pohjoisen naapurimme lei-

jonat suunnittelivat jo alustavasti illan
aikana järjestävänsä vuoden 2014 Mpiirin Melvin Jones -juhlan.

Kampin kappeli on Vuoden
2012 kristillinen mediateko
Kristillinen Medialiitto on päättänyt
myöntää Vuoden 2012 kristillinen
mediateko -palkinnon Helsingissä
sijaitsevalle Kampin kappelille ja siihen liittyvälle ajattelulle. Kappelissa
yhdistyvät toisaalta vähäeleinen kristillisen viestin läsnäolo ja samalla siihen erottamattomasti liittyvä sosiaalisen auttamisen näkökulma.
– Tämä kappeli on media. Tätä ei
voi ohittaa näkemättä sitä. Yhtä hyvin työmatkoillaan kiirehtivät, kauppakeskuksessa asioivat kuin yhteiskunnan reuna-alueille ajautuneet
näkevät tämän taideteoksen. Onhan tämä yksi World Design Capital
2012-vuoden kärkihankkeita. Näin
totesi Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka ojentaessaan Vuoden kristillinen mediateko -palkinnon Kampin kappelille.
Kaikki eivät ole kuitenkaan kävellet ohi. Yli neljännesmiljoonaa
Kampin torin kulkijaa on jo muutaman kuukauden aikana astunut
myös kappeliin sisälle. He ovat hiljentyneet sen tilassa tai saaneet apua
Helsingin kaupungin sosiaalityönte-

kijältä tai he ovat keskustelleet elämän perusarvoista kirkon työntekijän kanssa.
– Kappelissa vuorovaikutuksen
lähtökohta on kävijän oma tarina.
Hänen omaa asiantuntijuuttaan hänen omassa elämässään kunnioitetaan, ja pyritään rakentamaan uutta,
aiempaa parempaa ja vahvempaa,
Kuikka totesi palkintoa luovuttaessaan.
Eikä kappelissa ketään pakoteta
kuuntelemaan kristillistä viestiä.
Kävijät itse valitsevat, haluavatko
he kohdata sosiaalityön vai kirkon
palveluja.
– Kappeli on eräs viestinnällinen
vastaus ihmisen elämän keskeisiin
kysymyksiin. Siksi se on mielestäni
vuoden 2012 kristillinen mediateko,
Maarit Kuikka perusteli valintaa.
Lions-toiminnassa on määriteltynä, että sen puitteissa ei saa riidellä uskonnosta eikä politiikasta,
Mutta sielläkin käydään laajaa keskustelua arvoista.
– Paavalin tapaan meillä kansainvälisyys, osaaminen, vuorovaikutus

Vas. viestintäjohtaja Thorleif Johansson, toiminnanjohtaja Tarja Jalli, yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen, kiinteistöjohtaja Markku Koskinen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö Leila Palviainen, pääsihteeri
Maarit Kuikka. Kuva: Antti Tuomikoski.

ja keskustelu ovat keskeisiä. Ja meidän julistuksemme ydin on: me palvelemme, pääsihteeri Kuikka kertoo.
– Niin kirkko, yhteiskunta kuin
me leijonatkin olemme yhteisellä
asialla. Meneillään on kehitys, jossa
meitä kaikkia tarvitaan. Puhun nyt
syrjäytymisestä, ylisukupolvisesta
köyhyydestä, yhteiskunnan kahtiajakautumisesta ja ikääntymisestäkin.
Pääsihteeri Kuikka otti lisää esimerkkejä.
– Lapsissa on tulevaisuus, sanotaan. Olemme kuitenkin onnistuneet
15 viime vuoden aikana kasvattamaan lapsiperheiden köyhyyden
kolminkertaiseksi. Suhteellinen köyhyys on maassamme 1970-luvun tasoa. 70 % kansastamme on köyhyys-

rajan yläpuolella, mutta sen alapuolella olevaan köyhään kolmannekseen kuuluvat mm. vanhukset, opiskelijat ja yksinhuoltajat. – Edessä on
aika, jolloin meitä kaikkia tarvitaan.
Yhtä hyvin Kampin kappelissa toimivia sosiaalialan ammattilaisia, kirkon
työntekijöitä kuin meitä leijoniakin,
Kuikka totesi.
Vuoden 2012 kristillinen mediateko -palkinnon ottivat vastaan
yhteisen seurakuntatyön johtaja
Pentti Miettinen, Kampin kappelin
toiminnanjohtaja Tarja Jalli sekä kiinteistöjohtaja Markku Koskinen Helsingin seurakuntayhtymästä. Helsingin kaupungin edustajana palkinto
ojennettiin sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö Leila Palviaiselle.

Mörköoopperalla lähes 2 000 katsojaa
Marjatta Pokelan säveltämä Mörköooppera vuodelta 1980 sai uuden
tulemisensa Helsingin Pakilassa yhteensä lähes 2 000 katsojalle, neljänä
esityskertana Hyvän Paimenen kirkossa. Kahden esityksen yleisö tuli
alueen päiväkodeista ja yhden näytöksen yleisö tuli esiintyjien omasta
koulusta. Viimeinen ja yleisömäärältään suurin esitys toteutettiin ystävänpäivänä.
Mörköooppera on kaikille suomalaisille tuttu, ainakin muutamasta
tunnetusta lastenlaulustaan. Helsin-

Mörköoopperan kiitetty ohjaaja
Hannele Soljander-Halme.

ginmatkallaan Mörkö kokee kommelluksia tarkastellessaan elämää lapsen
silmin. Mörköä ihmetyttää ihmisten
jatkuva kiire ja välinpitämättömyys
toisista. Miksi kaikki on suunniteltu
vain aikuisten näkökulmasta? Onnekseen Mörkö lopulta pääsee palaamaan Mökkylän satumaahan.
Siellä pienet ja näennäisen vähäpätöiset asiat ovat tärkeitä. Mökkylässä
lapset ja eläimet ovat keskipisteenä
eivätkä he ole siellä kaikkien muitten tiellä.
Oopperan esittivät Paloheinän
ala-asteen koulun oppilaat yli 100
oppilaan voimin. Säestäjänä oli Pakilan musiikkiopiston kansanmusiikkiyhtye johtajanaan Jari Komulainen.
Oopperan ohjauksesta vastasi Hannele Soljander-Halme, musiikin maisteri ja Pakinkylän klubin lady.
Suuren kulttuurihankkeen taustalla olivat LC Helsinki Pakinkylä
ja LC Helsinki Aurora sekä Pakilan
musiikkiopisto ja Pakilan seurakunta.
Myönteisellä asenteellaan merkittävän taustatyön tekivät myös Paloheinän ala-asteen koulu ja siellä erityisesti esiintyjien opettajat. Talkootunteina laskien leijonien, la-

Helsingissä Möröltä tuntui olevan kaikki kiellettyä. Presidentinlinnan ovessa
oli lukko, vaikka sisällä oli itse ukko. Kauppatorin herkkuihin olisi tarvittu
rahaa. Poliisi tuli kieltämään lumiukon rakentamisen parkkipaikalle. Ratikkaan ei saanut nousta, vaikka olisi pitänyt päästä Paloheinään. Eduskunnan
kristallivalojakaan ei päässyt ihailemaan.

dyjen ja puolisoiden osuus oli yli
1 000 tuntia puvustuksen toteuttamisessa, lavasteiden ja tarpeiden
valmistuksessa ja kuljetuksissa, tarjoilujen leipomisessa ja järjestelyissä
sekä muissa erilaisissa järjestelytehtävissä. Tämän lisäksi oopperan oh-

jaukseen Hannele Soljander-Halme
käytti 400 tuntia. Konserttitoimikunnan operatiivinen johtaja ja innoittaja oli Jorma Halmepuro.
Teksti: Antti Tuomikoski
Kuvat: Antti Tuomikoski ja
Pentti Mattila
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Klubien arkea ja juhlaa
Kiikassa toimittu 50 vuotta
Kiikan lionsklubi perustettiin silloisen Kiikan kuntaan 15.2.1963.Perustajajäseniä oli 16. Klubin jäsenmäärä on ollut viimeaikoina kiitettävässä nousussa. Alunperin jäsenistö oli melko harvalukuinen, mutta leijonien määrä
on ollut nousujohteinen.Tätä kuvastaa jo sekin, että nykyisistä jäsenistä
presidentteinä on toiminut 23 lionia. Tosin Ari Eskola ja istuva presidentti
Juhani Nieminen ovat molemmat olleet kaksi kautta. Tällä hetkellä jäseniä
klubissa on 38. Nykyisin Kiikka kuuluu Sastamalaan.
Klubin syntymäpäivät vietettiin Rautaveden rannalla Ellivuoressa, joka
on kuuluisa laskettelurinteistään ja hyvästä ruuasta. Tilaisuus oli sekä juhlava että rento. Tilaisuudessa pidettiin puheita, esitettiin musiikkia, runonlausuntaa ja venäläistä tanssia.Taisi tosin olla tuttuja maatuskoja lavalla...
Presidentti Juhani Nieminen piti tervetuliaispuheen, korostaen aikaperspektiiviä, 50 vuotta on pitkä tai lyhyt aika, miten sen ottaa. Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka piti vaikuttavan puheen leijonien avunantotahdosta ja siitä, ettei yleisesti ymmärretä lionsklubien perimmäistä tarkoitusta. We serve, me palvelemme, tämä alkuperäinen tarkoitus on jostain
syystä hukassa ja klubimme mielletään poliittiseksi yhteisöksi.
Kuikka sanoi puheessaan, että meitä on joka puolelta, oikealta ja vasemmalta, työttömiä ja huippujohtajia. Mutta unohdetaan tai ei tiedetä, että
olemme hyväntekeväisyysjärjestö.
Piirikuvernööri Jari Vuorinen Ulvilasta puhui ja jakoi ansiomerkkejä: perustajajäsenet Antero Rainionmaa ja Pekka Mäkinen saivat ansaitsemansa
kunniamerkit sekä runsaat ablodit juhlaväeltä.
Lion Keijo Huuhka sai ansaitusti Melvin Jonesin -ansiomerkin ja lion
Olavi Prihti sai Arne Ritari -killan jäsenyyden, ollen ensimmäinen Kiikan
klubiin lyöty ritari.

Varpaisjärvi jakanut
30 vuodessa 250 000 euroa
Edistykselliset nuoret miehet olivat 1960-luvun alussa pohtineet mahdollisuutta aikaansaada Varpaisjärvelle kerhoa, joka voisi omalla toiminnallaan
edistää kunnan toimintoja ja auttaa apua tarvitsevia. Joukko näitä miehiä

LC Varpaisjärven 50-vuotisjuhlassa palkitut. Edessä plaketit käsissään uudet
Melvin Jones -jäsenet Ahti Kirtola ja Jussi Tervo (oik.). Vasemmalla liiton
varapuheenjohtaja Asko Merilä ja oikealla piirikuvernööri Martti Törrönen.
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Perustajajäsenet Antero Rainionmaa ja Pekka Mäkinen oikealla. Kuvassa
myös ritari Olavi Prihti ja Melvin Jones -jäsen Keijo Huuhka.

Tilaisuudessa kuultiin Kiikan Torvisoittokunna musiikkia ja joitakin sooloesityksiä.Vakuuttavia kaikki, ehkä paikallisen runoilija Kaarlo Sarkian runo
lady Kirsti Jokelan esittämänä jäi erityisesti mieleen.
Loppuun vielä lause klubimme ajatuksista tai toiminnan perusteista.
Veikko Huovisen romaaneissa metsätyömies, korpifilosofi Konsta Pylkkänen mietti tapansa mukaan maailman menoa, ja oli yleensä oikeassa:
Maailmankaikkeudessa ihmisellä on kusiaisen toimivaltuudet. Muurahaispesässä porukkaa riittää. Me lionit olemme niitä kusiaisia ja meitä on
paljon, saamme ihmeitä aikaan. Vaikka niillä kusiaisten toimivaltuuksilla.
Olemme oikealla tiellä ja pienen klubin puolesta takaan, että jatkamme
sillä tiellä.
J-P Huuhka

yhdessä LC Lapinlahden toimiessa kummina kokoontuivat 19.12.1962 perustamaan Varpaisjärvelle lionsklubin. Perustajajäsenistä on Esa Pitkänen
yhä LC Varpaisjärven jäsen ja kaksi muuta elossa olevaa perustajajäsentä
ovat vuosia sitten muuttaneet muualle.
Klubi juhli 50-vuotista taivaltaan kahdella foorumilla. Ensin 9.11.2012
järjesti klubi juhlakonsertin, jossa esiintyi Varpaisjärvellä juuriaan pitävä
Laura Voutilainen bändeineen. Toinen tapahtuma olikin varsinainen 50-vuotisjuhla, joka järjestettiin 1.12.2012. Juhlan avasi presidentti Eero Ryhänen luoden lyhyen katsauksen klubin viimeaikojen tekemisiin ja toivottaen vieraat tervetulleiksi. Juhlapuheen piti VCC Asko Merilä tuoden samalla klubillemme Lions-liiton tervehdyksen. K-piirin tervehdyksen toi DG
Martti Törrönen.
Juhlassa esiintyi aivan loistava duo RiittaVäisänen & Petra Lisitsin-Mantere. Heidän itsensä sovittamat kansanmusiikkiin ja rekiretkeen pohjautuvat
sovituksensa kaikesta ”rehvakkuudestaan” huolimatta olivat todella upeita
ja juhlavia. Juhlissa on tapana myös palkita aktiivisesti toimineita jäseniä.
Toiminnastaan LC Varpaisjärvessä sai 30-, 40- ja 50-vuotisansiomerkin yhteensä 20 leijonaa tai ladya. Lisäksi kutsuttiin Melvin Jones-jäsenkunnan
jäseniksi Jussi Tervo ja Ahti Kirtola erityisen ansiokkaasta toiminnastaan
Maalaismarkkinoiden hyväksi.
Historiikin, jonka olivat laatineet Sakari Mustonen ja Vesa Koskela esitti
lioneista jälkimmäinen. Aluksi aktiviteetit olivat lähinnä talkootöihin keskittyneitä, mutta Maalaismarkkinoiden järjestämisen tultua v. 1981 keskeiseksi aktiviteetiksi on avustus- ja tukitoiminta muuttunut paljolti taloudelliseksi avustamiseksi. Olemme tukeneet useita paikkakunnalla toimivia
yhdistyksiä taloudellisesti, yksittäisiä henkilöitä ja perheitä katastrofitilanteissa, olleet järjestämässä kansainvälistä nuorisovaihtoa. Olemme myös
aikaansaaneet jotain pysyvästi näkyvää paikkakunnalle, mm. Matti ja Liisa
-lehden perustamisessa, Varpaisjärven ensimmäiset katuvalot, Ruuna Reippaan patsas, hautausmaan valaistus sekä hevosajoneuvomuseo. Markkinoiden avulla on LC Varpaisjärvi runsaan 30 viime vuoden kuluessa voinut jakaa rahallista tukea lähes 250 000 €.
Ahti Kirtola

Perustajajäsenet Lauri Antikainen (vasemmalla) ja Erkki Luukka (oikealla)
saivat varapiirikuvernööri Veijo Suhoselta chevronit 55 vuoden lionstoiminnasta Luumäellä.

Muistamisen hetki
Joulun alla klubi-ilta oli tavallista juhlavampi, kun Luumäen molempien
klubien yhteisillassa kävi varapiirikuvernööri Veijo Suhonen palkitsemassa
chevroneilla ansioituneita leijonaveljiä.
Arvokkaimmat tunnustukset jaettiin peräti 55 toimintavuodesta Luumäen vanhemman klubin perustajajäsenille Lauri Antikaiselle ja Erkki Luukalle. Leijonaveljet kiittivät tunnustusta mukavaksi yllätykseksi, vaikka molemmat tuumivat olevansa jo vähävoimaisia aktiiviseen toimintaan korkean ikänsä vuoksi.
Mikä sitten saa jaksamaan yhä mukana klubitoiminnassa?
”Kyllä se on siinä, kun tätä on nuoresta lähtien tehnyt. Joukon henki on
ollut sama alusta alkaen, ja se tuntuu hyvältä,” Lauri Antikainen sanoo.
”Niin, tätä toimintaahan on nähty alusta alkaen. Hienoa on ollut nähdä,
kuinka toiminta on edistynyt ja kehittynyt. Tässä toveripiirissä on aina ollut hienoa keskustella oman kunnan ja klubin asioista,” Erkki Luukka arvioi.
Antikaisen ja Luukan lisäksi chevroneita jaettiin uskollisesta lionstoiminnasta Risto Gertsch’ille, Pasi Niemelälle ja Reijo Tanskaselle 40 vuodesta, Erkki Kurpalle 30 vuodesta, Esa Rehuselle 25 vuodesta ja 15 vuodesta Heikki Lohelle sekä Lasse Vallentinille.

Juhani Partanen

Timanttisadetta Pakinkylässä
Suomen oloissa harvinainen progressiivisten Melvin Jones -merkkien jako
tapahtui LC Helsinki/Pakinkylän helmikuun klubikokouksessa. Jaossa oli viisi
kolmen timantin progressiivista kultamerkkiä. Lisäksi samassa kokouksessa
lyötiin kaksi klubilaista Lions -ritareiksi ja jaettiin yksi Melvin -kunniataulu.
Pakinkylän klubi on erittäin hyvin kunnostautunut kansainvälisessä avustustoiminnassa. Sen merkkinä klubin toimivilla jäsenillä on kahdella viiden
timantin kultamerkit. Progressiivisia jäseniä on edellä mainittujen lisäksi
kuusi ja Melvin Jones -jäseniä 18 kpl.
Klubi on tukenut runsaasti myös Arne Ritari -säätiön toimintaa. Nyt ritarin arvon saaneiden kahden jäsenen lisäksi on klubin toimivissa jäsenissä
14 ritaria. Suurimman osan avustustoimintaan käytetyistä varoista klubi
kerää vuosittaisella joulukuusten myynnillä alueella kolmessa myyntipisteessä. Myyntiin saatavat joulukuuset tulevat osin kumppanuusklubeilta
ja osin ostetaan kaupallisilta kotimaisilta kasvattajilta. Viime jouluna klubi
myi yhteensä 1000 kuusta.
Pakinkylän klubin palkittuja jäseniä. Vasemmalta ritarit Aarne Kivioja ja Larri
Larne, kolmen timantin progressiiviset jäsenet Pentti Mattila ja Pentti Mäkinen. Melvin Jones -jäsen Pekka Taskinen ja kolmen timantin Olli Aulio. Kuvasta puuttuvat kolmen timantin jäsenet Jorma Halmepuro ja Matti Änkö.

Meilahden ala- ja yläasteen viuhkaryhmä, oikealla LC Worldwiden presidentti
Cecil Issakainen.

4711. Käärmeenvuosi
LC Helsinki/ Worldwide järjesti jälleen jo traditionaaliseksi tulleen ”Kiinalaisen Uudenvuoden Juhlan”. Tänä vuonna on menossa vuosi 4711 Käärmeenvuosi. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä ravintola Thang Dynastyssa 17.2.2013.
Tilaisuus oli loppuunmyyty. Lionit perheineen ja ystävineen olivat saapuneet nauttimaan yhdessäolosta runsaan ja maittavan illallisen, sekä monipuolisen kiinakulttuurisen ohjelman parissa.
Monipuolisesta ohjelmasta vastasivat mm. Meilahden ala- ja yläasteen
nuorten viuhkaryhmä. Tilaisuuden tuotto menee nuorisotyön hyväksi.

Sydänlähettiläs
Pirkko Mannola viihdytti
Iloisia iskelmiä ja ”sydämellisiä” lauluja esittivät 16.2. Metsonkodin perinteisessä Ystävänpäivä- juhlassa pirteä Pirkko Mannola säestäjänään harmonikansoitonopettaja Pekka Pentikäinen. Tämä oli jo 14. kerta, kun LC Vantaa/
Komeetat hemmottelivat Metsonkodin asukkaita Ystävänpäivä-teemalla.
Pirkko Mannola oli juuri muutama viikko sitten valittu Sydänlähettilääksi
yhdessä viihdetaitelija Arja Korisevan kanssa. Mannola harrastaakin liikuntaa monipuolisesti sauvakävelystä hotjoogaan ja pilatekseen. Nämä molemmat naistaitelijat ovat ihanan iloisia ja pirteitä ja sopivat täten mainiosti Kävele Sydämen Puolesta -kampanjan keulakuviksi. Kampanjan tarkoituksena
on kerätä rahaa naisten sydänterveyden tutkimustyöhön.
Pirkko Mannola lauloi ensimmäiseksi ikivihreän ”Kellä kulta”-laulun. Se
sopikin hänen elämäntilanteeseen upeasti, sillä hänestä oli juuri kaksi päivää sitten tullut suloisen pikkuprinsessan onnellinen isoäiti. Pirkko Mannola jutusteli yleisön kanssa mukavia ja esitti mm. Pieni Sydän-, Kaunis
valhe-, Hymyhuulet-, Suklaasydän- ja Väliaikainen-laulut. Soittajapoika-kappaleen aikana kuultiin taiturimaista harmonikansoittoa Pekka Pentikäiseltä.
Kultainen nuoruus laulu sopi loppuun aivan mainiosti, sillä suurin osa
yleisöstä muistelee mielellään kultaista nuoruusaikaansa ja he kuuntelevat
mielellään vanhoja kappaleita.
Eija Päivinen

Metsonkodin asukkaat kuuntelivat mielellään Pirkko Mannolan esittämiä vanhoja ”ikivihreitä” lauluja.
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LC Turku/Kupittaan juhlalahjoitukset 8 000 euroa

A-piirin leijonajoukot kokoontuneina Turun sankariristillä sankarihautojen
äärelle.

Kunniakäynti Turun sankariristillä
Piirin 107-A leijonat kokoontuivat 13.1.2013 kunnioittamaan sotiemme veteraanien muistoa Turun sankariristillä sankarihautojen äärellä. Runsaat 130
leijonaa Turun ja ympäristön klubeista oli noudattanut kutsua
Tilaisuuden järjestelyistä vastasi tällä kertaa I-alueen puheenjohtaja Vilhelm Backman lohkareiden avustamana.
Tilaisuudessa avustivat Tuukka Alhonen joukkojen komentajana, Pauli
Inkiläinen ja Olavi Niskanen kunniavartiossa Sankariristillä ja Pekka Santala
ja Mirja Pitkänen Muistopaadella. Esilaulajina toimivat Timo Roos, Markku
Kotamäki, Esko Vuori, Esko Aaltonen ja Jaakko Hirvelä sekä äänentoistotekniikasta Tapio Harittu.
Tilaisuuden itseoikeutettu puhuja oli pirikuvernööri Reino Laine. Hän
käsitteli puheessaan maamme 95-vuotiaan isänmaamme kohtaloita ja itsenäisyyden taustoja suurvaltojen etupiirissä. Myös talvisota ja jatkosota
olivat tarkastelun kohteena. Sodat vaativat uhrinsa ja niitä seurasivat raskaat vuodet. Tärkeintä oli itsenäisyyden säilyttäminen. Puheessa korostui
myös kotirintamalla tehdyn pyyteettömän työn merkitystä.
Tilaisuuden jälkeen oli LC Turku Aurora järjestänyt kahvitilaisuuden kuntoutuskeskus Petreassa. Tilaisuudessa muisteltiin myös järjestön perustajaa Melvin Jonesia.
Teksti ja kuva: Lars Wiren

Turun kolmanneksi vanhin lionsklubi, LC Turku/Kupittaa, perustettiin
21.4.1958. Klubia oli perustamassa 15 miestä. Perustajajäseniä ei enää ole
toiminnassa mukana. Klubin vanhin jäsen Osmo Honka täytti 19.1.2013
kunnioitettavat 90 vuotta. Hän on ollut klubin jäsen 54 vuoden ajan. Leijonana hän on toiminut jo 60 vuotta, sillä hän oli perustajajäsenenä perustamassa lionsklubia Poriin vuonna 1953.
LC Turku/Kupittaa vietti 55. vuosijuhlaa ravintola Suomalaisella Pohjalla 9.2.2013. Juhla alkoi juhlakokouksella ja kolmen uuden veljen juhlallisella vastaanotolla. Tarkoituksena oli neljän uuden veljen vastaanotto
mutta valitettavan yhteensattuman takia yhden uuden veljen vastaanotto
siirtyi seuraavaan klubikokoukseen. Näin klubiin on otettu jo viisi uutta jäsentä kuluvan kauden aikana. Juhlapäivänä klubin jäsenmäärä oli 38 veljeä.
Erikoisuutena voidaan mainita, että viimeisen viiden vuoden aikana klubin keski-ikä on laskenut 59,3 vuodesta 56 vuoteen. Vuosijuhlan juhlapuhujana oli A-piirin piirikuvernööri Reino Laine. Puheessaan hän palautti mieliin järjestömme syntyvaiheita. Myös toimintavuoden teemat ja jäsenkehitys saivat oman huomionsa. Puhuja kohdisti sanansa myös juhlivalle klubille ja totesi sen kuuluvan piirin aktiivisimpien klubien joukkoon.
DG Reino Laine luovutti yhdessä klubin presidentin Pekka Määtän kanssa
Melvin Jones-jäsenyyden kunniataulut veljille Reino Ainala ja Ilkka Hooli.
Juhlan ohjelmassa oli 40 nuoren tanssijan esitys. Varsinaisen yllätyksen järjestivät klubin ladyt hienolla kuorolaulullaan sekä muotinäytöksellä.
Juhlavuoden historiikin olivat laatineet veljet Ismo Viinikainen ja Lars
Wiren.
Jo aikaisemmin klubi oli tehnyt päätöksen, että juhlavuoden aikana ei
jaeta rahalahjoituksia. Sen sijaan lahjoituksina luovutettiin soittimia, viihdeelektroniikkaa, huonekaluja ja vaatteita yhteisarvoltaan n. 8 000 €. Avustuskohteiksi oli valittu TYKS:n lasten psykiatrinen osasto, Mäntymäen perhekeskus sekä opettajien Quest-koulutus.
Toimintavuoden teemojen mukaisesti klubi on panostanut palvelutoimintaan. Aktiviteettien kohteina ovat olleet vanhusten kirkkopyhä ja joululounas, mehutarjoilu Turun Maarian kirkolla sekä kenkien nastoitusta tavaratalon asiakkaille.
Teksti ja kuvat Lars Wiren

Miki sai tandempyörän
Vanhan Kouvolan lionsklubit ostivat yhdessä tandempyörän syntymäsokealle Miki Heikkilälle. Hän on 17-vuotias aktiivinen ja positiivinen poika,
joka vammastaan huolimatta haluaa liikkua ulkona luonnossa.

Miki ja uusi pyörä. Kuvassa myös myös Mikin äiti ja LC Kouvola/Lukon ja LC
Kouvola/Iriksen edustajat.
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LC Turku/Kupittaan uudet jäsenet Mika Lankinen, Mikko Pikander, Klaus
Karlsson juhlakokouksessa.

LC Kuusamo/Kitkan leijonia vasemmalta Matti Ervasti, Päivi Siikaluoma,
Matti Torkkola ja presidentti Hannu Virranniemi sekä veteraanien puolesta
shekkiä vastaanottamassa Anna Marttinen ja Viljo Määttä.

Vastoilla apua veteraaneille
DG Jukka Uusitalo ja 10-vuotismerkin saaneet klubilaiset: (vas.) Orvokki
Willberg, Tuija Kiiskinen, Seija Tikkanen, Outi Syvänperä, Terhi Rauhala,
Riitta Puranen, Elli Oila, Tarja Lamminperä, Lena Ahonvala ja Silja Salokas.

LC Helsinki/Maininki juhli
10-vuotista taivaltaan
LC Helsinki/Maininki ry vietti 10-vuotisjuhlaansa perjantaina 19.10.2012
NJK Koivusaaren tiloissa.
Juhlavassa ja lämminhenkisessä tilaisuudessa oli juhlapuhujana PCC Olli
Ollila, joka oli juhlapuhujana myös Charterjuhlassa.
Klubi on tehnyt pitkään yhteistyötä Lauttasaaren Musiikkiopiston kanssa.
Lähes alusta alkaen on järjestetty vuosittain kahvikonsertti, jossa ovat esiintyneet Musiikkiopiston opiskelijat. Vuosien mittaan Musiikkiopisto on saanut sekä stipendejä että avustusta soitinten hankintaan. Näiden luontevana
jatkona klubi lahjoitti 10-vuotisjuhlan yhteydessä 2 000 euroa Musiikkiopiston pilottiprojektille: musiikkileikkikoulua jokaiselle Pajalahden päiväkodin
lapselle. DG Jukka Uusitalo palkitsi Outi Syvänperän I ruusukkeen ansiomerkillä ja Silja Salokkaan Medal of Merit -ansiomerkillä.

Leijonalounas veteraaneille
LC Ilomantsi ja LC Ilomantsi/Brihat sekä Ilomantsin ev.lut. seurakunta tarjosivat veteraanitunnuksen omaaville ohjelmallisen Leijonalounaan. Paikalle oli kutsuttu 95 sotiemme veteraania, joista kutsun otti vastaan 66.
Vieraat toivotti tervetulleeksi LC Ilomantsin presidentti Pekka Kontkanen,
seurakunnan tervehdyksen toi kirkkoherra Mikko Tolonen ja päätössanat
lausui LC Ilomantsi/Brihojen presidentti Pertti Laakkonen. Ohjelmanumeroina kuultiin Ilomantsin Mieslaulajien vahvistetun kvartetin laulua, ritari
Arvi Koivuniemi esitti lausuntaa. Ohjelman jälkeen nautittiin maittava Leijonalounas jälkiruoka kahveineen.
LC Ilomantsin kauden 12–13 teemana on ”kunniavelka isänmaan puolesta taistelleille”. Teemaan liittyen klubi on anonut ja saanut ARS-säätiöltä apurahaa sotiemme veteraanien kotona asumisen ja kuntoutuksen
tukemiseksi.
Tilaisuuden ajankohta 13.1.2013 osui juuri sopivasti Melvin Jonesin syntymäpäivään ja vietettävään Lions-viikkoon. Tapahtumassa avustajina ja kuljetustehtävissä toimivat molempien klubien veljet ja ladyt, jotka huolehtivat myös pöytiin tarjoilusta.
Jorma Maksimainen

Leijonalounaan kunniavieraana oli myös 101 vuotta täyttänyt Ilma Larsson, ja
pöytäseurueen veteraanien keski-ikä ylittää 90 vuotta. Kuva: Pekka Ikonen.

LC Kuusamo/Kitka on jo vuodesta 2008 lähtien tehnyt vuosittain yhteisen projektin Kuusamon veteraanien kanssa. Klubilaiset ovat käyneet hakemassa Poussun kylästä koivuja ja tehneet samalla metsänhoidollista harvennusta koivikoissa. Karsineet oksat peräkärryihin ja kuljettaneet ne Kuusamon keskustan tuntumaan Pikkupappilan viereen, jossa olemme viettäneet yhteisen iltapäivän heidän kanssaan ja sitoneet vastoja leppoisan seurustelun, makkaranpaiston ja kahvittelun kera. Tässä tulee korostuneesti
esille näiden veteraanien todella ammattitaitoinen vastantekotaito. Ja se
suuri riemu, joka kumpuaa siitä hyvänolon tunteesta, kun heitä ja heidän
apuaan tarvitaan tässäkin asiassa.
Tämän jälkeen vastat on säilötty pakkaseen ja klubilaiset ovat huolehtineet niiden markkinoinnista eri joulumyyjäisten yhteydessä
Veteraaneille, meidän isänmaamme puolustajillemme on tästä potista
sovittu jaettavaksi 500 euroa, joka luovutettiin 27.2.2013 Kuusamon kansanopistolla veteraanien kokouksen jälkeen olleessa luovutustilaisuudessa.

Liikenneturvallisuutta
kehitetään Jokelassa
LC Jokela asennutti viime kesänä Jokelantien varteen, etelän suuntaan nopeusnäytön. Jokelan keskustan kohdalla on 40 km rajoitus ja sen noudattamisesta haluttiin muistuttaa autoilijoita. Kyseisellä tieosuudella kulkee varsin huomattava määrä ajoneuvoja ja asemalle kulkevat sekä radan ali keskustaan tulevat ylittävät Jokelantien aseman kohdalla kahdessa paikassa.
Nopeusnäyttö on ollut paikallaan muutaman kuukauden ja vaikuttaisi
siltä, että se on hillinnyt ajonopeuksia Jokelantiellä 40 km rajoitusmerkin
vaikutusalueella. Noin puolentoista kuukauden tarkastelujakson aikana
(22.11.2012–9.1.2013) nopeusnäyttölaitteen oli ohittanut etelästä pohjoiseen ajaen 65 604 ajoneuvoa keskinopeudella 43 km. Toki reippaitakin ylityksiä on tapahtunut, mutta ne ovat yksittäisiä ja voivat selittyä esimerkiksi hälytysajossa olleiden ajoneuvojen liikkumisesta.
Päivittäinen liikennemäärä vaihtelee melkoisesti. Esimerkiksi 22.11.2012
klo 11–19 nopeusnäyttölaite rekisteröi 3037 ohitusta. Vilkkainta on arkisin
klo 15–18 työmatkan paluuliikenteen aikaan. Koska laite rekisteröi vain yhteen suuntaan kulkevat ajoneuvot, todellinen liikennemäärä on lähes kaksinkertainen. Ruuhkaisimpina tunteina ajoneuvojen nopeudet vaihtelevat
sallitusta 40 km hieman reiluun 60 km vauhtiin. Heikoimmin nopeusrajoitusta noudatetaan iltaisin ja öisin, jolloin liikenne on hiljaisimmillaan.
Keski-Uuudenmaan poliisin mukaan todettujen liikennerikkomusten ja
onnettomuuksien määrät eivät juuri ole muuttuneet vuosien 2011 ja 2012
aikana, joten nopeusnäyttötaulun merkitystä ei suoraan voi arvioida näiden tilastojen valossa. Lions Club Jokelan presidentin, Jami Virran mukaan
nopeusnäytöstä saatu palaute on ollut positiivista. Yleinen näkemys on,
että nopeudet Jokelan aseman kohdalla ovat hieman laskeneet ja erityisesti
jalankulkijoiden turvallisuus parantunut.

LC Jokela asennutti
viime kesänä nopeusnäyttötaulun Jokelan keskustan läpi
kulkevalle tielle
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Maunulan klubi mukana
energiatehokkuushankkeessa
Energiatehokkuus kuuluu kaikille – myös Maunulan leijonille, valistaa klubin presidentti Eino Rantala. LC Helsinki/Maunula onkin ottanut energiatehokkuushankkeen 202020 yhdeksi perusteemakseen.
Numerosarjan taustalla on EU:n tavoite saada energiankulutuksesta
20 % uusiutuvista lähteistä, saada kasvihuonepäästöjä vähenemään 20
% sekä lisätä energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Suomi
sai uusiutuvan energian käytön tavoitteekseen 38 % samaan vuoteen eli
2020 mennessä.
EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan asettama tavoite edellyttää saumatonta yhteistyötä yhteiskunnan ja sidosryhmien välillä. Tekniikan tohtori
Rantala korostaa kuinka erityisesti rakennuksissa ja liikenteessä on suuri
potentiaali vähentää energiakulutuksen hiilidioksidipäästöjä. Tähän tarvitaan neuvontaa, verkostoja ja asennemuutosta sekä uusia käytäntöjä myös
asukkaiden arkeen.
Ehkä helpointa tavoitteitten asettaminen on rakennusten uustuotannossa, mutta se ei riitä. Energiatehokas peruskorjaus saattaa tuottaa jopa
vielä parempia tuloksia. Putkiremontti on edessä kaikissa 40–60 vuotta sitten rakennetuissa kerrostaloissa, ellei remonttia ole jo tehty. Remontti on
edessä vanhemmissakin taloissa, mutta putkiremontti on niissä toisentyyppinen kuin elementtitaloissa.

Tekniikan tohtori Eino Rantala vetää Helsinki/Maunulan klubissa EU:n
asettamaa ilmasto- ja energiapolitiikan
energiatehokkuushanketta 202020.

Uusien energioitten käytön lisääminen rakennuskannassa on tavoitteeseen kuuluvaa toimintaa. Siihen voi vaikuttaa jokainen meistä oman taloyhtiönsä kautta esimerkiksi energian hankintapäätöksillä.
Rantala tähdentää, että muutos on hidasta, mutta välttämätöntä. Leijonat ovat usein vahvoja vaikuttajia omilla alueillaan. Jokainen voi käyttää vaikutuskanaviaan taloyhtiöissä, muissa yhteisöissä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tehokasta vaikuttamista on myös oma esimerkki.
Leijonien toiminta energiatehokkuuden parantamiseksi ei ole pois
mistään muusta lionstoiminnasta, päin vastoin. Klubipresidentti Rantala onkin käynyt esittelemässä Maunulan klubin hanketta mm. N-piirin
aluePNATissa. Värikäs esitys sai kokouksessa myönteistä vastakaikua.
Antti Tuomikoski

Soihtujen klubitreffeillä kaksi klubia
N-piirin syksyisessä SuurPNAT-tapahtumassa piirikuvernööri heitti klubeille
haasteen: jokaisen klubin pitäisi kutsua vieraakseen piirin toinen klubi, jonka
yhteystiedot puheenjohtajat saivat. Olisi hauskaa ja hyödyllistä tutustua
muihin klubeihin ja heidän aktiviteetteihinsa.
LC Helsinki/Soihtujen lipusta löytyi nimi LC Sipoo/Meri-Sibbo ja itsestään selvää oli, että treffit järjestetään. Presidentti Marjanne Vainioniemi
otti yhteyttä LC Sipoo/Meri-Sibbon presidenttiin Markku Helteeseen, joka
oli ilman muuta valmis klubinsa kanssa ottamaan kutsun vastaan.
Paikaksi valittiin viehättävä Rastilan Kartano Vuosaaressa ja ajankohdaksi oli yhteisesti sovittu Soihtujen normaali kokousilta, kuukauden toinen
maanantai helmikuussa. Samoille treffeille ehtivät myös LC Vantaa/Korson
edustajat, jotka olivat omasta lipustaan löytäneet Soihtujen yhteystiedot.
Sipoosta saapui kuusi leijonaa ja Korsosta kolme. Vieraat otettiin vastaan
lämpimästi vastaan tervetuliaismaljojen kera. Samassa yhteydessä tehtiin
nopea esittelykierros, jonka jälkeen siirryttiin nauttimaan illallinen. Ruokapöytien ääressä oli mukava tutustua vieraileviin herroihin ja heidän klubiensa toimintaan.
Ohjelmassa oli myös napakka klubikokous, jonka jälkeen klubit esittäy-

LC Somero/Pariisi 10-vuotias
– Klubimme on toimintansa aikana noudattanut heti alkuun asettamiamme
tavoitteita olemalla esillä lähimmäisinä, ihmisinä, puolisoina, äiteinä, mummoina, omina aitoina ihmisinä, lausui juhlapuheessaan charter presidentti
Anja Kurvinen LC Somero/Paratiisin 10-vuotisjuhlassa.
Someron Seurahuoneella 9.2. vietetyssä lämminhenkisessä tilaisuudessa
oli paikalla ja klubia muistivat niin liiton, A-piirin kuin pääkaupunkiseudun klubienkin edustajat, Someron kaupunki sekä muut paikalliset yhteistyötahot.
LC Somero/Paratiisin pitkäaikaisimpia aktiviteetteja ovat olleet vuosittain
järjestetyt, suuren suosion saavuttaneet lastentapahtumat ja muotinäytökset, joissa Paratiisileijonat ovat toimineet itse mannekiineina. Kertyneillä varoilla on tuettu paikallisesti muun muassa huumevalistustyötä sekä mielenterveyskuntoutujia, näkövammaisia, vanhuksia ja autistisia lapsia. Klubin
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Tilaisuuden päätteeksi emännät saivat vastaanottaa vierailevien klubien viirit. Tässä Korson 1. varapresidentti Ilkka Palomäki luovuttaa omansa Soihtujen presidentille Marjanne Vainioniemelle.

tyivät, ensin emännät ja sitten vieraat. Oli todella valaisevaa ja inspiroivaa
kuulla, mitä vierailevat leijonat omissa klubeissaan ovat saaneet aikaan.
Illan lyhyestä esitelmästä vastasi Soihtujen Anja Kulovesi-Leino, joka innostavasti puhui aiheestaan Työtä rakkaudella ja korosti työn merkityksellisyyden tärkeyttä meille jokaiselle.
jäsenet ovat myös toimineet tiekirkko-oppaina Someron kirkossa ja osallistuneet sekä Punainen Sulka- että Nenäpäivä-keräyksiin.
10-vuotisjuhla huipentui hetkeen, jolloin PCC Marja-Leena Knuutinen
löi charter presidentti Anja Kurvisen klubin ensimmäiseksi Lions-ritariksi.
Lion Anja on toiminut aktiivisesti ja muita innostaen ensin 30 vuotta ladynä ja sen jälkeen 10 vuotta Paratiisileijonana.
Leena Nuotio
LC Somero/Paratiisin tuore Lions -ritari Anja Kurvinen yhteiskuvassa 10-vuotisjuhlassa mukana olleiden klubin jäsenten kanssa. Kuva: Toni Kurvinen.

Kuusikauppiaat myyntiasuihin sonnustautuneina.

Joulukuu on LC Keravan
kiireisintä aikaa!
LC Keravan merkittävimmät varainhankinta-aktiviteetit ajoittuvat perinteisesti joulun alle. Tärkein niistä on joulukuusenmyyntiprojekti. Se toteutettiin nyt jo 17. kerran peräkkäin. Myytäviä kuusia oli tänä vuonna 317 kappaletta, jotka kaikki saatiin kaupaksi. Aktiviteetti on veljien erityisessä suosiossa – siinä yhdistyy mahdollisuus keskinäiseen mukavaa yhdessäoloon,
paikkakunnan ihmisten tapaamiseen ja Lions-aatteesta sekä hyväntekeväisyystoiminnasta kertomiseen.
Toinen perinteinen iso tapahtuma on LC Keravan järjestämä joulukonsertti. Siinä yhteistyökumppaneina ovat paikkakunnan edustajana Keravan
Musiikkiopiston kuoro ja orkesteri sekä aikuiskuorona Espoon Mieslaulajat. Kirkko oli tälläkin kertaa täysi lehtereitä myöten ja kuulijat saivat kokea
tunnelmallisen hetken joulua kohti rauhoittuessaan.
Kun tähän lisätään vielä ladyjen osallistuminen paikalliseen joulumyyjäistapahtumaan arpajaispalkintojen hankkimisineen, leipomisineen ja muine
käsityötalkoineen on helppo uskoa, että loppusyksy on tietyllä tavalla klubitoiminnan vaativinta ja eniten talkootahdosta riippuvaista aikaa. Tämän
hienon Lions-hengen mukaisen yhteisen ”voiman- ja tahdonnäytteen” ansiosta LC Kerava pystyy kuitenkin joka vuosi varmistamaan taloudelliset
mahdollisuutensa merkittävään paikalliseen hyväntekeväisyyteen.

Joulukonsertti lasten
ja nuorten hyväksi
Jo kolmannen kerran järjestetty joulukonsertti keräsi taas monisatapäisen
yleisön Puistolan kirkkoon. Konsertit tuotot jaetaan syöpäsairaiden lasten
ja nuorten valtakunnallisen yhdistyksen Sylva ry:n kautta syöpäsairaiden
lasten ja nuorten virkistystoimintaan sekä lionsklubin kautta paikalliseen
nuorisotoimintaan.
Tänä vuonna LC Helsinki/Suurmetsän puuhamiehet saivat myytyä yli 500
lippua pääkaupunkiseudun yrityksille, jotka puolestaan lahjoittivat lippuja
eteenpäin alueen vanhainkodeille ja kouluille. Joulukonsertti onkin ollut niin
nuorten ja vanhusten kuin myös perheiden kohtaamispaikka.
Puistolan konsertti on aina tarjonnut esiintymismahdollisuuden nuorille
artisteille, kuten tänäkin vuonna. Konsertin musiikista vastaa neljä nuorta
esiintyjää Elina Teini, Essi Hoppari, Aarni Seppänen ja Mikael Sirén. Joulukonsertin avasi lion Seppo Teini puheellaan, ja konsertin välijuonnoista
vastasi Elina Teini. Konsertissa esitettiin niin modernia pop- ja rock-musiikkia kuin myös perinteisiä suomalaisia ja englanninkielisiä joulusävelmiä.
Neljä nuorta esiintyjää Aarni Seppänen, Elina Teini,
Essi Hoppari, ja Mikael Sirén. Kuva: Pauli Nevalainen.

Mari Pöyhtäri

Värikästä menoa Muorinmarkkinoilla.

Muorinmarkkinat
ladyjen lippulaiva
Viime vuonna 40 vuotta täyttäneen LC Klaukkalan toimintaa on alusta lähtien värittänyt ja täydentänyt ladyjen ansiokas toiminta. Alkuvuosina aktiviteettien luonne ja kohteet vaihtelivat, mutta viimeisten 17 vuoden aikana
kauden päätoiminta on keskittynyt laajemminkin suosituksi tulleiden Muorinmarkkinoiden järjestämiseen. Se on muodostunut pisimpään yhtäjaksoisesti jatkuneeksi toistuvaksi yleisötapahtumaksi Klaukkalassa.
Klaukkalan alakoulun liikuntasalissa järjestettäville markkinoille kutsutaan myyjiksi mitä erilaisimpien kädentaitajien edustajia. Niinpä tarjolla
on aina laaja joukko käsitöitä, leivontatuotteita, keramiikkaa, joulukoristeita ja muuta yleisöä kiehtovaa ostettavaa. Monet myyjistä tulevat toistuvasti markkinoille.
Nurmijärveläisinä halusimme kunnioittaa kansalliskirjailijamme Aleksis
Kiven Seitsemän veljeksen tunnettua rehtiä ja railakasta Männistön muorin hahmoa valitsemalla markkinoiden yhteydessä vuosittain julkistettavan Männistön Muorin. Näin on toimittu jo 15 vuoden ajan. Ladyt valitsevat hyvissä ajoin ennen tapahtumaa Muoriksi ansioituneen paikkakunnalla tai lähiseudulla vaikuttaneen kädentaidon tai kulttuurin eri alueilla
toimineen mestarin.
Ladyt pitävät markkinoilla herkullisia välipaloja tarjoavaa kahviota ja taustaviihdyttäjinä ovat perinteisesti toimineet Nurmijärven Pelimannit. Ilman
puolisoiden apua järjestelyt eivät kuitenkaan onnistuisi. Veljet ovatkin joka
vuosi hoitaneet niin kalusteiden kannon kuin muut oheisjärjestelyt.
Markkinoista saatu tuotto jaetaan perinteisesti paikkakunnan nuorisoja sosiaalityön kohteisiin.

Sankarivainajia
kunnioitettiin Ivalossa
Ivalon leijonat huolehtivat perinteiseen tapaan sankarivainajien muistamisesta
itsenäisyyspäivänä. Hyvissä ajoin jo aamuhämärässä leijonat talkoilivat puhdistamalla sankarivainajien hautalaatat ja sytyttämällä jokaisen kohdalle kynttilät.
Myöhemmin päivällä muistotilaisuudessa klubin edustajat presidentti Erkki
Martin ja lion Seppo Warsell kunnioittivat sankarivainajien muistoa laskemalla muistopatsaalle Ivalon lionsklubin kukkalaitteen.
Lionit Tapani Alkio ja Seppo Warsell sytyttämässä kynttilöitä
sankarivainajien haudoille.
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Sinikellot tukemassa Loimaan
lapsia ja nuoria
LC Loimaa/Sinikellojen syntyyn olivat merkittävästi vaikuttamassa klubin
kummi PDG Hannu Knuutila sekä koolle kutsujina Kaarina Sulonen, Annikki
Knuutila ja Paula Raikkonen. Sinikellot perustettiin 30.10.2002 ja Charter
Night oli 31.1.2003. Naisten omalle klubille oli Loimaan alueella selvä tilaus,
sillä se oli perustettaessa Suomen suurin naisklubi 40 jäsenellä. Jäsenmäärä
on vakiintunut 35 naiseen ja perustajajäsenistä 18 on edelleen mukana.
10 vuoden aikana klubi on ollut tukemassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, nuoria äitejä ja monia muita kohteita. Vuosittain olemme kannustaneet 8-luokkalaisia kiri-stipendeillä. Viime kesänä lähetimme nuorisovaihtoon 3 nuorta ja vastavuoroisesti toimimme isäntäperheinä Suomeen
tuleville nuorille. Juhlavuonna annamme avustuksia noin 5 000 €. Avustusten saajia on monia, mutta suurimmat lahjoituksista kohdistetaan avustajakoiran hankintaan, Loimaan seudun teatteriyhdistykselle, Loimaan Taidetalolle sekä Rockets-jääkiekkojoukkueille. Avustajakoiratoimintaan olemme
tutustuneet koulutettavan pennun ja avustajakoiran vieraillessa kokouksissamme.
10-vuotisjuhla oli Loimaan Seurahuoneella 16.1.2013. Ohjelmassa oli
onnittelujen vastaanottoa ja avustusten jako. Lisäksi pidimme jäsenille ja

Sinikellojen Satu Rytsä-Korpela (1. oik.) ja Jatta Suominen (2. oik.) ojentamassa klubin lahjoituksen avustajakoiran hankintaa varten 10-vuotisjuhlassa. Vastaanottajina Olli Räsänen Avustajakoirayhdistyksen hallituksesta,
Anne Saarinen ja avustajakoirat Flamma ja Totti. Kuva: Kati Uusitalo/ Loimaan Lehti.

puolisoille vapaamuotoisen iltajuhlan samassa paikassa 19.1.2013. Sinikelloissa tekeviä naisia löytyy. Ystävänpäivän iltatilaisuus Heimolinnassa, osallistuminen vanhan ajan joulumyyjäisiin sekä kirkkolautaset Kanta-Loimaan
ja Metsämaan kirkoista ovat tärkeimpiä varainhankintamuotoja. Olemme
määrätietoisesti kehittäneet klubi-iltojamme niin että viihtyisälle yhdessäololle jää aikaa. Sinikelloja voi löytää vaikkapa Lions SM-golfista.
Päivi Salo

LC Huittinen juhli 40. vuottaan
Huittisten Kännönvuoren ulkoilualueelle nousi syyskesällä Lions Club Huittisen aktiviteettina Leijona-laavu. Laavu on tarkoitettu kaikkien yhteiseen
käyttöön ja siellä on jokaisella mahdollisuus levähtää luonnon keskellä, paistaa makkaraa ja keittää nokipannukahvit. Laavu on nyttemmin ollut lenkkeilijöiden, hiihtäjien ja mm. päiväkotiryhmien innokkaassa käytössä. Talvella
laavun vieressä on lasten pulkkamäki. Laavun lahjoitus Huittisten kaupungille oli myös klubin tapa juhlia 40-vuotista historiaansa.
Huittisten kaupunki oli myötämielinen projektiin alusta alkaen ja hoiti
mm. toimenpideluvan sekä laavun pohjatyöt. Laavun veistivät aikuisopiskelijat Loimaan ammatti- ja aikuisopistolla lion Olli Tuomisen ohjauksessa.
Laavu pystytettiin tusinan leijonan työllä. Laavun pohja kivettiin luonnonkivillä ja Ilkka Isokallio näytti sepän taitonsa tekemällä tulisijan. Viimeinen
silaus oli laavua kannatteleva pylväs, johon moottorisahaveiston suomenmestari Jarmo Koivisto veisti upean leijonan.
Lokakuussa laavu luovutettiin Huittisten kaupungille. Kaupungin puolesta puhui kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa. Joulukuussa puolestaan Huittisten seurakunta järjesti laavulla tunnelmallisen metsäkirkon. Tuolloin laavusta pääsi nauttimaan noin sata huittislaista ulkotulien loimutessa keskellä talvista metsää. Kännönvuoren Leijonalaavulle ovat kaikki tervetulleita. Talvella voi ottaa mukaan sukset tai pulkan ja kesällä voi lenkkeillä

Leikkimökki lasten hyväksi
LC Iisalmi/Porovesi rakensi Apollo Kaihtimen tiloissa syyspimeillä leikkimökin. Aktiviteettijohtaja ja rakennusalan ammattilainen Kari Juntusen suunnitteli, opasti ja valvoi työn. Toistakymmentä lionia rakensi kukin taitojensa mukaan. Joulu- ja tammikuussa etsittiin mökille omistajaa myymällä
500 viiden euron arpaa.
Onnekas Marjo Sneck Lapinlahdelta sai mökin kolmelle lapselleen pihaansa. Talkoiden ja arpajaisten tuotto lahjoitettiin lyhentämättömänä Pelastakaa Lapset ry:lle.

Presidentti Matti Komulaisen vieressä Pelastakaa lapset ry:n edustajat Seppo
Rönkkö, Päivi Korolainen ja Maija Leena Kumpulainen. Leijonat vasemmalta
Veli-Matti Paulin, Niilo Nousiainen ja Veijo Matkaniemi sekä oikealta Matti
Pihlainen ja Kari Juntunen. Kuva: Martti Vartiainen.
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Yhteiskuvassa laavunrakentajat lionit Juha Rannikko, Ilkka Isokallio, Petteri Hurskainen, Olli Tuominen, Markku Evala ja Lenni Ojala. Kuva: VeliMatti Vasamaa.

pururadalla. Makkaranpaistoa ja kahvinkeittoa varten tulee varata omia
polttopuita. Laavun osoite on Kännönvuoren ulkoilualue, Räikänmaantie
145, 32700 Huittinen.

Juha Rannikko

Liukuesteet avuksi

28. ateria yksinäisille vanhuksille

Lions Club Savonlinna/Eerikki luovutti 18.1.2013 Savonlinnan seudun sairaanhoitopiiri Sosterin kotipalvelun käyttöön 10 paria kenkiin kiinnitettäviä Devisys-liukuesteitä.
Tuhannet ihmiset saavat maassamme vuosittain vaurioita liukastuessaan. Ruhjeet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja muuttavat usein erityisesti vanhusten elämää ratkaisevasti, hoitoalan ammattilaiset painottavat.
Lahjoituksella ei toki ratkaista koko ongelmaa. Lahjoituksella kiinnitetään
huomiota liukuesteiden käyttöön ja voidaan näin ehkäistä onnettomuuksia, sanoo luovuttajana toiminut klubin avustusten tämän kauden koordinaattori Tuomo Kautonen.
Sosterin kotisairaanhoito vuokraa lahjoitettuja liukuesteitä valitsemilleen asiakkaille.

Joulupäivänä 25.12.2012 vietettiin jälleen Pispan palvelukeskuksessa joulujuhlaa LC Tampereen järjestämänä. Juhlasta on muodostunut klubin pääaktiviviteetti ellei ainoa jo monen vuoden aikana sen jälkeen, kun se aloitetiin vuonna 1984. Juhla-aterian Tampereen kaupunki on ollut avustajana.
Alussa vanhusten kuljetukset hoidettiin pääasiassa klubiveljien toimesta
omilla autoilla, mutta viimeaikoina on jouduttu turvautumaan mm. invatakseihin ja mukaan on tullut kuljetusapua mm. LC Amurilta ja LC Näsinneula on avustanut tarjoilussa.
Juhlassa syötiin ensin jouluateria, minkä jälkeen oli vuorossa pienimuotoinen joulujuhla yhteisine joululuineen. Joulusaarnan piti klubiveli, rovasti
Simo Koho ja joululauluja lauloi sekä säesti Vesa Haapaniemi. Juhlavieraita
oli tällä kertaa satakunta vanhusta, jotka oli kutsuttu Tampereen kaupungin kotipalvelun, Sotaveteraani- ja sotainvalidiyhdistysten kautta ja osa vieraista oli myös Pispan palvelukeskuksen asukkaita.

Lion Tuomo Kautosen luovuttamat liukuesteet ottivat vastaan Sosterin kotihoidon kuntoutustiimin kuntohoitaja Miia Inkeröinen (kuvassa vasemmalla)
ja kotisairaanhoidon osastonhoitaja Tarja Seppänen.

Vanhusten ja yksinäisten joulujuhla on muodostunut LC Tampereen merkittäväksi aktiviteetiksi.

Robin Nakkilassa

Vilppulaan Lions-ritari

Niin se vain kävi toteen, että pienten ja vähän suurempienkin tyttöjen ja
poikien idoli, Robin, saatiin Nakkilaan. Konsertti olikin jo Nakkilan Talentin jälkeen toinen Emmojen järjestämä suuri yleisötapahtuma, joten kovin
suurta paniikkia tuhatpäisen yleisön vastaanottaminen ei tuottanut. Päävastuun tapahtumasta otti jälleen Jonna Heikkilä.
Liput tulivat aluksi myyntiin netin välityksellä. Facebookissa oli tapahtumasivu ja ilmoitus lippujen myynnistä. Liput tulivat sopivasti myyntiin
ennen joulua ja ne menivät kaupaksi mainoskuluitta. Juontajana oli jälleen Galaxin Ella, joka lämmitti yleisöä ennen Robinin tuloa. Keikka onnistui hyvin, puffetti ja narikkakin kartuttivat mukavasti tiliä. Hyvää palautetta on tullut ja artistikin oli tyytyväinen. Monelle Emman leijonalle toiminta oli uutta ja erilaista, joten jälleen saatiin arvokasta kokemusta tulevia vuosia silmällä pitäen.
Robin ja
leijona.
Piirikuvernööri Taisto Kotila (oikealla), uusi ritari Esa Ranta, presidentti Toivo
Vehmaanperä, ja ARS-asiamies Erkki Iso-Markku LC Vilppula. Kuva: Matti
Palonen.

LC Vilppulan perustajajäsen Esa Ranta lyötiin Lions-ritariksi klubi-illan yhteydessä 20.1.2013. Juhlallisen ritariksi lyönnin suoritti piirikuvernööri Taisto
Kotila. Puheenvuorossaan Esa kertoi toiminnastaan muistellen samalla klubin alkuaikoja.
Esa on ollut erittäin aktiivinen jäsen ja toiminut mm. presidenttinä kaudella 1969–1970. Lohkon puheenjohtajana hän oli kaudella 1973–1974. LC
Vilppulan ja Vilppula seuran yhdessä julkaiseman Vilppulan Joululehden
toimituksessa hän on edelleen aktiivisesti mukana korkeasta iästään huolimatta. Hänet on palkittu Melvin Jones -jäsenyydellä vuonna 1992. Esa on
myös pitänyt vuosien mittaan useita ansiokkaita klubiesitelmiä.
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Kantelettaret ja vasta vihitty klubilippu.

Kantelettarille oma lippu
LC Joensuu/ Kanteletar vietti 10-vuotisjuhlaansa 6.10.2012. Samalla toteutui pitkäaikainen haave omasta klubilipusta, joka vihittiin lämminhenkisessä
juhlassa käyttöön. LC Joensuu/Kanteletar on ensimmäinen naisklubi, joka
aloitti toimintansa Pohjois-Karjalassa. Tämän kauden presidenttinä toimii
Maarit Räsänen. Jäseniä tällä hetkellä on 22, aktiivisesti toiminnassa on
mukana 9 perustajajäsentä.
5-vuotisjuhlassa vihityn standaarin pohjalta syntyi klubilippu. Lipun
suunnittelijaksi Kanteletar kutsui Jenni Liukkosen, Jennin kätten jälkeä on
myös standaari.
Lipun naulaukseen osallistuivat klubin perustamisvuonna piirikuvernöörinä toiminut Harri Forss, piirikuvernööri Pekka K. Vatanen, kummiklubin
opaslion Pentti Martikainen, lippua sponsoroinut Pekka Riihelä sekä perustajajäsenet. Naulaamisen jälkeen naulaajat kirjoittivat nimen lippukirjaan,
jonka jälkeen lipun vihki klubin jäsen, pastori Iris Leppänen.

LC Turku/City 50 vuotta
”Niin he kävivät toimeen nämä viisitoista salskeaa veljestä, nuoren mielen vahvalla innolla. Kiirittelivät miehestä mieheen, kourasta kouraan visapäistä pökkelöä ja halonjurrikkaa mäen harjalta pihapuiden lomitse alas veden partaalle. Kiivas kasa harjun laella aleni joutuun ja samaa tahtia paisui
pino liiterin laidalla.” Näin – A. Kiveä vapaasti mukaillen – se kävi , Lions
Club Turku/Cityn alkuvuosien kesäiset halkotalkoot Pelastusarmeijan kesäsiirtolassa Hirvensalon rantamaisemissa veli Harri Kalpan kertomana. Talkoohenki kukoisti monessa yhteiskunnallisessa toiminnassa – niin myös
lionstoiminnassa –yksinkertaisesti siksi, että rahaa ei ollut käytettävissä.
”Ensin hyvä veljeshenki ja keskinäinen yhteisymmärrys, sitten vasta
käsiksi aktiviteetteihin.” Näin evästi nuoria leijonia kummiklubin Turku/
Åbon presidentti Jorma Simojoki 1.3.1963, kun LC Turku/City perustettiin. Tätä ohjetta noudattaen lähdettiin 50 vuotta kestäneelle taipaleelle
15 miehen voimalla.
Juhlapäivän vietto alkoi seppeleenlaskulla poisnukkuneiden veljien muistoa vaalien. Presidentti Lasse Urho korosti puheessaan tehtäväämme veljiltämme keskenjääneen työn jatkamisesta. Harras tilaisuus sai arvoisensa
päätöksen koskettavasta trumpettisoolosta.
Nuoriso ja sen tukeminen on ollut klubin avustustoiminnassa keskeisessä
asemassa – niin myös juhlavuotena. 50-vuotista taivaltaan juhlistaakseen
klubi päätti jakaa 6 000 euroa avustuksina. Kohteina olivat Kaarinan SOS
lapsikylä aikuistuvien nuorten jälkihuoltoon, Turun NMKY syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen,TYKS:n lasten ja nuorten klinikka sekä
Turun Urheiluliitto afganistanilaissyntyisten Akbarin veljesten valmennukseen. Juhlapäivä huipentui varsinaiseen vuosijuhlaan illalla Suomalaisella
Pohjalla. Liiton ja piirin onnittelut toi tilaisuuteen DG Reino Laine. Juhlapuheen piti päätoimittaja Kari Vainio käsitellen puheessaan sanomalehden
asemaa muuttuvassa mediakentässä.
Avustuksen saajien edustajat yhteisessä kuvassa.
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Myös joulupukki oli ehtinyt tapahtumaan juttelemaan lapsille ja vähän aikuisillekin.

Sääksjärven joulutoritapahtuma toteutui
Jokavuotinen Sääksjärven seurakuntatalossa järjestetty yhdistysten joulumyyjäistapahtuma oli peruuntunut. Joulumyyjäiset olivat olleet vuosittain
mukava Lempäälä/Sääksjärven klubin aktiviteetti ja kuulunut joulun odotuksen tapahtumiin. Klubi päätti toimia ja järjestää joulutoritapahtuman
sekä kysyä muitakin yhdistyksiä osallistumaan tapahtumaan.
Tapahtuma päätettiin järjestää lähellä asukkaita vanhalla urheilukentällä.
Mukaan saatiin paikallinen partiolippukunta Kyynärön Kiertäjät ry ja Lempäälän Seurakunnan Patut sekä Lastusten lähetyspiiri.
Kun teltta oli saatu pystytettyä 1.12. ja pöydät liinoineen laitettua paikalleen, oli klubilaisten, partiolaisten ja patulaisten vuoro laittaa myytävät tuotteet esille. Myytävää oli monenmoista; leivonnaisista, joululaatikoista ja joulukransseista käsitöihin, arpoja unohtamatta sekä lapsille oli
myös omaa ohjelmaa. Tarjolla oli glögiä, pipareita, makkaraa ja muurinpohjalettuja sekä nokipannukahvia. Joulukuusi valoineen, lyhdyt kynttilöineen, partiolaisten nuotio ja herkulliset tuoksut toivat jouluista tunnelmaa kirpeään pakkassäähän.
Sääksjärveläisiä, lapsia, aikuisia ja vanhuksia, tuli torille jalan, pulkalla ja
autolla. Joulutoritapahtuma onnistui nopealla järjestämisaikataululla erinomaisesti. Tapahtumasta jäi iloinen mieli klubilaisille, ja telttaa purkaessa
jopa alettiin pohtia jo seuraavaa kertaa.

Matti Mälkiä ritariksi
L-piirin Melvin Jones- ja ritarijuhlassa Posion Himmerkissä oli yksi ritariksi
lyönti ja samoin Melvin Jones -jäsenyyden sai yksi lion.
Lions-ritarin arvon sai piirikuvernööri Matti Mälkiä ja ritaroinnin toimittivat PDG Markku Kynsijärvi ja AR-toimikunnan puheenjohtaja Auli Kynsijärvi sekä LC Posion presidentti Mauri Pitkänen. Piirikuvernööri Matti
Mälkiä ojensi lion Markku Mursulle Melvin Jones -jäsenyyden ja tapahtuman todistajina olivat LC Posion presidentti Mauri Pitkänen sekä LC Posio/
Livon presidentti Teija Mursu.
Matti Mälkiän ritariseremonian toimittivat PDG Markku Kynsijärvi ja toimikuntapuheenjohtaja Auli Kynsijärvi sekä LC Posion presidentti Mauri Pitkänen. Kuva Kari Heikkilä.

Täältä puolehen ylhäisen maan
Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Esko Ahonen
LC Hamina/Bastionin perustajajäsen Esko Ahonen poistui
joukostamme lyhyen sairauden jälkeen 14.11.2012. Veli
Esko syntyi Miehikkälässä 12.2.1930. Esko lähti opintielle
Kotkaan. Kauppakoulun ja -opiston jälkeen hän asettui
liike-elämään, ensin yksityisen palveluksessa. 1960-luvulla hän perusti Haminaan metsästys-, kalastus- ja urheiluvälineliikkeen. Työuransa viimeiset vuodet Esko Ahonen toimi Lahdessa Kuusiston suksifirman palveluksessa.
Veli Esko oli elämänmyönteinen ja auttavainen leijona. Hänellä oli laaja ystäväpiiri ja urheilu- ja metsästysihmisten keskuudessa. Lähimmistä omaisista
Esko jäivät kaipaamaan lady Eila ja kolme tytärtä perheineen.
Urpo Aimonen
LC Vantaankoski –Vandaforsen yksi kantavia persoonallisuuksia, Melvin Jones -jäsen, veli Urpo Aimonen menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen 10.2.2013 Peijaksen sairaalassa, Vantaalla. Veli Urpo syntyi 26.5.1928 maanviljelijätaustaiseen perheeseen Pöytyällä. Elämä vei kuitenkin nuoren miehen sodan jälkeisissä niukoissa, mutta
eteenpäin menemiseen lujasti uskovissa oloissa Tapanilaan
Helsinkiin ja sieltä Keimolaan.
Menestyksekäs ura sora-alalla alkoi sodasta palanneen käytetyn Sisu-kuormaauton ostolla 1951. Oma yhtiö, Keimolan Kaivin perustettiin liikekumppanin
kanssa vuonna 1952. Toiminta lähti käyntiin ajamalla hiekkaa mm. Seutulan
lentokentälle sekä myöhemmin Helsingin pitäjän hautausmaan laajennukselle.
Toiminnan laajetessa ja kehittyessä kuvaavaa Urpon liikemiesvainulle oli mm.
se, että hän rakensi Suomen ensimmäisen pyörillä kulkevan kivenmurskauslaitteen ja ryhtyi myymään näin tuotettua sepeliä. Samoin hän oivalsi tarpeen pussitetun hiekan myynnille.
Klubiin Urpo tuli kaksi vuotta sen perustamisen jälkeen 1965. Presidenttinä
hän toimi 1976-77 ja Melvin Jones -jäsen vuodesta 1994. Hänelle olivat erittäin
tärkeitä alkuperäiset Lions-hyveet: säntillinen osallistuminen toimintaan ja asioiden eteenpäin vieminen ja kanssaihmisten auttaminen itseään korostamatta.
Muistamme Urpon positiivisena, harkitsevana ja oikeudenmukaisena toiminnan
miehenä, joka nautti siitä, että tärkeiksi koettuja yhteisiä asioita saatiin myös
yhdessä tehdyksi. Lukuisten sukulaisten ja ystävien lisäksi Urpoa jäivät kaipaamaan lady Berit sekä lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset.
Per-Olof Blomqvist
Lions Club Karis-Karjaa´s mångåriga aktiva medlem
Per-Olof Blomqvist avled 15.12.2012. Han var född
9.3.1925. Han blev medlem 10.1.1962 såsom en av de
första medlemmarna efter att klubben grundades 1961.
Vid januarimötet 2012 firades sålunda broder Olle för
50 år av 100 %:ig närvaro. Han deltog ännu i klubbens
november månads klubbmöte 2012.
Från början blev broder Olle en aktiv trofast medlem. År 1963-64 var han
klubbens sekreterare och fick från början insyn i lionsverksamheten. Han var president 1974-75, zonordförande 1976-77 och regionordförande (VDG) 1977-78.
I Lions Club Karis-Karjaa´s historia lämnar broder Olle de mest tydliga
spår av trofasthet och tjänstvillighet. År 1992 erhöll han utmärkelsen Melvin
Jones Fellow.
Det skulle kräva en hel sida av denna tidning för att berätta om broder Olles många aktiviteter inom klubben och inom kulturlivet i lokalsamhället. Efter krigstjänst utbildade han sig till tekniker och arbetade en kort tid i Sverige i
olika metallindustrier. Det blev dock bruket i Åminnefors i Pojo där han gjorde
sin längsta arbetsinsats.
Hans nyfikenhet och intresse i det förgångna upptog en stor del av hans fritid. Med en enorm energi forskade han i bygdens liv och händelser, om företag
och människor. Han engagerade sig i hembygdsföreningens verksamhet och utgav ett otal skrifter och anteckningar om sina forskningsresultat. Mycket av hans
forskning har blivit utgivet i bokform, men mycket har inte publicerats. Han

har bl.a. studerat 24 bruk och kallar konceptet för ”Brukshistoria i rapid”. Då
han ville koppla av tog han fram sitt dragspel till glädje för sig själv och sin stora
vänkrets. Broder Olle var en god lyssnare och delade gärna med sig av den stora
kunskapskälla som han var.
Han sörjs närmast av hustrun Eila och dottern med familj samt av många
vänner. Vi saknar honom nu då hans plats står tom. Vi hedrar bäst hans minne
med att såsom han aktivt delta i lionsverksamheten och på så sätt vårda det arv
han lämnat efter sig.
Göran Ekblom
Den 22 maj 2012 avled Göran Ekblom, chartermedlem
i LC Mariehamn, vid 83 års ålder.
Göran hade åländska familjeband och tillbringade
skolloven på Åland. Som tandläkare kom han tidigt dit
med Folkhälsans båt m/s Gullkronan som på 1950- och
1960-talet var centrum för skoltandvården i skärgården.
Han förblev Åland trogen hela sitt liv, arbetade i Mariehamn som tandläkare både inom den offentliga sjukvården och privat, och som
skoltandläkare i över 30 år. Göran hade ett gott handlag också i privatlivet. Han
var alltid redo att hjälpa vänner och bekanta med vad de behövde, det må sedan
ha varit husbygge, målning, motorreparationer eller snöskottning.
Göran kom med i LC Mariehamn år 1955 som chartermedlem, och var flitigt på möten och i aktiviteter i mer än 50 år. Han blev president efter bara två
år i klubben då vicepresidenten fick förhinder, och hade ett stort antal uppdrag
– klubbmästare, director, arkivarie, PR-man, ordförande i programkommittén,
för att nämna några. Han var en handlingens man, uttalade sig sällan officiellt på mötena men alltid med eftertanke och medmänsklighet. Han blev Melvin Jones-medlem 1995.
De sista decennierna av hans liv blev fyllda av prövningar. Göran hade två
hjärtinfarkter. När han sedan insjuknade i njurcancer visade det sig vid operationen att båda njurarna var angripna och måste avlägsnas. I över 10 år fick
han sedan dialysbehandling 2-3 gånger i veckan, vilket självfallet begränsade
hans aktivitet, och senare fick han också allvarliga synproblem Han bar prövningarna med gott humör, och var aktiv så länge han kunde, både i Lions och
i umgänget med sina vänner, tillsammans med sin norska lady, Oddlaug, som
ständigt stod vid hans sida.
För hans goda exempel på hur en Lionsmedlem skall vara, och för att visa
uppskattning av hans tappra sätt att möta motgångarna, utsågs han år 2003
till ständig medlem i LC Mariehamn – den enda i klubben som hittills har fått
denna utmärkelse.
Vi minns Göran som en god vän och kamrat, och som ett föredöme för hur
man tillämpar Lions valspråk ”Vi tjänar”.
Heikki Eskelinen
LC Turku/Linnan kulttuuripersoona, Turun yliopiston
eläkkeellä ollut ylikirjastonhoitaja, Heikki Eskelinen
siunattiin viimeiselle matkalleen Turun kauniissa Ylösnousemuskappelissa 19.1.2013 vain läheisimpien saattamana. Jo vuosia sitten veli Heikkiä kohdannut vaikea
fyysinen vamma ei häntä pystynyt lannistamaan, tarvittiin raju ja yllättävä kohtaus veli Heikin elämän liekin
sammuttamiseen. Veli Heikki syntyi Jyväskylässä 1.12.1927, joten ehdimme vielä
viime vuoden puolella onnitella häntä 85-vuotispäivänään. Heikki valmistui filosofian maisteriksi keväällä 1953 ja monien lisätutkintojen kautta vuosien kuluessa vihdoin Turun yliopiston ylikirjastonhoitajaksi.
Klubissa kaikki muistavat veli Heikin erikoisesti klubilehden, L-Uutiset, päätoimittajana, tehtävässä jota hän hoiti jokseenkin yksin yli kahden vuosikymmenen ajan. Monet ovat olleet ne klubi-illat, joissa esitelmän tai päivän peilin
muodossa tai muuten vain saimme nauttia veli Heikin verbaalisista esityksistä.
Veli Heikin arvostettua asemaa kuvaa sekin, että hän oli ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa veli jolle on myönnetty Melvin Jones -jäsenyys. Klubilehti sai aikanaan uuden päätoimittajan, mutta veli Heikin torvi vaikeni iäksi.
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Harry Hietala
LC Tervon lioneita kohtasi joulun alla 20.12.2012 odottamaton suruviesti. Monessa ansioitunut lion Harry (Harri)
Hietala oli kotonaan nukkunut iäiseen uneen. Lion Harri
oli syntynyt 20.10.1938 Sortavalassa. Lapsena hän joutui
kulkemaan evakkotien Karjalan kunnailta Savon saloille.
Elämäntyönsä hän teki opettajana, viimeisimmät lähes 30
vuotta Tervon peruskoulujen englannin kielen opettajana.
Lion Harri oli monena mies eläissään. Kunnallisista luottamustoimista merkittävimpiä olivat matkailu- sekä keskusvaalilautakuntien puheenjohtajuudet.
Lions-toiminnan lisäksi läheisiä harrastuksia olivat sotahistoria, matkailu, kirjoittaminen ja musiikki. Hän soitti kitaraa mm. klubin omassa yhtyeessä. Harri
Hietala liittyi vastaperustettuun klubiin vuonna 1965. Klubin presidenttinä
hän toimi kauden 1974-75 ja lohkon puheenjohtajana 1999-2000. Lion Harrin muistamme avarasydämisenä lionina, aina valmiina palvelemaan. Häntä
jäivät kaipaamaan puoliso Arja, pojat perheineen sekä lukuisa ystäväjoukko.
Matti Häihälä
LC Vesilahden veljet puolisoineen saivat viime vuoden
viimeisenä päivänä suruviestin. Klubin perustajajäsen,
koneteknikko Matti Häihälä menehtyi sairauden murtamana 70 vuoden iässä.
Matti oli syntynyt Merimaskussa 16.2.1942. Tampereen teknillisen koulun käytyään hän teki pääasiallisen
työuransa ostajana Tampellan, myöhemmin Tamrockin
palveluksessa 28 vuoden ajan. Hänen sydäntään erityisen lähellä oli Pirkanmaan hoitokoti. Siellä hän toimi 25 vuoden ajan vapaaehtoisena ja aktiivisena
taustahahmona yhdessä vaimonsa Eilan kanssa.
Matti oli vuonna 1984 perustetun LC Vesilahden perustajajäsen. Presidenttinä hän uurasti kahtena eri toimikautena. Matti oli osallistuva, vastuuntuntoinen ja arvostettu veli, joka ei tehnyt itsestään numeroa. Hän jaksoi kuunnella
kanssaihmisiään ja häneen luotettiin. Mattia jäivät kaipaamaan rakas puoliso
Eila, sukulaiset, laaja ystävien joukko ja klubimme veljet ja ladyt.
Jarmo Ikonen
LC Helsinki/Hietalahden pitkäaikainen jäsen, yrittäjä Jarmo Ikonen kuoli vakavaan sairauskohtaukseen 30.11.2012 kotinsa lähellä 70 vuoden ikäisenä.
Hän oli syntynyt 8.8.1942.
Hän liittyi klubiin 1970- luvulla ja osallistui aktiivisesti toimintaan. Myöhemmin vakavat sairauskohtaukset rajoittivat hänen osallistumistaan. Sairauksista huolimatta ”Jarppi” kävi kuolemaansa saakka aktiivisesti klubi kokouksissa. ”Jarppi” ei ollut vielä 20 ikävuotta, kun aloitti yrittäjän uran. Se liittyi
aina autoihin, huoltoasemia, autohuoltoa ja rengaskauppaa. Sairaus pakotti
hänet eläkkeelle tästä nauttimastaan pitkästä urasta. Veneily oli ehkä ”Jarpin”
mieluisin harrastus, aktiivisesti hän vietti veneellään vapaa-aikaansa perheensä
ja ystävien kanssa. Jarmo Ikosta jäivät kaipaamaan lapset ja lapsen lapset, sekä
suuri joukko hänen ystäviään vuosien varrelta.
Matti Ikonen
LC Kiskon jäsen, Matti Ikonen menehtyi vaikeaan sairauteen 20.12.2012. Hän oli syntynyt 2.12.1944 Helsingissä, jossa kävi koulua ja valmistui vuonna 1969 rakennusalan diplomi-insinööriksi. Matti oli Polar Yhtymän palveluksessa vetämässä useita suuria rakennusprojekteja Venäjällä, mm. hotelliprojekteja Pietarissa. Myöhemmin hän oli markkinointijohtajana Fortum Engineeringin palveluksessa ja asiantuntijana Pohjolan Voima Oy:ssä.
LC Kiskon jäseneksi hän liittyi vuonna 2009, kun tiiviit työpäivät olivat
muuttuneet eläkepäiviksi. Klubikokouksiin Matti toi selvästi ryhtiä kun ei hyväksynyt minkäänlaista ”lepsuilua” hallituksen tai jäsenten taholta. Myös kokouskäytäntöä hän oli aktiivisesti uudistamassa, rakensi yhteistyössä muiden jäsenten kanssa lähivuosien toimintasuunnitelman klubille ja oli kantava voima
klubin arvokeskustelussa kaudella. Matti toimi kauden 2010-2011 sihteerinä,
mutta joutui sairastuttuaan ennen kauden päättymistä luopumaan tehtävästä.
Matti oli ehdokas ”presidenttiputkeen” ja hänellä olisi ollut paljon annettavaa
klubillemme ja lionstoiminnalle, mutta sairaus vei nopeasti voimat. Mattia jäi
kaipaamaan lady Marja ja aikuinen tytär.
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Jaakko Ilonen
Yrittäjän, Ilosen Puutyö Ky:n perustajan Jaakko Ilosen elämäntyö päättyi 1.6.2012 kotona Hauholla vaikean sairauden saatua yliotteen. Jaakko syntyi 28.4.1929 Kivennavalla. Jaakko valmisti elämänsä aikana tuhansia erilaisia puuesineitä ja huonekaluja ympäri maailmaa. Kuuluisin asiakas lienee Englannin kuningatar Elisabeth II,
jolle hän toimitti sohvakaluston vuonna 1976.
Uusia tuotteita Jaakko Ilonen ideoi kuolemaansa asti. Hänen merkittävimmät tuoteideansa olivat keittiötikkaat turvatuella, yksilöllisesti muotoiltu sängynpohja ja tasapainoterapialauta. Me veljet opimme tuntemaan Jaakon erittäin positiivisesti elämään ja ihmisiin suhtautuvana henkilönä, joka näki vastoinkäymistenkin kohdatessa aina jotain hyvää. Klubikokousten kestoaihe, etenkin joulun alla, oli kysyä neuvoa oikeasta kuusenkaatohetkestä. Jaakko antoi auliisti neuvoja asiasta kysyville.
LC Hauhon jäseneksi hän liittyi 1973 ja toimi presidenttinä 1984-85. Hän
oli aktiivinen ja osallistuva leijona elämänsä viime hetkiin asti. Ahkeraa, sinnikästä, aina avuliaista ja positiivisesti ajattelevaa Jaakko Ilosta jäivät kaipaamaan puoliso Hilkka, kaksi tytärtä ja neljä lastenlasta sekä lukuisa joukko ystäviä.

Stig Johansson
Surusanoma saaavutti LC Roihuvuoren, neljä päivää
sen jälkeen kun eräs jäsenistämme oli käynyt häntä tervehtimässä sairaalassa. Stig Johansson syntyi Helsingissä
20.10.1928, jossa myös kuoli 14.11.2012. Koulutukseltaan hän oli insinööri ja teki pääelämäntyönsä AGAyhtiössä. LC Roihuvuoren toimintaan hänet kutsuttiin
24.1.1962 ja hän ehti olla jäsenenä 50 vuotta 100%
läsnäololla. Mainittakoon, että piirikuvernööri Kärkkäinen myönsi hänelle kotimaisen 50 vuoden jäsenyyden ansiomitalin. Ansiomitali luovutettiin postuumina lion Stigin siunaustilaisuudessa hänen tyttärensä pojalle Patrick Ortiz-Johanssonille muistoksi isoisästään.
Klubiin tuli vuonna 1962, pitkä ryhdikäs mies, joka paneutui innolla lionsaatteeseen. Oman klubin presidenttinä hän oli kolme kertaa ja piirihallituksen jäsenenä peräti kuutena kautena. Lion Stig oli perustamassa useita klubeja
ja piti jatkuvasti yhteyttä ruotsalaiseen kummiklubiimme Torsbyhyn. Hän vaikutti merkittävästi myös siihen, että Roihuvuoren klubista tuli yhtenäisklubi v.
1993, minkä jälkeen jäseninä on naisia ja miehiä. Hänellä oli kyky jo silloin
nähdä tuleva kehitys, joka on nykyisin luonnollista lionstoiminnassa: naiset ja
miehet tasavertaisina yhdessä leijonina. Lion Stig oli klubin Grand Old Lion,
Melvin Jones -jäsen, joka opasti uusia jäseniä ja vaali lionsperiaatteita. Lion
Stig lyötiin lions-ritariksi 70-vuotispäivänään 1998. Lions-ystävien joukko jäi
kaipaamaan Stig Johanssonia.

Olavi Kiirikki
LC Pyhäsalmen viimeinen perustajajäsen, hammaslääkäri Olavi Kiirikki nukkui pois 22.11.2012 pitkällisen
sairauden murtamana Pyhäjärvellä. Hän oli syntynyt Kemissä 20.11.1931 ja varttui miehuusikään Veitsiluodon
saarella. Valmistuttuaan hänet valittiin 1962 Pyhäjärven kunnan hammaslääkäriksi, jossa virassa hän teki koko
elämänuransa.
Olavi oli yhä mukana arvostettuna ja viime vuosiin saakka aktiivisena jäsenenä klubissamme. Hän oli viimeinen elossa oleva, 16.10.1962 perustetun, LC
Pyhäsalmen perustajajäsen. Hän ehti olla klubimme toiminnoissa mukana hieman yli 50 vuotta. Hän oli valmistautunut saapumaan klubimme 50-vuotisjuhlaan kunniajäsenenä. Sitä ei hänelle suotu. Klubin presidenttinä hän toimi
1966-1967 ja lohkon puheenjohtajana 1974-1975. Melvin Jones-jäsenyys hänelle on myönnetty 1996. Hän kirjoitti aikanaan vuosijuhliimme klubin historiikit, joiden tietoja käytämme kiitollisena tulevassa juhlassammekin.
Muistamme Olavin vaatimattomana, seurallisena henkilönä, joka oli viimeisen päälle valmiina palvelemaan. Erityisesti muistamme hänet lionsperinteitä
kunnioittavana ja vaalivana veljenä.
Paavo Leskinen

Heikki Koisaari
LC Turku/Linnan perustajajäsen, varatuomari Heikki
Koisaari nukkui pois vaikean sairauden murtamana
23.8.2012. Veli Heikki oli syntynyt 22.5.1926 Rymättylässä. Hän toimi pitkään Turun ja Porin lääninhallituksessa ja sittemmin lääninoikeuden tuomarina.
Lions-toiminnassa hänet tunnettiin aktiivisena veljenä, joka oli aina valmiina osallistuman klubin kaikkiin
aktiviteetteihin. Veli Heikki toimi klubin presidenttinä toimikaudella 1974-75.
Häntä jäivät kaipaamaan lady Sinikka, tyttäret perheineen, sukulaiset, ystävät sekä klubiveljet ja ladyt.
Eero Kokko
Helsingissä 3.9.1928 syntyneen tosi Leijonan PCC
Eero (Mönsä) Kokon maallinen taival päättyi Oulussa
14.2.2013. 28-vuotiaana alkanut leijonataival oli Mönsälle enemmän kuin tärkeä. Vielä joulun allakin hän kysyi vierailijoiltaan sairaalassa: ”Käyhän tämä sitten paikkauksesta? Osallistuminen oli hänelle velvoite, olihan hän
muutama vuosi sitten asettanut tavoitteekseen 55 vuotta
sataprosenttisena jäsenenä!
LC Muhoksen klubiin Mönsä kutsuttiin 8.4.1956 perustamiskokoukseen ja
heti klubin hallitukseen tail twisteriksi. Klubin presidenttinä Mönsä toimi vuosina 1962-1963. Siitä alkoi hissi kohti Suomen Lions-Liiton korkeita tehtäviä, päättyen aina Liiton puheenjohtajaksi kaudeksi -89-90. Muitakin tehtäviä ”siunaantui”: MD-IRC, NSR-sihteeeri -88-90, MD-trainer -94-97.SLL:n
valtakunnan kokouksen Oulussa järjestelytoimikunnan puheenjohtana hän oli
1984. Mönsä huomioitiin ja palkittiin monella Liiton asiomerkillä. Hänestä
tehtiin Melvin Jones -jäsen ja saatuaan Lions-ritarin (58) arvon hän totesi saaneensa hienoimmin suunnitellun lions-ansiomerkin.
Mönsä valmistui vuonna 1951 Helsingissä voimistelun opettajaksi. Nuoruutensa liikuntamuotoina olivat uinti ja pesäpallo. Muhoksen yhteiskoulun voimistelun opettajan tehtävä oli ainoa paikka, johon Mönsä anoi. Kaikkin muihin työpaikkoihin hänet kutsuttiin! Pisimmäm työuran hän teki Pohjois-Suomen teollisuusopiston rehtorina vuosina 1973, josta tehtävästä hän jäi ansaitulle
eläkkeelle opetusneuvoksen vuonna 1988. Mönsän pitkää elämää ilahduttivat
hänen harrastuksensa ja osallistumiset monen eri järjestön toimintaan. Sanan
säilää hän osasi ja myös käytti. Monet runot ja laulujen sanat ovat Mönsän käsialaa. 50-vuotinen taival Pohjan Laulun kuorossa kertoivat myös hänen musikaalisuudestaan. 2.3.2013 Mönsä siunattiin haudan lepoon suuren ystäväjoukon saattelemana. Puoliso Helena ja neljä lasta menettivät ISÄN ja LEIJONAN.
Risto Kuisma
LC Heinola/Kailaksen perustajajäsen, yrittäjä Risto
Kuisma (s. 13.01.1949 Sysmässä) menehtyi rakkaalla
mökillään Asikkalassa 18.10.2012 puolisonsa Teijan ja
poikansa Nikon elvytyksistä huolimatta. Risto toimi LC
Kailaksen presidenttinä 1992-1993 ja muutenkin hänet
muistetaan aktiivisena ja auttavaisena jäsenenä. Alueen
puheenjohtajana Risto toimi kaudella 1998-1999. Linjaautoliikennöitsijänä hänet muistamme monista matkoista, jotka suuntautuivat
niin kotimaan eri kaupunkeihin kuin myös ulkomaille. Lähellä sydäntä on ollut toimiminen Tallinnan clubin kummina yhdessä veljien kanssa.
Humoristista ja iloista Risto-veljeä jäi kaipaamaan läheisten lisäksi suuri
joukko ystäviä eripuolella Suomea.
Tapio Kylliäinen
LC Hauhon jäsenet saivat vain muutamia päiviä ennen
Hauhon kirkkopihan keväisiä siivoustalkoita suruviestin
Tapio ”Topi” Kylliäisen äkillisestä menehtymisestä.
Topi oli aina valmis auttamaan ja hän otti osaa moniin aktiviteetteihin ja oli vakiokasvo klubin talkoissa
kuten kirkkopihan siivoustalkoissa sankarihautoja siistimässä. Räisälässä 5.8.1936 syntynyt Topi suoritti fil.
kand. tutkinnon 1970, fil. maist. 1974. Vuodet 1966-1969 hän toimi opettajana Taivalkoskella, kunnes 1969 muutti Hauholle saadessaan opettajan viran
Hauhon keskikoulusta. Vuonna 1975 hänestä tuli Hauhon yläasteen rehtori.
Hauholle tultuaan hän liittyi LC Hauhon jäseneksi 1973 ja toimi klubin
presidenttinä 1986-87. Tapion oli asialle vihkiytynyt aktiivijäsen, mistä osoi-

tuksena vielä viime vuosinakin kaksi kiinnitystä klubin Vuoden Leijona -patsaaseen. Me veljet opimme tuntemaan Tapion uhrautuvana ja aikaansa säästämättä yhteisille asioille antavana isänmaallisena miehenä. Hauhon sotaveteraanien asia oli hänelle erityisen tärkeä. Erään ystävän mukaan Tapiolla tuntui olevan kalenterissaan enemmän päiviä ja vuorokaudessa enemmän tunteja
kuin muilla. Veli Tapion maallinen taival päättyi yllättäen keväisenä päivänä
24.4.2012. Häntä suremaan jäivät lapsien Jorman, Juhan ja Sannan lisäksi
veljien ja harrastuspiirien myötä tulleiden ystävien laaja joukko.
Onni Lehtonen
LC Kangasala/Roineen perustajajäsen Onni Lehtonen menehtyi sairaalassa 7.1. jouluna saamaansa sairaskohtaukseen. Hän oli syntynyt 8.4.1917 Vaasassa. Onni Lehtonen oli Kangasalan järjestöelämän kantavia voimia. Onni
Lehtonen toimi Tampereen Työväen Säästöpankin ja Kangasalan Säästöpankin kamreerina, joissa tehtävissä hän
suoritti ansiokkaan elämätyönsä. Opettajana Kangasalan yhteiskoulussa Onni opetti asiakirjaoppia. Hän oli perustamassa Kangasalle
mm. LC Roinetta, LC Harjulaa sekä Kansallisia Senioreita.
Leijonatoiminta oli Onnin elämässä mukana monessa muodossa, klubin hallituksessa sekä lohkon ja alueen puheenjohtajana. Onni oli kaikkien tuntema
mukava seuramies, taitava puhuja. Hän seurasi tiiviisti yhteiskunnallisia tapahtumia viimeiseen asti. ”Olen saanut, mitä olen halunnut”, kertoi Onni 95-vuotishaastattelussaan. Onni Lehtosta jäivät kaipaamaan lapset, lapsenlapset, sukulaiset ja ystävät sekä Roineen klubiveljet ja ladyt.
Ilona Elisa Levander
Lions Club Ypäjä/Katen perustajajäsen Ilona Elisa Levander menehtyi 20.11.2012. Ilona Elisa syntyi 18.3.1953
Tyrväällä. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Hannu, tyttäret Riina ja Ronja sekä kahdeksan lastenlasta. Myös
klubi kaipaa ja muistaa Ilonaa – nimensä mukaista ihmistä, joka viihtyi mukavassa seurassa hyvää tekemässä.
Ilona oli aktiivinen ihminen. Hänellä oli vahva halu
tavata ja tutustua uusiin ihmisiin. Hän osallistui Ypäjän kunnallispolitiikkaan
ja työskenteli piirtäjänä Forssan kaupungin teknisessä toimessa. Klubissa hän
oli aktiivisesti mukana tapahtumien järjestelyissä, talkooleipojana ja retkillä,
vaikka vaivat välillä hidastivat vauhtia. Hän oli myös klubin taiteilijasielu itse
tehtyine hopeakoruineen, tiffany-töineen ja askarreltuine kortteineen. Hän lahjoitti myös töitään klubin arpajaisiin. Suurin ilonaihe oli kuitenkin lapsenlapset, joista tuoreinta hän ei ehtinyt tavata. Uutinen uudesta tulokkaasta valaisi
kuitenkin hänen viimeisen syksynsä.
Veikko Liuska
LC Pyhäsalmen lionveli Veikko Liuska nukkui pois
5.12.2012 pitkällisen sairauden murtamana. Hän oli
syntynyt 5.3.1964 Pyhäjärvellä. Ylioppilastutkinnon jälkeen hän pääsi opiskelemaan poliisikouluun, josta valmistui 1987. Veikko aloitti poliisin uransa Pudasjärven
poliisilaitoksella, josta hän siirtyi Haapajärven liikkuvaan poliisiin vuosiksi 1988-1990. Vuodesta 1991 lähtien Veikko työskenteli poliisina Pyhäjärvellä. Viimeisinä vuosina hän toimi rikosylikonstaapelina Pyhäjärven toimipisteessä.
Veikko Liuska kutsuttiin mukaan lionstoimintaan 2007. Näiden viiden vuoden aikana hän ehti toimia klubin hallituksessa eri tehtävissä. Presidenttinä hän
oli kaudella 2011-2012. Veikko osallistui lionstoiminnan lisäksi aktiivisesti kyläyhdistys- ja kesäteatteritoimintaan. Musiikki oli rakas harrastus.
Arto Riihijärvi
Antero Maanselkä
Lionsveli Antero ”Antsu” Maanselkä syntyi 17.11.1946
Perttelissä. Antero oli lapsuudestaan saakka ilmailukärpäsen läpipurema. Innostuksen ilmailuun Antsu sai jo
1950-luvulla katsellessaan kotinsa yli lentäneitä sen aikaisia DC-3 liikennekoneita.
Antsu aloitti lentäjän uransa niin kuin moni muukin lentäjä purjelennon kursseilla. Purjelentoa seurasivat moottorilennon kurssit ja suoritettu yksityislentäjän lupakirja. Lentokokemustaan Antsu kartutti lentämällä saaristolentoja vesi- ja suksikoneilla ja sai
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1970 lennonopettajakelpuutuksen. Ensimmäiset liikennelennot Antero teki yksityisen palveluksessa teollisuusneuvos Matti Elorannan omistaman Beechcraft
Baronin ohjaajana.
Tarkastuslentäjäkurssin suoritettuaan Antero toimi tarkastuslentäjänä yksi- ja
monimoottorikoneilla. Liikelennot suuntautuivat nyt koko Eurooppaan ja ambulanssilennot etupäässä Välimeren maihin. Antero oli myös hakemassa USA:n
Oklahomasta Maanmittauslaitokselle Rockwell Turbo Commanderin sekä Brasiliasta Finnaviatonille Embraer Banderanten. Finnaviatonilla Antero toimi
1980-luvulla uusien Saab 340 -koneiden pääohjaajana, tarkastuslentäjänä,
reitti- ja simulaattorikouluttajana sekä koulutuspäällikkönä. Finnaviationin
fuusioituessa Finnairiin Antero toimi ATR-koneiden kapteenina eläkkeelle siirtymiseensä asti.
Anteron harrastuksiin kuului lionstoiminta ja avantouinti. Lionseissa hän
oli mukana vuodesta 2003 alkaen ensin Helsingissä ja sitten viimeksi vuodesta
2009 LC Turku/Linnassa. Antero siirtyi lentäjien varjolaivueeseen 7.3.2012.

Kari Mattila
LC Heinola/Sillat sai joulukuun kokoukseen suru-uutisen:
Pitkäaikainen ahkera veli Kari Mattila on poistunut keskuudestamme. 24.6.1947 syntynyt Kari kutsuttiin klubiin vuonna 1983 ja osoittautui heti onnistuneeksi valinnaksi, osallistuen toimintaan kuin toimintaan. Hän
kävi läpi klubin kaikki tehtävät ja toimi presidenttinä
kaudella 1988-89. Tämän jälkeen hän jatkoi vielä piirin rahastonhoitajaksi ja sihteeriksi.
Hän oli mukana perustamassa Lions Clubia Tallinnaan ja piti erityisen
tärkeänä Suomi-poikien muistamista vuosittain. Hänen sydäntään lähellä oli
ruoanlaitto ja erityisesti sienet. Myös klubiveljet saivat nauttia hänen opeistaan
esitelmien muodossa ja sieniretkillä. Vaikka Kari oli viimeiset vuodet etuoikeutettu jäsen, osallistui hän toimintaan aina kun vain pyydettiin ja varsinkin vuoden huippuaktiviteetissä Heinolan Kalamarkkinoilla hän oli paikalla joka vuosi.
Kari oli miellyttävä rauhallinen persoona, jonka laaja elämänkokemus ja -katsomus oli vertaansa vailla. Karia jäivät kaipaan vaimo, tytär ja poika perheineen sekä hänelle todella rakkaat lapsenlapset. Myös sukulaiset, suuri ystävä ja
tuttavajoukko ovat vailla kaveriaan.

Arvo Maukonen
LC Rautalampi/Malvi sai marraskuun lopulla suruviestin, kun lionveli Arvo Maukonen menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen 20.11.2012. Sähköyliasentaja Arvo
Maukonen oli syntynyt Rautalammilla 24.8.1945. Elämäntyönsä hän suoritti puhelinyhtiöiden palveluksessa
jääden eläkkeelle Primatel Oy:stä vuonna 2005. Vuodesta 1977 hän hoiti useita eri luottamustehtäviä ollen
mm. kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja kirkkovaltuuston jäsen. Rakennettaessa Skuoritsan Pyhän Katariinan kirkkoa Inkerissä, hän huolehti ahkerana talkoolaisena omaan ammattiinsa liittyvät työt. Lions-toimintaan Arvo
tuli mukaan vasta vuonna 2008 ja toimi presidenttinä 2011-2012. Klubi kaipaa toimintaan syvästi sitoutunutta ja aktiivista jäsentä.

Markku Nieminen
LC Alastaron lionveli Markku Nieminen nukkui pois pitkän sairauden murtamana 13.2.2013. Hän oli syntynyt
Loimaalla 1948. Markku kutsuttiin LC Alastaron jäseneksi 1983. Klubin presidenttinä hän toimi 1994-1995
ja lohkon puheenjohtajana 1997-1998. Markku oli koulutukseltaan sähköteknikko ja insinööri. Elämäntyönsä
Markku teki Sallila Energia Oy:n palveluksessa toimien
käyttöteknikkona ja käyttöpäällikkönä. Veli Markku oli sitoutunut lionstoimintaan ja se oli hänellä sydämenasiana. Hän ehti olla mukana lionstoiminnassa
30 vuoden ajan. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Liisa ja lapset perheineen
sekä ystävien ja LC Alastaron klubiveljien joukko.
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Marianna (Anu) Nyroos
LC Turku/Ancoran joulujuhlaa viettäessämme emme voineet aavistaa sen olevan viimeinen yhteinen ilta perustajajäsen Anu Nyroosin kanssa. Anu menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan 17.12.2012. Hän syntyi Lahdessa 1.8.1941, mutta asui koko lapsuutensa ja nuoruutensa Helsingissä, työskenteli ulkoministeriössä. Nyroosit
muuttivat Turkuun 1972 perustamaan nykyisin KPMG
-nimisenä toimivan tilintarkastusyhtiön Turun konttoria, jonka johdossa Thor
Nyroos teki elämäntyönsä.
Anu Nyroos oli LC Turku/Ancoran ensimmäinen sihteeri ja presidenttinä kauden 2000-2001. Anu oli aktiivinen osallistuja, jolla oli asioista vahvat mielipiteet. Muistamme myös hänen terävää huumoriaan. Hän toimi pitkään ystävyys- ja huvitoimikunnassa ja oli luomassa yhteyksiä kummiklubiimme Lahden
Ankkureihin. Kanssamme Anua jäävät kaipaamaan puoliso Thor, lapset Mikael
ja Annika sekä kuusi lastenlasta.
Jouko Penttinen
LC Raision lion Jouko Penttinen siirtyi ajan rajan taa
8.6.2012 lyhyen kovan sairauden jälkeen. Hän oli syntynyt Piippolassa 30.5.1948. Elämäntyönsä Jouko teki Nostolava-Multilift-Carcotecin (Nostolava) palveluksessa vastattuaan viimeksi menestyksellä työsuojelupäällikön tehtävistä eläkkeelle siirtyessään 31.12.2012. Hänet kutsuttiin lioniksi vuonna 1990, ja hän palveli presidenttinä
1996-97. Kaikessa Jouko oli monilahjainen taituri ja ihmisten käsittelijä, erinomainen organisaattori ja juhlahetkien järjestäjä Helmi-iltamista paikallisen
Kan-kodin joulunalushartauksiin. Joukoa kaipaavat ja muistavat kunnioituksella puoliso ja tytär sekä laaja ystävien joukko Raision lionsklubissa ja kaikkialla, missä hänet tunnettiin.
Pentti Puustinen
LC Karhulan (ennen Kyminmaan) veli Pentti Puustinen
nukkui pois viime kesänä 70 vuoden iässä. Elämäntyönsä
yli 50 vuotta hän teki Sunila Oy:n palveluksessa. Nuori
ja innokas Pentti liittyi Kyminmaan klubiin 1980-luvun puolivälissä. Vuosien saatossa hän oli aina valmiina
työaktiviteetteihin ja klubin pikkujouluissa sekä kevätjuhlissa hän sai humoristisilla esityksillään ladyt ja veljet
hymyyn monta kertaa. Pitkä ja vaikea sairaus sekä rankat hoidot veivät veljen
voimat, mutta sitkeästi hän osallistui kokouksiin näyttäen meille muille, että
vaikka viikatemies odotti jo oven ulkopuolella, sille voi jopa hiukan hymyillä.
Penttiä jäivät kaipaamaan lady Irma, tyttäret perheineen, sukulaiset ja ystävät sekä LC Karhulan klubin ladyt ja veljet.
Eero Rajala
LC Espoo/Leppävaaran lionsveli Eero Rajala nukkui pois
2.0.2012 55-vuoden ikäisenä. Eero oli erittäin aktiivinen jäsen, aktiivi Leo-toiminnassa, nuorkauppakamarin
jäsen, seurakunta-aktivisti, metsämies ja K-kauppiaana
ollessaan oli aina valmis tukemaan järjestämiämme aktiviteetteja. Viime vuodet Eero oli pahasti halvaantunut,
mutta se ei estänyt häntä osallistumasta säännöllisesti klubikokouksiin, veljien avustuksella.
Eero Rajalan muistoa kunnioittaen LC Espoo/Leppävaaran veljet.
Aarre Rautakoski
LC Kuopion jäsen, sisätautien erikoislääkäri, lääkintäkapteeni, talvi- ja jatkosodan veteraani Aarre Rautakoski
on kuollut 30.7.2012. Hän oli syntynyt 25.11.1918. Hän
toimi eläkkeelle siirtymiseensä saakka Kuopion kaupungin sisätautisairaalan ylilääkärinä. Aktiivisena ihmisenä
Aarrella oli runsaasti erilaisia harrastuksia: voimistelu,
pesäpallo, pikakirjoitus, botaniikka, ornitologia, kielet

ja yhdistystoiminta.
Aarre oli LC Kuopion perustamisesta, vuodesta 1955 lähtien aktiivinen jäsen aina kuolemaansa saakka. Keilailu oli hänelle myös erittäin läheinen harrastus. Hän oli perustamassa keilailuseura Kolausta v. 1957 yhdessä LC Kuopion

jäsenten kanssa. Hänestä tuli Kuopion ensimmäinen keilailun suurmestarin arvon saavuttanut keilaaja ja saavutti mm. parikeilailussa Pohjoismaiden mestaruuden. Aarre Rautakoski kutsuttiin LC Kuopion kunniajäseneksi v. 2010.
Bengt Rosengård
Bengt Rosengård avled på självständighetsdagen 6.12.
2012, efter en kort tids svår sjukdom. Han var född
21.1.1949. Bengt ”Pukon” Rosengård var en välkänd profil i Kristinestad. Han var ett känt namn inom idrottskretsar, som idrottsledare, föreningsaktiv och speaker, men
också som aktiv motionär. Bengt var medlem i LC Lappfjärd - Lapväärtti där han innehaft alla tunga poster och
för tillfället var sekreterare.
Bengt var utbildad idrottsinstruktör och tjänstgjorde som gymnastiklärare
på svenska högstadiet i Kristinestad. Han frilansade även som sportskribent för
tidningen Syd-Österbotten och använde då signaturen ”Pukon”. Han blev på
2000-talet anställd som ”marknadsgeneral” för Kristinestadsmarknaden med
uppgiften att koordinera marknaden och marknadsplatsförsäljare.
Bengts speakerröst var vida känd, allra minst som speaker på Stafettkarnevalen i Helsingfors men också som speaker på nationella och internationella idrottstävlingar bl.a. friidrotts-VM i Helsingfors. Undertecknad hade som privilegium
att under många års tid få jobba med Bengt på IF-Länkens idrottstävlingar i
Kristinestad. Han var ett levande uppslagsverk med koll på allt som hände på
idrottsfronten, inte bara lokalt utan även internationellt.
Som nybliven pensionär såg han fram emot att oftare kunna besöka döttrarna med familjer som bodde i Sverige, men sjukdomen avbröt det korta pensionärslivet. Han sörjs närmast av hustrun Maarit, döttrarna med familjer samt
av mor och syskon.
Mikael Ekholm
Aatos Saario
LC Helsinki/Maunulan perustajajäsen Kaarlo Aatos Saario menehtyi 30.12.2012 Malmin sairaalassa. Veli Aatos syntyi Helsingissä 26.10.1919. Sotien päätyttyä Aatos suoritti nopeasti diplomi-insinöörin opinnot loppuun.
Yli 30 vuotta kestäneen päivätyönsä hän suoritti Helsingin Rakennusvirastossa kutsumuksenomaisesti ja luottamusta herättäen.
Aatos ehti runsaan 54 vuoden ajan toimia sataprosenttisena jäsenenä klubissa hoitaen kaikki hänelle uskotut tehtävät tunnollisesti. Presidenttinä hän
toimi kauden 1970-1971. Hän oli seurallisena ja reippaana klubi-iltojen yksi
keskeisiä hahmoja, nuoremmille esimerkillinen lionismin opettaja. Aatos Saario
pyrki kaikella sydämellään noudattamaan tunnuslausettamme: ”Luovuta isänmaasi onnellisempana nousevalle sukupolvelle”. Tunnustuksena pitkästä ja uhrautuvasta työstään klubissamme hänelle vuonna 1999 myönnettiin Melvin Jones Fellow -jäsenyys. Aatosta jäivät suremaan vaimo ja kaksi tytärtä perheineen.
Kaipauksella ja kunnioituksella klubiveljet muistelevat Aatos-veljeä.
Anja Sahlberg
Murhemielin otimme vastaan tiedon ansioituneen lionin Anja Sahlbergin menehtymisestä vakavaan sairauteensa. Lion Anjan elämänliekki sammui 28.12.2012.
Lion Anja oli kutsuttu jäseneksi vuonna 1997 LC Vantaa/Vernissaan, mistä hän siirtyi kotiaan lähempänä toimivaan LC Helsinki/Roihuvuoreen kauden 2000 alussa.
Anja oli todellinen työmyyrä ja lionstyö oli hänelle sydämen asia. Hyvänä osoituksena tästä oli se, että hän hoiti sairautensakin aikana
viimeisiin elinpäiviinsä saakka kaikki tehtävänsä. Hän toimi 15 leijonavuotensa aikana eri tehtävissä: oli presidenttinä kolmena kautena ja myös sihteerinä kolme kertaa. Lion Anja palkittiin 60-vuotispäiviensä yhteydessä Melvin
Jones -jäsenyydellä sekä I ruusukkeen ansiomitalilla.
Anja syntyi Helsingissä 24.5.1947, mutta vietti lapsuutensa Kotkassa, mistä
muutti Helsinkiin 1960-luvun puolivälin paikkeilla. Elämäntyönsä hän teki
liike-elämän palveluksessa. Anja toimi aktiivisesti Vartiokylän klubin ladytoimikunnassa edesmenneen puolisonsa lion Stig Sahlbergin eläessä. Hän oli mukana ensimmäisten poliiseille luovutettujen huumetestereiden hankinnassa. Tämä
lienee sytyttänyt lion Anjan kiinnostuksen erityisesti huumeiden vastaiseen työhön, jota hän jatkoi Roihuvuoren klubissa usean kauden ajan ollessaan yhteyshenkilö kouluihin vastaten Quest-asioista, rauhanjulistekilpailuista sekä stipen-

deistä. Kauniilla käsialallaan Anja teki rauhanjulistekilpailujen tyylikkäät kunniakirjat ja stipendien lahjakortit. Lion Anjan organisointi- ja kädentaidot olivat myös arvossaan klubimme vuotisjuhlien järjestelyissä.
Lion Anja oli esimerkillisen sitoutunut Lions-aatteeseen, ja se näkyi myös hänen työssään. Anjaa jäivät kaipaamaan tytär perheineen sekä lukuisat Lionsystävät.
Martti Siivola
Jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä saivat LC Suonenjoki/Soitun lionit suruviestin: klubin perustajajäsen, lion
Martti Siivola oli menehtynyt vaikeiden sairauksien murtamana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 5.2.2013.
Martti Kalervo Siivola syntyi Pihtiputaalla 24.6.1928.
Martti työskenteli yli 40 vuotta Kymi Osakeyhtiön ja
myöhemmin metsäyhtiöiden yhteisesti perustaman Tehdaspuu Oy:n palveluksessa. Työn ohella hän pätevöityi metsätalousinsinööriksi,
ja työskenteli ennen eläkkeelle siirtymistään Kuopion aluekonttorissa kuljetuksen alue-esimiehenä.
Leijonatoimintaan Martti tuli mukaan kun Suonenjoelle perustettiin toinen lionsklubi, LC Suonenjoki/Soittu. Klubin presidenttinä hän toimi kaudella 1971-72, ja oli aktiivinen ja aloitteellinen toimija klubin vieläkin jatkuvissa aktiviteeteissa, kuten joulukuusiprojektissa, vastojen teossa, kirpputorin
kehittämisessä ja klubimme alkuvuosien tukinvierityksessä. Kubin jäsenten lisäksi Marttia jäi kaipaamaan Maija-puoliso, jonka kanssa kansakoulussa vierekkäin istuminen johti lähes kuudenkymmenen vuoden avioliittoon, sekä kolme
lasta ja seitsemän lastenlasta.
Börje Sjöblom
Endast fyra dagar efter broder Olle Blomqvists frånfälle
fick vi budet att även broder Börje Sjöblom avlidit den
19.12.2012. Han var född den 12.6.1930. Broder Börje
blev medlem i Lions Club Karis-Karjaa 1974, sekreterare
var han 1977-78 och president 1982-83.
Börje Sjöblom intresserade sig för samhälleliga frågor
och kom tidigt med i lokalpolitiken i Pojo kommun. Föreningslivet hade i broder Börje en stöttepelare. Föreningar såsom De hörselskadade, Pojo Ungdomsförening, Fiskars hembygdsförening, Krigsinvaliderna, Pojo
lokalhistoriska arkiv och Pojo Fotoklubb m.fl. var föreningar i vilka han gjorde
en värdefull insats. Under en lång tid var han medlem av kommunfullmäktige
i Pojo och slutligen fullmäktiges ordförande. Han skrev bl.a. Pojo SFP:s historia år 2006, antologierna På Minnenas landsväg (1987) och Vallonsmeder och
krigsbarn (1995).
Till yrket var broder Börje redovisare och arbetare bl.a. vid Karis skattebyrå
och senare vid Karis Bokföringsbyrå fram till sin pensionering 1989. Lions Club
Karis-Karjaa hedrar broder Börjes minne och livsgärning, Han sörjs närmast av
hustru, barn och barnbarn och en stor vänkrets.
Matti Suonpää
LC Kankaanpään pitkäaikainen jäsen Matti Suonpää sai
iäisyyskutsun 22.2.2013. Lion Matti oli syntynyt Huittisissa15.2.1931. Hän oli koulutukseltaan poliisi ja jäi
pitkän päivätyön tehneenä eläkkeelle Kankaanpään Poliisilaitokselta vuonna 1989.
Matti kutsuttiin Lions-toimintaan mukaan vuonna
1985, josta lähtien hän toimi aktiivisesti kaikissa klubin
tehtävissä ollen 100% leijona koko klubikautensa ajan. Oikeudenmukaisuus,
otiseuturakkaus ja ympäristön kauneus olivat hänelle tärkeitä asioita. Mattia
jäivät kaipaamaan vaimonsa Leilan, lasten ja lastenlasten lisäksi LC Kankaanpään veljet ladyineen sekä lukuisa ystävien joukko.
Mikko Tikanoja
LC Kuopion jäsen, ekonomi, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, talvi- ja jatkosodan veteraani Mikko Tikanoja kuoli
13.11.2012. Hän oli syntynyt 17.3.1922. Mikko teki 34
vuoden työuran H. Saastamoinen & Pojat oy:n palveluksessa, vuodesta 1948 konttoripäällikkönä, 1955 hallinnollisena johtajana, 1964 varatoimitusjohtajana ja 1968
toimitusjohtaja. Eläkkeelle hän jäi v.1982 Tukkumanni
Oy:stä, joka jatkoi Saastamoinen-konsernin kaupallista toimintaa.
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Voidaan sanoa varmuudella, että Mikko oli suomalaisen Lions-toiminnan
harvinaisuuksia. Hän oli 100 % jäsen 55 vuotta aina kuolemaansa saakka.
Hänet kutsuttiin LC Kuopion ensimmäiseksi kunniajäseneksi 2010. Samalla
tavalla kuin hän toimi johtajana työelämässä, johtaen joukkoja esimerkillisesti
”edestä”, hän oli myös esimerkillinen Lion. – Inhimillinen, suvaitsevainen, motivoiva ”Johtaja Leijona”! Hän oli perustamassa LC Kuopion jäsenten kanssa
keilailuseura Kolausta v. 1957.
Pekka Varjonen
LC Turku/Kupittaan veljet saivat suruviestin joulukuisena
aamuna 15.12.2012, kun saimme kuulla veli Pekka Varjosen poistuneen keskuudestamme. Hän oli syntynyt Turun
Heidekenillä 26.9.1937. Veli Pekka sai viettää 75-vuotispäivänsä syyskuussa sairasvuoteellaan laajan ystäväpiirin
parissa. Pekka teki elämäntyönsä pankinjohtajana Turun
Säästöpankin ”Pekan pankissa.”
Veli Pekka liittyi klubiin vuonna 1974. Koko pitkän jäsenyytensä ajan hän
osallistui aktiivisesti kaikkeen toimintaan. Hän oli erinomaisen hyvin omaksunut järjestömme palveluperiaatteet. Veli Pekka siunattiin Ylösnousemuskappelissa 10.1.2013 omaisten ja erittäin laajan ystäväpiirin läsnä ollessa. Useat yhteisöt kunnioittivat Pekan muistoa arkun ääreen asetetuin lipuin tunnelmallisessa ja musiikkipitoisessa siunaustilaisuudessa. Tuttu hahmo on poissa joukostamme ja harmonikka ei enää soi. Veli Pekkaa jäivät kaipaamaan lady Regina
ja tyttäret perheineen sekä laaja ystäväjoukko.
Lars Wiren
Veikko Virta
LC Hamina/Bastionin veli Veikko Virta menehtyi pitkälliseen sairauteen Haminassa 29.10.2012. Hän syntyi maanviljelijäkotiin Nastolassa. Agrologiksi valmistuttuaan työpaikka löytyi S-ryhmästä, josta tuli koko työelämän kestävä ura, mm. toimitusjohtajuudet Kiuruveden
ja Virolahden osuuskaupoissa.
Lionstoimintaan Veikko tuli vuonna 1974. Hän oli
esimerkillinen lionsveli, hoitaen monia vaativia tehtäviä. Hän oli presidentti
1999-2000, lohkonpuheenjohtajana 2000-2001 ja alueen puheenjohtaja 20022003. Perheessä lionstyö on tärkeällä paikalla, vaimo Pirjo toimii LC Hamina/
Varvarassa ja poika Petteri LC Hamina/Bastionissa. Veikolla oli ystävällinen
asenne. Hän kannusti ja arvosti toisia työtovereita sekä toisista parhaat puolet.
Veikko jäivät kaipaamaan vaimo, lapset perheineen sekä ystävät ja lionsveljet.
Pentti Voutilainen
LC Kemin lionsveli, ekonomi ja pankinjohtaja Pentti
Voutilainen kuoli 9.12.2012 Kemissä. Hän oli syntynyt
26.11.1933. Moninaisten kierrosten ja koulutuksen jälkeen Pentti asettui Kemiin, missä toimi pankinjohtajana
eläkkeelle jäämiseen saakka. Teollisuuskaupungin monipuolinen ympäristö ja väestö muodostivat puitteet työlle
ja harrastuksille.

Pentin ja Leenan kodin rauhallisessa ilmapiirissä kuultiin saattotilaisuuden
jälkeen Pentin veljen muistelus veljesten lapsuudesta kuin myös sveitsiläistyneen
pojan kellosepän maineikkaasta urasta Sveitsissä. Sieltä saattajiksi tullut pojan
perhe tuki rauhallisella tavallaan saattajien mieltä Pentin poismenon aiheuttaman surun keskellä.
Per-Albin Vik
Den åttonde augusti 2012 nåddes medlemmarna i Lions
Club Esse av ett sorgebud. Broder Per-Albin Vik avled efter en kortare tids sjukdom. Per-Albin var född den 21
december 1943 i
Lappfors, där han vistades under hela sin livstid. Han
var känd som en trogen och flitig lionsmedlem och var alltid frivillig när det gällde att ta itu med olika evenemang.
Inom Esse Lions hade Per-Albin genomgått alla poster från kassör till president
och även fungerat som zonordförande i O-distriktet.
Nästan under hela tiden arbetade han inom skogsbranschen med olika uppgifter. Per-Albin vurmade för sin hemby Lappfors. Han satt många år som ordförande i Över- och Nederlappfors byaråd, fiskelaget och vattenandelslaget. Han
var även en av eldsjälarna i Pedersöre När-TV, Idrottsföreningen IK Falken, föreningen Essehemmet samt renoveringen av Signegården i Lappfors.
Vi minns Per-Albin som en Lionsbroder med många järn i elden men som
ändå tog sig tid inom Lionsarbetet.
Med saknad, Lions Club Esse.
Sune West
Den 23 september 2012 avled Sune West bruten av en
svår sjukdom. Han föddes 14 april 1955 på Maansfolk
i Överesse, där han kom att bo hela sitt liv. Sune var en
aktiv föreningsmänniska och en företagsam jordbrukare
och näringsidkare. Han var inte sen att prova på olika
nya idéer och hann under årens lopp försöka sig på många
olika utkomstkällor såsom bärodling och som restaurangidkare och försäljare vid sidan av jordbruket.
Tillsammans med familjen arbetade han upp en ansenlig besättning Highlandkor för avel, köttproduktion och även köttförädling. Under sina 25 år som medlem i LC Esse kom han att handha alla olika poster inom klubben vilket han
gjorde på ett förtjänstfullt sätt.
Sune saknas närmast av Ann-Sofi och barnen Filip och Fanny. Vi LC Esse
saknar en aktiv och trofast broder och en god vän.

Lyhyempään muotoon
Pyydämme ystävällisesti tiivistämään negrologeja. 10 riviä pitempiä kirjoituksia joudumme lyhentämään. Kuvien laatuun toivomme myös parannusta. Lehdistä skannattuja kuvia emme julkaise.

Kipupumppu sairaalaan
Suomussalmen sairaala sai leijonien lahjoituksena kipupumpun. LC Suomussalmi lahjoitti
2 000 euroa käytettäväksi sairaalan saattohuoneeseen sijoitettavaan kipupumppuun. Lahjoituksen vastaanottanut osastonhoitaja Outi Väyrynen iloitsi huoneen olevan nyt harvinaisen hyvin varustettu. Huoneen kalustoa on hankkinut paikallinen syöpäyhdistys.
Vuosittain sairaalassa kuolee puolisen sataa potilasta, heistä monet ovat syöpäpotilaita.
Klubin presidentti Timo A. Säkkinen kertoi klubin mielellään antavan lahjoituksen
hyvin tärkeään, heikoimmilla olevien ihmisten auttamiseen. Hän kuvasi klubin toimintaa varainhankinnassa. Pääosan lahjoitettavista varoista klubi saa 30 vuotta kestäneestä
Joululehti-aktiviteetista, jäänlähtöveikkauksesta, vapputapahtumasta ja palveluhakemistosta. Suomussalmen ainoassa klubissa on jäseniä parisenkymmentä, joista osa on aiemmin toimineesta LC Suomussalmi/Kianta -klubista.
Esko Pesonen

LC Suomussalmen presidentti Timo A. Säkkinen, lionit Pertti Halonen ja Raimo Rusanen antavat klubin avustuksen kipupumppua varten Suomussalmen sairaalaan osastonhoitaja Outi Väyryselle. Mukana on myös Sinikka Pyykkönen syöpäyhdistyksestä.
Kuva: Juhani Mustonen.
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Toimitus

Surun kohdatessa palveluksessanne
Hautaustoimisto Niemelä
Parolantie 56, 13720 Parola
Puh. 010 4704 301
Ostoskeskus, 14500 Iittala
Puh. 010 4704 302

Paneliantie 33, 27430 Panelia
Puh. 02 8647 047
www.kukkajahautaus.fi

Kukka-Hautaus ja Pitopalvelu
Kinnunen Ky

Hautaustoimisto
Mariella & Ilkka Ollonen Ky

Asematie 15–17, 73100 Lapinlahti
Puh. 040 582 3005
www.hautauspalvelukinnunen.fi

Matinkatu 3, 55100 Imatra
Puh. 05 473 4811
www.ollonen.fi

Lieksan Viherkeskus- ja
Hautauspalvelu Oy

Rantasen Hautaustoimisto

Simo Hurtankatu 10, 81700 Lieksa
Puh. 013 521 298
www.viherkeskus.com

HEINONEN GROUP OY
Itäpuisto 12
28100 Pori
Puh. 02 633 2707

Hautaustoimisto Mielonen Oy

Kukka-Hautauspalvelu Mäklin

Porrassalmenkatu 24
50100 Mikkeli
Puh. 015 162 222, 015 367 626
www.hautaustoimistomielonen.fi

Kallenkuja 2
74300 Sonkajärvi
Puh. 017 762 169
www.kukkamaklin.fi

Kukkakauppa-Hautauspalvelu
Laulumaa
Asematie 9, 74700 Kiuruvesi
Puh. 017 752 466
www.kukkakauppalaulumaa.fi

Heli Lehtinen kunnioittaen
Hautauspalvelut toiveitanne

Hautauspalvelut toiveitanne kunnioittaen

GSM. 050 336 6703

Tuomo Härkönen

Härkönen

GSM. 050 438 4288

Hautauspalvelut toiveitanne
kunnioittaen
Hautauspalvelut
toiveitanne
kunnioittaen
GSM.
Kajaani; Pohjolankatu 27, ma-pe klo 9-17
(käynti Kirkkokadun puolelta)

www.kajaaninhautauspalvelu.fi
GSM.

Ristijärvi; Urheilutie 34, ma, ke klo 9-12
GSM.

GSM.

Malax-Blomstecenter
- Begravningsbyrå Ab
Maalahden Kukkacenter
- Hautaustoimisto Oy
66100 Malax / Maalahti

59 LION 1/13

2/13 LION 59

Surun kohdatessa palveluksessanne
Salon Hautaustoimisto Oy
Saustila
Helsingintie 9
24100 Salo
Puh. 02 731 2562

Kantolan Hautaustoimisto
Kemintie 15
95420 Tornio
Puh. 040 738 8470

Somman

hautauspalvelu

www.pajunkukka.fi

Oulun Hautakivipalvelu
Tuotekuja 2
90420 Oulu
Puh. 045 111 9720
www.oulunhautakivipalvelu.fi

Vaalan
Kukka- ja Hautauspalvelu
Vaalantie 9, 91700 Vaala
Puh. 08 536 1271
Gsm 0400 682 250
www.vaalankukka.palvelee.fi

Lupa välittää – Licence to care
Tohditko puuttua ilkivaltaan? Tohditko komentaa naapurin lapsen
keräämään heittämänsä roskat kadulta? Vai välitätkö? Välittäminen,
toisesta ihmisestä välittäminen on
ollut pitkään hukassa. Lopellakin.
Tähän on haluttu korjausta.
Maaliskuussa julkistettiin LC
Loppi/Marskin vetämä Lupa välittää -kampanja. Tavoitteena on saada
ihmiset näkemään, välittämään. Tavoitteena on saada aikaan vanha
kylä kasvattaa -ilmapiiri, jossa on
lupa välittää, lupa tunnistaa uhkaavat ilmiöt, lupa puuttua.
Projektin vetäjä Ari-Pekka Saario
kertoo hankkeen tavoittelevan ymmärryksen lisäämistä yhteisöllisyydestä, sekä mm. tunnistaa ihan arkipäivän tasolla nuoren syrjäytymisen ensioireet, jopa itsetuhoisuus.
Jo vuosi sitten aloitettu projekti
on edennyt askel kerrallaan, mukaan on saatu useita toimijoita. –
Mitä laajempi joukko on mukana on
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mahdollista saada onnistuneita tuloksia, Saario sanoo. Projektin ja uusien mallien rakennusvaiheessa tuli
esiin monia epäkohtia. ”Vanhemmat ei tiedä tai välitä lasten tilanteesta!, ”Ei uskalla puuttua, vaikka
mieli tekisi!, Nykyään on helpompi
kääntää pää, väistää ja kärsiä huonosta omatunnosta, kuin puuttua ja
saada syyt”
Rakenteilla onkin uusi malli, jossa
myös vanhemmat voivat sitoutua
yhteiseen kasvatukseen, huolenpitoon, välittämiseen. Tehdään yhteinen sopimus välittämisestä. Annetaan lupa sanoa minun lapselleni sopimattomasta käytöksestä tai teosta,
minä saan sanoa sinun lapsellesi...
Samalla sitoudutaan kertomaan
tästä sopimuksesta nuorille ja mitä
se käytännössä tarkoittaa. Kerrotaan
että vanhemmat ovat sitoutuneet tukemaan ja noudattamaan tehtyä sopimusta, vanhemmat ovat sitoutuneet auttamaan.

Näkyvimmin tämä sopimukseen
perustuva sitoutuminen tulee näkymään kiusaamisen, ilkivallan teon,
ja nuorten päihteiden käytön vähenemisessä.

Yhteinen sopimus
tuo turvaa
Projektitiimi on vakuuttunut siitä
että vanhempien yhteisellä sitoutumisella välittämiseen ja puuttumiseen arkielämässä vältytään myös
vanhempien välisiltä riidoilta. Ikiaikainen asennehan on ”meidän lapset – naapurin kakarat”. Yhteisellä
sopimuksella pyritään takaisin yhteisölliseen välittämiseen, kylä kasvattaa -ajatteluun. Projektin vetäjä Saario sanoo välittämisen olevan nykypäivänä liian vähäistä.
Myös poliisi kannustaa avoimeen keskusteluun ja vanhempien
väliseen välittämissopimukseen. Rikoskomisario Ari Turunen Kanta-Hä-

meen poliisilaitokselta tietää työssään asioiden paisumisen lumipalloilmiöksi kun tilanteeseen puuttuminen on kulkeutunut vanhempien
korviin, siitä on seurannut jopa rikosilmoituksia ja vanhempien keskinäistä riitelyä.
Lupa välittää -projekti on alkuun suunniteltu viisivuotiseksi.
Kun ensi syksynä toisluokkalaiset
aloittavat lukuvuotensa kannustetaan niin lapsia kuin vanhempiakin
mukaan. Viiden vuoden päästä yläkoulun aloittava nuori on jo tottunut välittämiseen, tuntee säännöt,
jotka ovat yksi välittämisen osa ja
myös tietää miten uhkaaviin tilanteisiin voi vaikuttaa.
Projektiin ovat sitoutuneet LC
Loppi/Marskin kanssa LC Loppi, Lopen kunnan nuorisotoimi, Lopen
seurakunta, Lopen yläkoulu ja lukio
sekä LC Loppi/MaijaStiinat.
-jk-v-

Intomielistä lionismia
PDG Martti Pänkälä kirjoitti hieman ennen kuolemaansa ajatuksiaan Lions-toiminnasta tyttärelleen, tulevalle leojohtajalle Carita Pänkälälle. Tässä kirjoitus
hieman tiivistettynä kirjoittajan
suostumuksella antamaan ajattelemista niin päättäjille kuin järjestön jäsenille.
”Perustimme lionsklubin mitä suurimman innostuksen vallassa maaliskuun lopussa 1965. Joukkomme
koostui yhteiskunnan monilta
aloilta, oli viranomaisia, virkamiehiä ja monen alan osaajia ja yrittäjiä. Pienellä teolla olimme koonneet
merkittävän
asiantuntijajoukon.
Sama nähtiin kymmenissä kylissä
ja kaupunginosissa kautta Suomen.
Olimme ”keksineet” uuden voiman
hämmentämään mielestämme staattiseksi jäänyttä elämänkiertoa. Meillä
oli suunnaton muutoksen tahto ja
oli usein kyllä sen mukaiset ulkopuoliset vastustajatkin.
Siitä on nyt 48 vuotta. En toki
väitä, että lionit olisivat maailman
muuttaneet, mutta täysin toisessa
maailmassa elämme nyt kuin missä
silloin. Mutta kyllä siihen muutokseen lionitkin sormensa sotkivat nimenomaan aivan ruohonjuuritasolla. Monenlaista peruskalua kannettiin kylille, kenelle ihka uusi pesukone, jollekin talutettiin jopa lehmä
muista tarvekaluista puhumattakaan. Ladyt hoitivat siitä osansa,
yleensä sosiaalisen puolen ja lasten
tarpeet.
Kyllähän lompakollakin oli sijansa, mutta käsiparit olivat tärkeimmät työvälineet. Sanottiinkin, että
klubin alueen tuli näkyä ikkunasta.
Sekä auttamisen antama hyvä mieli
että auttamisen kohteen yleensä
äänetön kiitollisuus kohtasivat ja samalla loivat pohjaa seuraaville töille.
Kansainvälisyyskin tuli tutuksi. Olin
konventiossa New Yorkissa 1966 ja
uudestaan Tokiossa 1978 ottamassa
vastaan piirikuvernöörin tehtävät.
Sain tutustua kummiimme Arne
R.M. Ritariin, joka synnyinseudullaan Seinäjoella tukeutui meihin ja
pitkilläkin automatkoilla pohdimme
lionsetiikkaa ja toiminnan tapoja ja
uudistamista. Järjestimme hänelle
useita mieluisia tapaamisia hänen
viime vuosinaan museoalueella hänen synnyinkotinsa lähietäisyydellä
ja kävimme muutaman kerran katsomassa hänen syntymäpaikkansa jäljelle jääneitä kivirakenteita.

Kasvua, kasvua...
Järjestön kasvu on koko toimiaikani
ollut ensisijainen tavoite, ei suinkaan palvelujen kehittäminen. Maailmassa oli 1965 lioneja 0,8 miljoonaa
eikä kertaakaan ole ylitetty 1,5 miljoonan rajaa, vaikka sen eteen tehtiin
1990-luvulla tosi lujasti töitä. Suomessa oli 60-luvulla noin 10 000 jäsentä, niinpä 1990-luvulla moni puheenjohtaja sai trauman, kun 30 000
raja jäi harmittavan vähää vaille.
Jäsentavoitteiden saavuttamiseksi tehtiin massiivisia tavoiteohjelmia. Laatikossani on toista kiloa
erilaisia komeita merkkejä muistona
näistä toiveiden ajoista. On sentään
nipin napin kyetty säilyttämään suomenkieli järjestön yhtenä virallisena
kielenä.
Kasvu tarkoitti vain osaksi järjestön voiman lisäämistä. Paremminkin
sillä tavoiteltiin enemmän järjestön
kulujen maksajia. Nyt nuo mitoitukset ovat kaatuneet syliimme ja
elämme suut säkkiä myöten ja yritämme sopeutua niukkuuteen.
Jo Ritarin kanssa oli keskusteluja,
mitä ehkä olisimme saaneet aikaan,
jos väkisin yritetyn kasvun sijasta
voimavarat olisikin sijoitettu järjestön uudistamiseen ja ainakin kehittämiseen. Yhtenä mahdollisuutena
nähtiin järjestön pilkkominen maanosien kokoisiin alueisiin.
Kansainvälinen johto olisi hyvin
ohut ja lähinnä seurustelu-upseeritasoa. Sillä olisi vain neuvoa-antava
asema. Kunniasyistä se olisi sovelias
johtamaan LCIF-järjestöä, ja allekirjoittamaan kunniakirjoja.
Vähän pelokkaasti Suomessa päätettiin kokeilla edes jotakin uudistusta ja perustettiin Ritari-säätiö.
Kuten odottaa sopi, sille ilmestyivät haukkansa heti, mutta Ritari oli
sen takana eikä järjestössä rohjettu
käydä järjestön perustajan Melvin
Jonesin ystävän kimppuun. Säätiön
menestys kertoo parhaiten sen tarpeen puolesta.
Naisten tulo järjestöön 1987 oli
aluksi nihkeää, joskin pian huomattiin, että naiset lopulta pelastivat hiipuvat hiillokset ja sytyttivät uudenlaisen roihun. Tässä lymyilee ties
mitä mahdollisuuksia ja sama muutosprosesssi koetaan koko maailmassa. Naiset, ottakaa lionsjärjestö
haltuunne ja uudistakaa se!
Me tunnemme USA:n kyvyttömyyden muutoksiin ja sitä kautta
on siis turha odottaa muuta kuin vä-

Ystävykset koolla, vasemmalta Kaarina Pänkälä, Arne Ritari, Kaarina Ritari
ja Martti Pänkälä Seinäjoella Ritarin kotikulmilla Soukkajoella, Seinäjoella v.
1992.

häisiä kosmeettisia paikkauksia. Järjestön kasvun painopiste on kaukoIdässä ja odotukset Kiinan mukaan tulosta massiivisesti ovat suuret. Kv. hallituksen jäsenistä on sitkeästi puolet USA:n osavaltioiden
edustajia jonkin liki satavuotisen perinteen mukaan, pääasiassa hankkimassa paikallista meriittiä muissa pyrinnöissään. Melkeinpä joka toinen
kv.presidentti tulee USA:n klubeista.
Se siitä ”demokratiasta”, vähemmistödiktaruurista.

Muutoksiin pakko taipua
Joka tapauksessa nykyisellä tavalla
toimien lionien historia loppupäästään saattaa jäädä lyhyeksi jo äsken
mainitusta syystä johtuen. Ajatuksemme järjestön toiminnan tehostamisesta jakamalla se alueellisiin osiin
saattaa lopulta viedä aivan kansalliselle tasolle asti.
Elämme tyystin toisenlaisessa
Suomessa kuin 1960-luvulla ja täysin
erilaisessa maailmassa kuin mitä oli
se slummien elämä, mistä tätä kaikki
alkoi. Tavat ja tarpeet ovat muuttuneet erilaisiksi, mutta eivät ne kadonneet ole. Mutta kykenemmekö
ne näkemään uusissa muodoissaan?
Järjestöömme on nimetty muutoskouluttuttajia, jotka ovat näihin
kysymyksiin perehtyneet. Mutta kykenemmekö riittävän vakavasti heitä
kuulemaan? Vai nouseeko meissä
”vanha Aatami” yhä sanomaan, että
näin on hyvä, näin on aina tehty?
Pyh noille!
Palvelevatko vanhat järjestörakenteemme uusia vaatimuksia? Tarvitsemmeko jättikokouksia muuhun kuin keskinäiseen viihtymiseen
jonkun muun kustannuksella? Mitä
voisi olla se, mitä ei järkevin muutoksin voisi hoitaa kätevästi nykykeinoin? Vallankäyttäjänä piiri olisi
erinomainen lähidemokratian toteuttaja. Nyt sen tyhjänpäiväisyyttä koe-

tetaan täyttää jonkin sortin demokratiankorvikkeella. Käytämmekö jo riittävän tehokkaasti nykypäivän tarjoamaa tiedonsiirtoa vai olisiko vielä parantamisen varaa?
Eikä tässä järjestössä pidä olla
yhtään ”pyhää” asiaa, kaikkea pitää voida tarkastella ja tarvittaessa
muuttaa. Tähän muutokseen pitää
saada koko järjestö, PNAT-kokouksen tarpeellisuudesta päämajan juoksupoikain ajankäytön ongelmiin,
kaikki tasot ja tarpeet, ja niin turhat
kuin tarpeelliset rutiinit.
Palvelun laatu on muuttunut.
Emme enää anna ja auta alistuvasti, vaan toimimme tasa-arvoisena kumppanina. Sanan ”hyväntekeväisyys” käytöstä tulisi periä roima
sakko klubin kassaan. Työmme on
palvelua, lähimmäisen palvelua, ei
mitään parempiosaisten piikomista.
Asia, joka aina saa minut kimpaantumaan, on jollekin ry:lle tehty
lahjoitus. Jollei klubilla ole muuta tekemistä kuin toimia jonkin toisen yhdistyksen bulvaanina, lopettakoon
pikaisesti toiminnan.
Toiminnassa täytyy olla edelleen
tuo vanha intomielinen ote, työ ihmisen kanssa ja sen tuloksesta nauttiminen ihmisen kanssa. Vuosien
varrella olen nähnyt myös yksipuolista intoa ja joka päivä löydämme
sanomalehdestä sopivia kohteita pitkin maailmaa: kuivaneita keitaita,
pölyisiä kaivoja, kurjuutta käsittämättömiä määriä. Palvelumme kohteen pitää näkyä ikkunasta. Se on
mainio määritelmä tuolta 1960-luvulta eikä se ole miksikään muuttunut vuosikymmenien varrella. Tänä
päivänä se tunnetaan kaiketi paremmin lähiauttamisen terminä.
Ota rauhallinen hetki, avaa lionskirja ja lue se alkusivuilta lions-tavoitteet ja lions-periaatteet. Siellä
tämä kaikki on sanottu.”
Martti Pänkälä, PDG 1978–79
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
11.1.–19.3.2013
A-piiri
LC Aura/Sisu: Erika Roto
LC Uusikaupunki/Merettäret: Marketta Suoja-Sjöblom
LC Somero/Paratiisi: Minna Launonen
LC Halikko/Rikala: Ari Oinas
LC Nousiainen: Jarmo Löfstedt
LC Turku/Lucia: Sirpa Astola, Tuire Koivu
LC Oripää: Pekka Markula, Miikka Sävelkoski, Ilkka Tuomisto
LC Kimito-Kemiö: Tobias Eriksson
LC Halikko/Rikala: Timo Mänkäri
LC Uusikaupunki/Männäinen: Sauli Lalla, Tommi Sippel
LC Taivassalo: Pasi Sulkunen
LC Turku/Aura: Timo-Pekka Lehti
LC Pöytyä/Afrodite: Taina-Elina Oksanen
LC Sauvo: Juhani Laulajainen
LC Lokalahti: Petri Haltia
LC Lemu/Askainen: Jani Heikkilä
LC Kaarina/Katariinat: Saila Sipilä
LC Loimaa/Tähkä: Miikka Ristimäki
LC Naantali/Tawast: Ville Kuusinen
B-piiri:
LC Hanko-Hangö: Veijo Ekroos, Antti Paronen, Sven-Erik Sundström
LC Helsinki/Ruoholahti: Riitta Timonen
LC Helsinki/Cosmopolitan: Teuvo Sankila, Mikko Manninen,
Timo Orilähde, Ossi Kamppinen
LC Espoo/Pohjoinen: Pekka Uuspelto, Leo Sorokin
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice: Elena Van Leemput,
Harriet Stenberg-Nenonen
LC Helsinki/Kamppi: Valtteri Aaltonen
LC Helsinki/Munkkiniemi: Jussi Sipiläinen
LC Espoo/Suvituuli: Heidi Havumäki
LC Helsinki/Torni: Tommi Kuusela
LC Virkkala-Virkby: Timo Sarin
LC Lohja/Harju: Roger Weintraub
C-piiri:
LC Lahti/Ankkurit: Susanna Kivekäs
LC Tuusulanjärvi: Peter Snellman, Jorma Lehmus, Tuomo Kauhanen
LC Kalvola/Iittala: Teemu Pelli, Tero Rantala
LC Parola/Fredrikat: Satu Avelin, Sonja Salonen
LC Hyvinkää/Höffinga: Jaana Saunamäki, Kaisa Kokkonen
LC Lammi: Ilpo Keto, Atte Rekola
LC Orimattila/Viljamaa: Taisto Muhonen
LC Hollola/Pirunpesä: Kari Satovuori
LC Tuusula/Hyrylä: Anne Mårtenson
LC Padasjoki: Mikko Toivonen
LC Lahti/City: Jorma Nieminen
LC Kerava: Harri Malkki
LC Forssa/Wahren: Pekka Mertanen
LC Asikkala: Juha Kamppila
LC Nurmijärvi: Ari Häkli
D-piiri:
LC Kotka/Kyminlinna: Antti Kärkkäinen, Mika Luukkonen
LC Mikkeli/Päämaja: Jorma Hartikainen, Martti Hyötyläinen
LC Mikkeli/Savon-Jousi: Kari Kiviranta
LC Juva: Juha Poikkimäki
LC Lappeenranta/Kanava: Kalle Ruottinen, Petri Karttunen
LC Heinola/Kailas: Pentti Haimakainen, Markku Mattila
LC Heinola/Jyränkö: Harry Hänninen
LC Heinola: Toni Ahtiainen
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LC Kausala: Marja-Leena Helander
LC Lemi: Arto Penttilä, Mika Rämä, Tommi Nokkala, Tero Kosunen
LC Virolahti-Miehikkälä: Kalevi Salonen, Jari Harju, Jukka Lappi
LC Otava: Pertti Kuitunen
LC Lappeenranta: Sami Kurki
LC Kotka/Keisarinna: Jaana Vanhala
LC Mikkeli/Naisvuori: Anita Kämppi-Pärnänen
LC Kouvola/Iris: Anna-Liisa Kiintola
LC Kouvola/Hansa: Seppo Hyökki
LC Joutseno: Jukka Ilvonen
E-piiri:
LC Tampere/Wivi Lönn: Eeva Leskinen, Sinikka Hankela, Heli Karaila
LC Juupajoki: Joonas Soikka, Tapio Niemelä, Lassi Suoranta
LC Nokia/Lotus: Mervi Heikkinen, Raija Matikka
LC Tampere/Harju: Tapio Arminen, Marko Isomustajärvi
LC Ikaalinen: Leo Parjanen
LC Virrat/Tarjanne: Johanna Virta, Elina Mäenpää
LC Ruovesi: Pekka Kulju, Antti Sarvana
LC Kangasala/Roine: Juho Pyykkö
LC Pälkäne: Jyrki Rantanen
LC Valkeakoski: Tommi Valkeapää
LC Tampere/Hämeensilta: Pirkko Holkeri
LC Luopioinen: Sami Kallioinen
LC Valkeakoski/Apia: Juha Karjalainen
LC Tampere/Näsinneula: Leena Savolainen
LC Teisko: Kalle Hietalahti
LC Kangasala/Kuussalo: Stiina Haapanen
LC Hämeenkyrö/Kyröskoski: Raimo Keskinen
LC Urjala: Juha-Pekka Närvänen
LC Valkeakoski/Rapola: Marjo Valkama
LC Tampere/Pirkanmaa: Esa Isomäki
LC Tampere/Köyhät Ritarit: Reijo Sillanaukee
F-piiri:
LC Vaasa/City: Tomi Koivunen
LC Ilmajoki/Viljat: Anna-Elina Savolainen
LC Jalasjärvi/Liisat: Raija Kauppila, Anneli Tammelin
LC Ylihärmä: Mika Mäki
LC Kauhajoki/Katrilli: Anni Rajala, Päivi Mäkiranta
LC Jurva: Ari Riihimäki
LC Vimpeli: Jarmo Luoma-aho, Jarmo Mäkinen
LC Ilmajoki: Tapani Ala-Röyskö
LC Ähtäri/Ouluvesi: Timo Ahopelto
LC Kauhajoki/Päntäne: Tomi Utriainen
LC Lapua: Jarkko Takaluoma
LC Alavus/Kuulattaret: Marjo Inkeri-Paski
G-piiri:
LC Muurame: Jyrki Jylhä, Arto Nikamaa
LC Joutsa: Onerva Latva
LC Jyväskylä/Harju: Sami Väisänen
LC Korpilahti: Erkki Wuorsalo
LC Kivijärvi: Irene Pekkarinen, Marjanne Kosme, Anneli Näsi,
Auli Ruohonen, Leila Jormanainen, Heikki Kosme
LC Äänekoski/Kotakennäs: Markus Lehmonen
LC Mänttä: Petteri Valo
LC Laukaa: Jouni Vaaja
LC Jämsä/Lyylit: Aija Ekman
LC Pylkönmäki: Harri Leminen
LC Luhanka: Asko Kotilainen

H-piiri:
LC Savonlinna/Eerikki: Lasse Saukkonen, Marko Ylipetäys, Simo Laurila
LC Sulkava: Kristian Liljeström
LC Ilomantsi: Jouko Heimonen
LC Savonlinna/Sääminki: Esko Nousiainen
LC Joensuu/Kanteletar: Marja-Riitta Laatikainen
LC Punkaharju: Jari Silvennoinen, Vesa Sairanen, Tero Tirronen, Ari Oja
LC Joensuu: Janne Kärkkäinen, Kai Rantatupa, Antti Kainulainen
LC Lieksa/Brahea: Jouni Tanskanen
LC Nurmes/Pielinen: Marko Lipponen
LC Saari: Matti Sokkanen
LC Outokumpu: Keijo Kuiri, Jouko Räsänen
LC Joensuu/Puukello: Kari Martikainen
LC Polvijärvi: Jaakko Rintamäki
LC Liperi/Leonilla: Lotta Naumanen
I-piiri
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto: Hannu Tarvas
LC Kuhmo/Helenat: Marja Saarimaa, Sari Pääkkönen, Saara Pääkkönen
LC Kajaani: Mikko Ruuskanen, Jukka Koistinen
LC Pyhäjoki/Merijärvi: Toni Kippola
LC Sotkamo: Helge Keitel, Sami-Ville Pasanen
LC Kiiminki/Jääli: Kari Tiri
LC Siikajoki: Johanna Toppila, Jukka Toppila
LC Oulu/Limingantulli: Eero Keinänen
LC Oulu/Avain: Antti Alaviita
LC Oulu/Pateniemi: Marko Juntunen
LC Liminka/Liminganlahti: Jari Peltomäki
LC Oulu/Maikkula: Arto Tolonen
LC Haukipudas: Ali Ström
K-piiri:
LC Kuopio/Canth: Hetti Rytsy
LC Pieksämäki/MLK: Teuvo Toivanen
LC Vehmersalmi: Uwe Mäkinen
LC Varpaisjärvi/Susj: Liisa Marttinen
LC Kuopio/Päiväranta: Pekka Savolainen
LC Siilinjärvi/Tarina: Sinikka Kokkonen, Tuula Pärnänen
LC Kiuruvesi: Pentti Pursiainen
LC Kuopio/Kalakukko: Simo Ojala
LC Jäppilä: Ari Hellsten
LC Haukivuori: Tomi Numento
LC Virtasalmi: Pentti Asp
L-piiri:
LC Kemi/Merenhelmet: Orvokki Lukkarila, Anneli Matinlassi,
Irina Leppioja, Marjatta Prykäri
LC Rovaniemi: Ari Aspegren, Hannu Syväniemi, Olavi Peura
LC Sodankylä: Jari-Pekka Kuusisto, Reino Törmänen, Antti Pipinen
LC Kuusamo: Marjatta Hinkkala
LC Keminmaa/Neidonkenkä: Saila Alanärä
LC Pudasjärvi/Hilimat: Elvi Räisänen
LC Kemi/Meripuisto: Arto Koivumaa
LC Taivalkoski: Teija Tolonen
LC Tornio/Pudas: Jukka Pekkala
LC Kuusamo/Pohjanakat: Jaana Jokela, Jaana Tuovila, Paula Pisano
LC Rovaniemi/Petronella: Vuokko Sääskilahti
LC Kuusamo/Ruka: Mika Haataja
LC Kuusamo/Kitka: Markus Riipinen
LC Tornio/Mamselli: Seija Leutola
LC Rovaniemi/Arctos: Kari Kursula
LC Pudasjärvi: Jukka Valkola
LC Ivalo: Raimo Parviainen
LC Kemijärvi: Petri Pörhö
M-piiri:
LC Eurajoki: Raimo Nieminen
LC Nakkila: Lauri Kivioja, Martti Tarmo
LC Rauma/Fänikk: Timo Kakko, Jaana Metsäranta

LC Sastamala/Linda: Päivi Rahkola, Anna-Maria Sipilä
LC Kokemäki/Jokilaakso: Sanna-Maarit Eteläaho, Kaija-Liisa Lohivuo
LC Rauma: Kari Toivonen
LC Huittinen: Olli Tuominen
LC Nakkila: Vesa Valkeapää, Mika Isoniemi
LC Rauma/Kanali Helme: Mari-Anna Niemi, Aila Laiho
LC Pori/Meri-Pori: Vesa Raikunen, Reijo Iivonen, Marko Lång
LC Rauma/Ankkuri: Petri Laaksonen, Antti Kokkomäki
LC Rauma/Ruori: Niko Ismälä
LC Nakkila/Emma: Heini Aaltonen, Riitta Puttonen
LC Kiukainen: Kalle Virta
LC Pori/Katariina: Britta Raitala
N-piiri:
LC Pornainen: Marita Hirvonen, Ismo Hirvonen
LC Tikkurila-Dickursby: Jani Laine
LC Helsinki/Itä: Timo Eloholma, Miikka Riihimaa, Petri Kiikka
LC Helsinki/Kallio: Pertti Engström
LC Vantaa/Komeetat: Marita Koskiola, Liisa Naakka, Johanna Alasuutari,
Sisko Okkonen
LC Lapinjärvi-Lappträsk: Hannu Niemi, Kenneth Tallberg
LC Vantaa/Korso: Timo Koskelin, Eero Piiroinen
LC Vantaa/Helsinge: Pirjo Mäkilä
LC Mäntsälä/Mamsellit: Kaie Saagpakk
LC Helsinki/Soihdut: Seija Salonen
LC Helsinki/Pakila: Mikko Värtö, Antti Kylliäinen
LC Vantaa/Etelä: Istvan Galfi
LC Porvoo/Borgoensis: Miika Niinikoski
LC Artjärvi/Lapinjärvi/Myrskylä: Juuso Ritala
O-piiri:
LC Reisjärvi: Markus Muuttola
LC Ylivieska/Savisilta: Sirpa Valli
LC Jakobstad-Pedersöre/Linneor: Åsa Kackur, Gerd Gunell, Eivor Lithen
LC Haapajärvi/Kultahiput: Helinä Ojala
LC Karleby: Björn Finell
LC Veteli: Arto Perkkilä, Tomi Huusko
LC Perho: Matias Kinnunen
LC Haapavesi: Kari Rytky
LC Pietarsaari: Tero Järveläinen
LC Pedersöre: Bjarne Öst

Tapahtumakalenteri
Kevätkausi 2013
Lions-liiton hallituksen kokoukset: 24.4. ja 7.6.
23.3.
27.–28.4.
4.5.
4.5.
5.5.
18.–19.5.
7.6.
8.–9.6.
9.6.
5.–9.7.
20.–21.7.

Uudistunut Lions-toiminta -kutsuseminaari, Lahti
Lions SM-lentopallo, järjestäjänä LC Vantaa/Kaivoksela
Lions SM-karting-autokilpailu, LC Alahärmä
2 VDG-koulutus (tulevan kauden 1VDG:t), Lions-talo Helsinki
2 VDG-koulutus (tulevan kauden 2VDG:t), Lions-talo Helsinki
DG-elektivalmennus, Seinäjoki
Kuvernöörineuvoston kokous, Heinola
Vuosikokous, Heinola
Kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokous, Heinola
Kansainvälinen vuosikokous, Hampuri
Haulikkolajien Lions SM-kilpailut, järjestäjänä LC Honkilahti

Kaudella 2013–2014 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja
28.9.
Shakin XVII mestaruuskilpailut, järjestäjänä LC Tampere/Tohloppi
2.–3.11. Sulkapallomestaruuskilpailut, järjestäjänä LC Vantaa/Rajakylä
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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Svenska sidor

LCIF: Lions livlina som drar miljontals
människor till ett bättre liv

P

Å

År 1943 störtade ett amerikanskt
bombplan i Stilla havet. Louis Zamperini överlevde kraschen, men hans
kamp hade bara börjat. På drift på
öppet hav kämpade han mot hajar,
undvek attackerna från fiendens flygplan och lagade sin trasiga livflotte
på ett genialiskt sätt. Fångad och
grymt torterad drevs han till gränsen till den yttersta gränsen för vad
en människa klarar av. Hans otroliga
och inspirerade berättelse återberättas i bästsäljaren ”Obruten” av Laura
Hillenbrand.
Zamperinis berättelse är så fångade på grund av hans otroliga påhittighet, uthållighet och kvickhet. Han
var en unik man. Vi vet att vi aldrig
skulle kunna göra vad han gjorde.
Förmodligen känner vi inte ens någon som skulle kunna göra det. Vi
är mänskliga, inte övermänskliga.
Zamperini överlevde med hjälp av
sin intelligens och sitt mod, utan
hjälp skulle vi troligtvis inte vara
något motstånd för en katastrof, en
olycka eller sjukdomar.

Vi och vår stiftelse
ger resultat
Jag påmindes om vår gemensamma
sårbarhet när jag under förra året besökte Världshälsoorganisationen för
att träffa grupper som arbetar med
att begränsa mässlingen, ett virus
i mikroskopisk storlek men tillräckligt kraftfullt för att orsaka blindhet, hjärnskador, hörselförlust och
dödsfall. LCIF samarbetar med the
Gates Foundation och andra för att
skydda miljontals barn från mäss-

President Wayne A. Madden The International Assosiaciation of Lions Clubs. Foto: Heikki Hemmilä.

lingen. LCIF är Lions världsomspännande stiftelse, och det krävs ett
samhälle av lionmedlemmar för att
bekämpa sjukdomar och andra katastrofer. Lionmedlemmar som arbetar
tillsammans genom LCIF ger syn till
de blinda, hjälper katastrofoffer tillbaka på fötter igen, ger ungdomar
livsfärdigheter och utför oräkneliga
hjälpinsatser i stor skala.
Som du vet, genom att läsa
eller titta på nyheterna, är världen
en farlig plats. Fattigdom lämnar
människor maktlösa och i smärta. Vi

lionmedlemmar är ett lysande motgift, en kraft för allt det goda i världen. LCIF är det bästa sättet för oss
att samla våra resurser och styra vår
goda vilja. Det mest effektiva sättet
att konfrontera större samhällsproblem är att föra samman människor
och rada upp resurserna. LCIF representerar Lions bästa och mest effektiva sida.

Tack för er insats
Tack Lions, för det stöd ni ger LCIF
och för att ni bringar hjälp, hopp

och läkning till så många. Fortsätt
att stödja vår stiftelse. Det finns bara
en Louis Zamperini. Men det finns 1,
35 miljoner lionmedlemmar. Fortsätt
att vara en fantastisk lionmedlem
genom att ihärdigt hjälpa ditt samhälle och lika osjälviskt hjälpa dina
grannar runt om i världen genom vår
fantastiska stiftelse.

Wayne A. Madden
Lions Clubs International,
President

Maura Loberg från Nebraska, USA, vann Lions internationella
uppsatstävling för sin novell “Delar av fred”
Maura Loberg, en elvaårig flicka från Wayne, Nebraska, USA, vann Lions internationella uppsatstävling 2012–2013 för sin novell ”Delar av fred”. Tävlingen uppmuntrar synskadade barn i åldern 11–13 år att uttrycka sina tankar om fred skriftligt. Den vinnande uppsatsen var sponsorerad av Wayne
Lions Club och namnet på pristagaren tillkännagavs vid tillställningen ”
Lions dag med FN” i New York City.
Motiveringen till priset är att Maura Loberg visade en förmåga att förmedla innebörden av årets tema ”Föreställ dig fred”. Maura skriver; ”Som
ett pussel består vår värld av många olika slag typer av människor som skiljs
åt av färg, religion, pengar och många andra orsaker. Det är svårt att passa
ihop alla pusselbitar och att leva sida vid sida om de inte placeras ut på
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rätt sätt... Mina idéer för att hjälpa till att uppnå fred på jorden handlar om
bättre kommunikation, mer respekt för varandras olikheter och möjligheten
att drömma om en fredligare planet.”
Hon får 5 000 USD och prisutdelningen sker vid Lions Clubs Internationals kongress i Hamburg i juli.
Temat för uppsatstävlingen den kommande perioden 2013–2014 är “Vår
Värld – Vår Framtid”. Synskadade elever som är 11, 12 eller 13 år gamla
den 15 november kan delta i tävlingen. Uppsatsen får vara högst 500 ord,
måste vara skriven på engelska, måste vara skriven på dator/skrivmaskin med
svart bläck och med dubbelt radavstånd. Läs mera om uppsatstävlingen på
www.lionsclubs.org.

Viceordförandens spalt

Nytt grepp om Lionsförbundets verksamhet

P

Planeringen av verksamheten inom
Finlands Lionsförbund har för perioden 2013–14 gjorts med ett nytt
grepp. Forskning visar att 68 procent av finländarna varje månad, på
något sätt, deltar i välgörenhetsarbete. Under de följande åren vill vi
förnya allmänhetens bild av vår växande, världens största serviceorganisation så att den ger en realistisk
bild av en organisation som världsomfattande hjälper dem som mest är
i behov av hjälp. Man koncentrerar
sig noga på Finlands lionsbrand och
dess förbättring.
Ett strategiskt mål är att förnya
organisationen ända från klubbnivå
även på det sättet att man grundar
nya klubbar. I de flesta nya klubbar
finns kvinnor och klart yngre medlemmar än medeltalet. På det här sättet kan vi bygga upp Finlands lionsverksamhet med sikte på framtiden
då behovet av hjälp förefaller att öka
även i Finland. Vi behöver samarbete
för att grunda nya klubbar där vi
fungerar tillsammans ända från medlemmarna till klubbar, distrikt, och
förbundets branscher och arbetsgrupper. Då vi lyckas få till stånd en
positiv medlemsutveckling är det ett
resultat av ett brett samarbete.

Strategisk plan drar upp
linjerna för framtiden
Den strategiska planen drar upp linjerna för Finlands Lionsförbunds
framtida mål för ända fram till varje
medlem. Strategin definierar också
sättet för hur vi når målen. Då den
är som bäst avgränsar den strategiska planeringen även det vi gör
därför att allt kan inte göras samtidigt. Den strategiska planen uppdateras varje år och linjedragningarna
leder oss vidare mot kommande år.
Det lönar sig för alla klubbar att göra
upp planer som sträcker sig över flera
år. Distriktens utbildare och förändringscoacher stöder gärna klubbarna
då de gör upp sina planer. Det lönar sig att i klubbens förnyelseplan
ta med, som en möjlighet, grundandet av en filialklubb tillsammans med
unga män eller unga kvinnor eller
bäggedera tillsammans. Att i varje
distrikt grunda två nya klubbar förutsätter även att klubbarna aktivt går
in för det. De unga i klubbarna förväntar sig en konkret och aktiv verk-

samhet för att hjälpa dem som mest
är i behov av hjälp. Gamla klubbar
kan på bästa sätt stöda via sina etablerade aktiviteter.

Verksamhetsplan utan
överraskningar
Målet med verksamhetsplanen
2013–2014 är att medlemmarna,
klubbarna och distrikten samt förbundets organisation får en plan som
det är meningen att man förverkligar
tillsammans. Målet är att det efter
årsmötet inte skulle komma tillägg
till planen under själva verksamhetsåret. Klubbarna kan göra sina egna
planer i lugn och ro. Nya saker förs
in via verksamhets- och ekonomiplaneringsarbetsgruppen i verksamhetsplanen för följande period. På
det här sättet kan medlemmarna,
klubbarna och distrikten samt förbundets olika branscher på ett effektivt sätt förverkliga periodens åtaganden. Effektivitet i förverkligandet
behövs då den strategiska långtidsplanen innehåller en ökad serviceförmåga genom att öka medlemsantalet
med två procent om året.

Medlemsantalet ökar
genom att grunda nya
klubbar och genom att
behålla medlemmarna
Det räcker inte med det vi gjort tidigare. För att förnya vår organisation
behöver vi nya klubbar med ett nytt
grepp om verksamheten. De klubbar
som redan finns tar in så många nya
medlemmar som möjligt och behåller
de nuvarande medlemmarna. Speciell uppmärksamhet bör ändå fästas
vid att grunda nya klubbar. Detta
är en speciell kritisk framgångsfaktor, för om medlemsantalet sjunker
under 25 000 medlemmar förorsakar
det i längden att det finska språket
försvinner som ett officiellt språk vid
huvudkontoret, och det vill vi inte.
Den här åsikten kom tydligt fram i
medlemsenkäten.

Nya klubbar och
filialklubbar genom
samarbete mellan
distrikten och klubbarna
Man börjar förnya den finländska
lionsverksamheten genom samarbete

mellan distrikten och klubbarna vilket stöds av Finlands Lionsförbund.
Sett ur ett helhetsperspektiv betyder
det att den finländska lionsverksamheten förnyas genom att man grundar nya klubbar. Klubbarna och
distrikten påbörjar ett samarbete så
att man får kvinnor med som medlemmar i lionsverksamheten. Målet
är att kvinnornas andel växer med
5 procent om året. Från den nuvarande, i medeltal 18 procent kvinnor, vill man i Finland höja andelen
till 25 procent. Det nordiska målet
är 50 procent som man redan nått
på några orter även i Finland. Målet är att det grundas minst två nya
klubbar i varje distrikt per år. Mindre
räcker inte mera till.

Höjningen av
medlemsavgiften är väl
motiverad
Medlemsavgiften i de europeiska
länderna är högre än i Finland: Sverige 105 €, Belgien 91 €, Norge ca
82 €, Tyskland 54,50/62,25 €, Island
ca 49 €, Danmark ca 38 €, Nederländerna sammanlagt 35 € (grundavgift 25 €), Storbritannien 28 € och
Finland 28 €. Ordföranden har redan under en längre tid fört fram att
förbundets verksamhet som stöder
klubbarna förutsätter en tillräcklig finansiering.
Avsikten är att hålla Finlands Lionsförbunds ekonomi i skick. Guvernörsrådets förslag till höjning av
medlemsavgiften är +5 €/medlem.
Organisationen bör ha penningmedel till förfogande:
1. på grund av den allmänna
kostnadsökningen bl.a. till löner och
till kostnadsökningar som hittills har
försämrat likviditeten.
2. För utgifter förorsakade av
höjd mervärdesskatt.
3. Till distriktspengen, som
under en längre tid varit på samma
nivå, används 30 000 €.
4. Utgifter om 15 000 € bör
täckas då man övergår till elektronisk debitering.
5. I den rådande situationen bör
förbundet ha medel för att utveckla
vår bild utåt då vi grundar brand-arbetsgruppen.
Med målet att hålla ekonomin i
skick behövs

6. en buffertfond så att man kan
bereda sig för eventuella överraskningar.
För närvarande finns i balansen
7. ett ackumulerat underskott på
150 000 € som bör täckas. Som exempel på behovet av en buffertfond
kan man nämna överraskande aktivitetsförluster som man i en förlustsituation måste täcka med administrativa medel. En sådan situation uppstår då t.ex. inkomsterna från kort eller lotter inte räcker till att täcka utgifterna för ungdomsverksamheten
(70 000 €–80 000 € /period). I medlemsenkäten ansåg man att ungdomsverksamheten är ett viktigt delområde.
Förbundets inkomster har tillsvidare minskat på grund av att hyresinkomsterna har minskat.
8. Ifall man inte får hyresgäster är det årliga inkomstbortfallet ca
40 000 €, d.v.s. 1,6 €/medlem.
9. Förnyandet av datainformationssystemet kräver finansiering
(de inledande åtgärderna har budgeterats).
10. Alarmsystemet bör förnyas i
hela fastigheten (ännu inte budgeterat).
11. Arbetsuppgifterna i förbundet behöver anställda. Ett eventuellt
inrättande av en befattning som service- och medelanskaffningssekreterare 52 500 €. Antalet arbetstagare
har minskat med en. Guvernörsrådet ansåg att det finns behov av nyanställning och beslöt 15.2.2013
följande: godkänns styrelsens förslag att inrätta en befattning som
service- och medelanskaffningssekreterare i förbundets kansli fr.o.m.
1.7.2013 under förutsättning att nödvändig finansiering kan ordnas.
Finlands Lionsförbund har goda
möjligheter till en utökad verksamhet. En positiv medlemsutveckling
förutsätter ett rejält samarbete och
en verksamhet som är systematisk
och planerad. Nu har vi möjligheter
till det. Vi önskar alla klubbar lycka
och framgång i det viktiga arbetet för
en bättre framtid.

Asko Merilä
Finlands Lionsförbunds
viceordförande
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Ekonomin på tapeten
vid guvernörsrådets möte i Pieksämäki
Verksamhetsårets fjärde guvernörsrådsmöte hölls i Pieksämäki
15.2.2013. Mötet präglades av ärenden som även kommer upp på årsmötet i Heinola och där förbundets
ekonomi har sin givna plats. För att
stävja inflationens inverkan och säkerställa en balanserad ekonomi föreslår guvernörsrådet att medlemsavgiften höjs med 5 euro till 33 euro/
medlem. På den här tidningens sidor
har viceordföranden i sin spalt ingående redogjort för de bakomliggande
orsakerna till förhöjningsbehovet.
I sin översikt av förbundets ekonomi för innevarande år kunde generalsekreteraren Maarit Kuikka konstatera att den ekonomiska prognosen
är positiv trots att t.ex. hyresinkomsterna har sjunkit. Speciellt har man
riktat in sig på besparingar då det
gällt bl.a. möteskostnader och övriga
administrativa kostnader i allmänhet. Man har också inriktat sig på
en effektiv kostnadsuppföljning som
till vissa delar ännu söker sin form.
På guvernörsrådets agenda fanns
en genomgång av förbundets stad-

gar, reglementen samt distriktens
och klubbarnas modellstadgar. Som
en gemensam nämnare beträffande
förbundets stadgar var att man undviker inkonsekventa förmuleringar
och överlappande, dubblerande bestämmelser. I de ändringsförslag som
godkändes av guvernörsrådet har
man även beaktat rådande praxis i
förbundets verksamhet. Guvernörsrådet godkände även styrelsens förslag till årsmötesreglemente som reglerar bl.a. det praktiska genomförandet av årsmötet samt ansvarsfördelningen mellan förbundet och arrangörerna.

Tre aspiranter till
årsmötesarrangör 2017
Guvernörsrådet konstaterade att det
fanns tre ansökningar till att arrangera årsmötet 2017, Dessa är Joensuu,
distrikt 107-H, Helsingfors, distrikten
107-B och 107-N samt Rovaniemi,
distrikt 107-L. Guvernörsrådet konstaterade även de sökande till vice
ordförandeposten i förbundet, PDG

DG Jukka Uusitalo från B-distriktet, här tillsammans med ordföranden, CC
Seppo Söderholm och medlemsledaren, MD-GMT Maija-Liisa Heikkilä, fick ta
emot ”Snabb start”-utmärkelsen som beviljats av den internationella presidenten Wayne A. Madden. Foto: BVL.

Tuomo Holopainen, LC Helsinki/
Vuosaari och PDG Esko Viinikainen,
LC Helsinki/Metsälä. VCC Asko Merilä, LC Utajärvi kandiderar för ordförandeposten. Till kandidat som internationell direktor har anmält sig
PCC Markus Flaaming, LC Vantaa/
Kaivoksela och PCC Jouko Ruissalo,
LC Helsinki/Mellunmäki.
Inom utsatt tid har det inkommit
tolv klubbmotioner som behandlas
på årsmötet i Heinola. Motionerna
fördelar sig på service- och medelanskaffning, den kommande Röda Fjädern-insamlingen, lionsverksamhetens synlighet samt kommunikation.
Motionerna och guvernörsrådets förslag finns redovisade på annat ställe
i tidningen.

Aktiviteter under
2013–2014
Guvernörsrådet godkände styrelsens
förslag till landsomfattande aktiviteter under verksamhetsåret 2013–
2014. De är julkorten 2013 och lionlotteriet 2013–2014. Man förutsätter
att dessa två aktiviteter inte tidsmässigt sammanfaller. Beslutet gällande
kortaktiviteten innebär att man nu
slopar allahjärtansdagskorten.

Teman 2013–2014
Vid guvernörsrådsmötets öppning fick deltagarna njuta av fartfylld dans utförd av ungdomar från Pieksämäen Tanssiurheiluseura. Foto: BVL.
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Guvernörsrådet beslöt föreslå för årsmötet att det inhemska temat fort-

sättningsvis är ”Palvelulla hyvinvointia – Välfärd genom service”.
Den inkommande internationella
presidenten Barry Palmers tema är
”Follow your dreams – Seuraa unelmasi – Följ din dröm”
Den strategiska planeringen,
lionsårets verksamhet i huvuddrag
2014–2018 samt Finlands Lionsförbunds verksamhetsplan och budget
för 2013–2014 godkändes att föras
vidare till årsmötet för beslut.

DC Carita Pänkälä ny
leoledare (LEOD)
Guvernörsrådet valde DC Carita Pänkälä till ny leoledare för perioden
2013–2016. Uppdraget som ungdomsutbytesledare hade varit lediganslaget utan att det lockat sökande.
På förslag av styrelsen beslöt guvernörsrådet att utse nuvarande ungdomsutbytesledaren Tuula Rantaeskola till posten för den kommande
verksamhetsperioden 2013–2014.
Man beslöt även att nuvarande ordförande för Lions Quest arbetsgruppen fortsätter sitt uppdrag medan
man beträffande julkortsarbetsgruppen beslöt att lediganslå ordförandeposten.
Bland övriga ärenden noterades bl.a. att skattearbetsgruppen
har kommit med sina skattedirektiv
som klargör beskattningsförfarandet
både då det gäller inkomstskatt och

mervärdesskatt. Som meddelanden
noterades att bl.a. att den officiella
svenska översättningen av organisationens tema ”We serve” nu lyder
”Vi hjälper”.

Seminarium
om projekt och
medelanskaffning
Det egentliga guvernörsrådsmötet
följdes på lördagen 16.2. av ett informationstillfälle där ordföranden
Seppo Söderholm informerade om
guvernörsrådets beslut dagen innan.
Man ordnade även ett seminarium

vars tema denna gång var serviceoch medelanskaffning.
CT Tauno Laine beskrev i sitt anförande service- och medelanskaffningsbranschens uppgift och strategi och uppehöll sig även vid de
utmaningar man möter på. Bl.a. noterade han att landsomfattande projekt initieras så att informationen till
klubbarna kommer i ett mycket sent
skede, oftast efter det att klubbarna
redan fastställt sin verksamhetsplan
för verksamhetsåret. Man kan också
fråga sig vad som är den lämpliga
mängden projekt på förbundsnivå.
Det borde finnas ett visst utbud på

projekt men inte för många och inte
så att de tidsmässigt går på varandra.
Vid seminariet berättade PDG
Reijo Stedt om julkortsprojektet och
om det ris och ros som det fått sig till
del. PCC Jouko Ruissalo redogjorde
för lotteriet ”Finland i fokus” medan
DG Seppo Rajamäki redogjorde för
sina erfarenheter av projekt på förbundsnivå.

”Snabb start” –
utmärkelse till
DG Jukka Uusitalo

överlämnade ordförande Seppo Söderholm utmärkelsen ”Snabb start”
(Fast Start cruising speed award) till
B-distriktets guvernör Jukka Uusitalo. Han var den första att grunda
en ny klubb under den här verksamhetsperioden. Utmärkelsen beviljas av den internationella presidenten. Utmärkelsen för en snabb start
2012–2013 ger erkänsla till distriktsguvernörer som uppnår goda medlemsresultat under årets fyra första
månader.

I samband med guvernörsrådsmötet

Bo Lindberg

Årsmötet tar sig an tolv klubbmotioner
Vid sitt möte i Pieksämäki
15.2.2013 tog guvernörsrådet
(GR) ställning till de tolv
motioner som klubbarna lämnat
in för behandling på årsmötet i
Heinola inkommande juni.
Följande motioner gäller
service- och
medelanskaffningsaktiviteter:
LC Tampere/Amuri: Under perioden 2013–2014 ordnas en landsomfattande aktivitet där man hjälper och instruerar seniorer i att använda dator. GR föreslår att årsmötet inte godkänner motionen som en
landsomfattande aktivitet men klubbarna kan lokalt förverkliga aktiviteten med beaktande de resurser och
utmaningar som den kräver samt det
ansvar som den medför.
LC Vantaa/Helsinge: Man inleder en landsomfattande aktivitet ”Lionlots som stöd för unga”
som har som målgrupp enskilda
unga som är i behov av stöd eller
är i fara att marginaliseras. GR föreslår att motionen inte godkänns.
Ärendet är aktuellt och många klubbar har redan motsvarande aktiviteter. Lions Quest-programmets mål är
att stöda en sund uppväxt av våra
barn och unga och på det sättet förhindra marginalisering. Programmet
genomförs i allt högre grad i samarbete med andra aktörer, bl.a. den
kommunala ungdomsverksamheten.
LC Vähäkyrö: Kurser i förutseende körning för unga mopedister
”Mopo EAK” i samarbete med t.ex.
polisen, Trafikskyddet och motoristklubbar. GR föreslår att motionen
godkänns så att man utreder möjligheterna tillsammans med Trafikskyddet och andra sammarbetspartner.

LC Pori/Charlotta: Lionförbundet deltar i införandet i det internationella diabetesprogrammet i Finland. GR föreslår att motionen godkänns och förverkligas på distriktsoch klubbnivå genom att man ordnar diabetesscreeningar. En plan över
hur projektet förverkligas sänds till
distrikten och klubbarna.
Motioner som hänför sig till den
följande Röda
Fjädern-insamlingen:
LC Hyvinkää/Sveitsi: Ett av insamlingsobjekten vid den nästa nationella insamlingen, Röda Fjädern,
är inrättandet av en femårig donationsprofessur för forskning i och utveckling av Lions Quest för att svara
mot behoven hos olika målgrupper
(förnyad motion från 2012). GR föreslår att motionen inte godkänns.
Ifall man beslutar att nästa Röda Fjädern-insamling ordnas med ungdomar som målgrupp utreder man i det
sammanhanget möjligheterna att inkludera Lions Quest i projektet.
LC Urjala: Man inleder en
landsomfattande serviceaktivitet
under verksamhetsperioden 2014–
2015 till förmån för krigsveteranerna (Eklövsgenerationen) och
Röda Fjädern-insamlingen perioden
2016–2017 till förmån för ungdomar. GR föreslår att motionen godkänns. Det finns ett akut behov av
att stöda våra krigsveteraner. Man
har fört diskussioner med representanter för Krigsveteranförbundet och
Frontveteranförbundet där det framkommit att målgruppen även behöver olika tjänster vid sidan om penninginsamling. Då tidpunkten för följande Röda Fjädern-insamling skulle
infalla för sent med tanke på våra veteraner, förslås att man under 2014–

2015 ordnar en landsomfattande serviceaktivitet som till tillämpliga delar skulle innefatta en penninginsamling i samband med veterandagen 27.4. Då det gäller planeringen
av Röda Fjädern-insamlingen, framskrider den enligt årsmötesbeslutet
så att den förverkligas tidigas 2016–
2017 och en av de möjliga målgrupperna för insamlingen kunde vara
ungdomen.
Motioner som gäller
lionsversamhetens synlighet:
LC Heinola/Jyränkö: Finlands
Lionsförbund förverkligar så fort
som möjligt en landsomfattande
medlemsrekryteringskampanj som
även förankras på landsorts- och lokal nivå.
LC Pori/Linna: För att öka intresse för den tredje sektorn och för
att förbättra offentlighetsbilden och
synligheten inleds samarbete med
Yle så att Yle skulle göra en TV-programserie där man presenterar olika
serviceorganisationer.
Beträffande de två ovannämnda
motionerna föreslår GR att de godkänns för att ingå i brand(varumärkes)arbetsgruppens uppgifter. Arbetsgruppen grundas under perioden 2013–2014. Brandarbetsgruppen mål att utveckla lionsverksamhetens offentlighetsbild bl.a. genom
att öka kontakterna till media. Samtidigt strävar man efter att komma på
olika sätt att främja klubbarnas, distriktens och förbundets medlemsrekryteringsarbete.
Följande motioner gäller
kommunikationsärenden:
LC Kuopio/Canth: Till organisationen ett videotelefonsystem, t.ex.
Skype som medlemmarna kan an-

vända även i andra sammanhang.
GR föreslår att motionen godkänns.
Förbundets kommunikationsbransch
har infört Skypedirektiv i verksamhetsplanen för den kommande perioden.
LC Kuopio/Canth: En mera genomtänkt användning av elektronisk
kommunikation t.ex. med tillhjälp av
månadsinfo. GR föreslår att motionen inte godkänns. Förbundet använder sig redan av ett elektroniskt
månadsbrev som når alla medlemmar som har sin e-postadress noterad i Finlands Lionsförbunds medlemsregister (ca 19 000 medlemmar). Till övriga delar använder man
sig av elektronisk kommunikation på
ett restriktivt sätt så att några onödiga meddelanden inte sänds ut.
Motioner som gäller årsmötet:
LC Oulu/Raati: Då man vid lionsförbundet fattar beslut om orten
för årsmötet som hålls efter fyra år,
skulle tiden för presentationen av
de olika alternativen vara 5 minuter
(nu 2,5 minuter) och i presentationen skulle ingå en preliminär budget.
GR föreslår att motionen godkänns
så att presentationstiden skulle var 3
minuter och skulle innehålla en beskrivning av årsmötets budget.
LC Kausala: Till årsmötesprogrammet på lördagen skulle läggas
till Lions FM i mölkky som en del
årsmötets programutbud. GR föreslår att motionen inte godkänns.
Enligt direktiven för lionsförbundets
mästerskapstävlingar bör tidpunkten
vara sådan att den inte sammanfaller med förbundets eller distriktens
årsmöten. På orten för årsmötet kan
man dock ordna mästerskapstävlingar vid en tidpunkt som årsmötesarrangörerna bestämmer.
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Kandidat för ordförandeposten (CC) perioden 2013–2014:
VCC Asko Merilä

För världens största serviceorganisation den
ställning som den tillkommer även i Finland
Lions är den största och mest pålitliga
service- och välgörenhetsorganisationen i världen. Vårt medlemsantal i Finland är minst två gånger så stort som
i något annat nordiskt land, men bevarande av vårt finska språk som ett
officiellt språk i vår organisation, förutsätter att vårt medlemsantal ökar under de kommande åren.
Med det mod som medlemsenkäten förde med sig, utmanar jag alla medlemmar och klubbar att grunda nya klubbar. Det är skäl att speciellt gå in
för att bilda kvinnoklubbar, för då kommer vår organisation att få en mera

mångsidig och uppfräschad framtoning. Finlands Lionsförbunds uppgift är
att stöda klubbarna i deras strävanden. Man motiverar tidigare distriktsguvernörer att stöda grundandet av klubbar. På många orter skulle det vara skäl
att grunda en ny klubb för unga män där man t.o.m. kunde använda engelska som mötesspråk och på det sättet förena nytta med nöje.
Nu behövs alltså alla idéer för att skapa en våg med nybildade klubbar.
Nya klubbar tar ingenting av någon utan de ökar den servicekraft som vår
organisation så väl behöver. Ingen får tycka illa om nya klubbar, medlemmar
och speciellt inte om kvinnliga medlemmar för de nordiska ländernas mål är
att få andelen kvinnor upp till 50 % då den i Finland i medeltal är under 20
%. Det finns verkligen rum för att växa.

Kandidater för vice ordförandeposten (VCC) för perioden 2013–2014:
PDG Tuomo Holopainen

Nu är det tid för utveckling
– framåt i intensivt samarbete
Lionsförbundets uppgift är att för klubbar och medlemskår skapa möjligheter att lyckas. En av de viktigaste uppgifterna för förbundets ledning är att
entusiasmera och uppmuntra klubbar
och distrikt samt att föra fram vår förmåga att påverka. Vår värdegrund garanterar att ideologin bakom vår verksamhet är bra och givande.
Förbundet och distrikten bör kunna erbjuda medlemskåren intressant
coaching samt en öppen och aktiv kommunikation. För klubbarna bör man
skapa konkreta verktyg för att ge förutsättningar för kommunikation och för
att skapa en enhetlig grafisk profil.
Man bör noggrant följa med förbundets ekonomi och utgifterna bör gälla

verksamhetsuppgifter som garanterar vår framgång. Serviceaktiviteter som
förverkligas centralt bör övervägas med eftertanke så att de kan förverkligas effektivt.
Det är fint att de finländska lionen har förbundit sig att ge sitt stöd till
PID Harri Ala-Kulju som 2:a internationell vicepresident.
Mot ny tillväxt
Vi bör alla bära ansvar för att lionsverksamheten även under kommande år är
stark. Speciellt bör man i klubbarna lägga vikt vid trivsel, grundande av nya
klubbar, medlemsrekrytering och ökning av andelen kvinnliga medlemmar.
Förnyelsen av vår verksamhet bör fortsätta målmedvetet. Jag värdesätter öppenhet, aktiv kommunikation och teamarbete.

PDG Esko Viinikainen

Förbundet är till för klubbarna
Lionsförbundet har till uppgift att
fungera som en länk mellan Finlands
lionsklubbar och centralorganisationen
samt stöda och vägleda dem i deras
verksamhet. Under min distriktsguvernörsperiod var min slogan: ”Distriktet
är till för klubbarna”. Jag fick det att
fungera i vårt distrikt. Förbundets presidium och de sittande distriktsguvernörerna bildar det högsta beslutande
organet, guvernörsrådet. Guvernörsrådet bör inom sig få samma anda av ”Distriktet är till för klubbarna”. Guvernörerna förverkligar den här andan i sitt
eget distrikt. Av det följer att ”Förbundet är till för klubbarna”.
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Förbundets ekonomi inverkar på klubbarnas ekonomi
Jag har som yrkeskunnig inom ekonomiförvaltning fått vara med om att
skapa verktyg för förbundets ekonomiförvaltning. I förbundets ledning behöver vi en person som kan använda dessa verktyg.
Ungdomsarbete, leon
I vår organisation har man förstått betydelsen av ungdomsarbete. Som lion
bör vi ta hand om våra egna ungdomar, leomedlemmarna. Vi bör stöda dem
i deras verksamhet och också ekonomiskt. Bästa lion, ta med leomedlemmarna i era aktiviteter. Världen förändras snabbt. Även vi bör ändra på oss,
förnya oss. Det som var rätt igår kan idag vara tvärtom. Vi förnyar med respekt för traditioner. Dessa ärenden vill jag tillsammans med Tiina sköta om.
Därför kandiderar jag för vice ordförandeposten i lionsförbundet.

Kandidater för posten som internationell direktor (ID) för perioden 2014–2016:
PCC Markus Flaaming

Internationella organisationen – för våra klubbari
Den internationella direktorn (ID) informerar den internationella styrelsen om de finländska lionsklubbarnas
framställningar och önskemål och på
motsvarande sätt förmedlar aktuell information från styrelsen till vår klubbar. I styrelsen representerar han alla
de fem nordiska länderna och därför
är ett bra samarbete viktigt, såväl med
de nordiska som med de europeiska nationella ledarna. Som förbundets generalsekreterare lärde jag mig vilka saker endast ID kan främja med tanke på
våra egna lionsklubbar.
Jag fungerar ännu fyra år som Finlands representant i det Nordiska Samarbetsrådets (NSR:s) arbetsutskott. Jag har goda relationer till såväl nord-

iska, europeiska som till många andra internationella lionsledare. Jag anser
att jag har goda förutsättningar att sköta de uppgifter som ankommer på en
internationell direktor.
Medlemskåren är vår viktigaste resurs. För att öka vårt medlemsantal behöver vår organisation nya slag av medlemsrekryteringskampanjer. De kvinnokryssningar som ordnats i Finland är ett bra exempel med vilket man strävar efter att få flera kvinnor med i vår organisation.
Även i ungdomen finns vår framtid. Till exempel klubbar med unga
lion skulle så småningom föryngra vår organisation. Jag skulle gärna se
finländska unga lion även i vår organisations arbetsgrupper. Kontakt
till unga får jag då jag fungerar som medlem i arbetsgrupperna både för
SKEBA-ungdomsbandtävlingen och för leomedlemmarnas Europa Forum
2013-evenemanget. Det är skäl att komma ihåg att också leomedlemmarna
är en resurs för oss.

PCC Jouko Ruissalo

Finland till ledningen för lionsorganisationen
Vi finländska lion har ställt upp som
mål att få vår kandidat Harri Ala-Kulju
vald till lionsorganisationens president. Detta har man försökt även tidigare men nu är vi nära att lyckas. Det
är tid för slutspurten.
Uppgiften för den som i sommar i
Vierumäki väljs till internationell direktor är att säkerställa att vår kandidat på
rätt sätt finns i beslutfattarnas medvetande och att man i Finland, med tanke
på kampanjen, gör de rätta sakerna. Man bör även vara beredd att avgå i det
skede då det blir möjligt att få Harri Ala-Kulju vald till president.

Den internationella direktorn ska påverka organisationens utveckling och
samtidigt föra fram finländska värden och mål. I Europa är vi världsdelens
fjärde största lionsland. Det finländska sättet att leda uppskattas här men
även överallt i världen. Den internationella direktorn bör ha en god uppfattning om hur vi finländare vill utveckla organisationen och ha fungerande
kontakter till beslutsfattandet.
Det mångåriga arbetet som rådgivare vid Europa Forum och som ordförande för Finland i toppen-arbetsgruppen har gjort det möjligt att bekanta
sig med nuvarande och tidigare presidenter och internationella direktorer.
Kontakterna fungerar. Då det på erfarenhetslistan därtill finns fyra årtionden
av arbete inom internationella företag och organisationer, tror jag på mina
möjligheter då det gäller uppdraget som internationell direktor.

Lions Club Jeppo på resa
Fredagen och lördagen den 8–9
mars 2013 besökte vi Helsingfors. Det hade länge talats om att
vi skulle besöka Lionförbundets
kansli, dessutom har det talats om
att åka och se på Kristina från Duvemåla på Svenska Teatern. Nu har
vi gjort båda besöken. Femton förväntansfulla Lions jämte partner
äntrade Svanbäcks buss sextiden
på fredagsmorgon. Ditresan gick
bra, två pidrogäng höll igång nästan hela resan. Ett av vinterns ymnigare snöoväder gjorde det inte lättare
för bussföraren. På Lionsförbundet
blev vi varmt mottaga av GS Maarit Kuikka och organisationssekreteraren Susanna Gustafsson. De bjöd
på dryck och färska jordgubbar samt

kaffe, visade oss kontoret och berättade om verksamheten. Maarit berättade även om vad som kommer att
ske under resten av verksamhetsåret
och vad som kommer att ske under
nästa verksamhetsår. Efter besöket
på förbundskansliet for vi till stan,
tog hotellrummen i besittning och
vilade en stund. Kl. 19.00 började
så Kristina från Duvemåla, en mäktig föreställning som tog nästan 4
timmar. Lördag förmiddag startade
bussen hemåt. Under hemresan som
gick i historieberättandets tecken besökte vi också Tempelplatsens kyrka
i Helsingfors och Rönnviks vingård
ca 50 km sydost om Tammerfors. En
gemytlig resa som vi länge kommer
att minnas. PR Sven.

Jeppolejonen på förbundskansliet tillsammans med generalsekreteraren
Maarit Kuikka och organisationssekreteraren Susanna Gustafsson (andra
och fjärde från höger). Foto: Christina Simons.
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Generalsekreterarens spalt

Generalsekreterarens första år

F

och momsärenden har slutfört sitt
uppdrag. De sakkunnigt uppgjorda
sdirektiven godkändes av förbundets
styrelse 15.2. Direktiven hittas på
www-lions.fi – Medlemscenter.

För ett år sedan var det ganska så
nervöst: under arbete var min första generalsekreterarspalt i LION-tidningen, som jag redan under mitten
av 1980-talet hade läst i mitt barndomshem. Jag studerade tidigare
spalter och kontrollerade många
gånger så att jag inte skulle skriva
något som var fel.
Under året har det säkert insmugit sig något fel men några har kanske också korrigerats. Då jag tänker
på det år som gått är känslorna lite
motstridiga. En så kort tid, så många
saker har gjorts eller är under arbete.
Ännu vill jag inte säga att jag kan
allt eller att jag tillräckligt bra känner
till lionsverksamheten. Det har inte
funnits tid att bekanta sig med eller
sätta sig in i saker. Övning ger färdighet och jag vet att den tid inte är
så avlägsen då jag kan fördjupa mig i
saker och det finns tid för eftertanke.
Dessutom blir det bättre med tid att
höra Er, bästa lion. Det känns som
om mitt löfte att tjäna er tillsvidare
inte har förverkligats tillräckligt väl.
Då jag tänker tillbaka på mitt första år är den främsta känslan tacksamhet. Jag saknar ord att beskriva
hur bra Ni har tagit emot mig: fördomsfritt, uppmuntrande och uppskattande. Ett varmt tack till var och
en av Er.

– PDG-platserna i förbundets styrelse för perioden 2013–2014 besätts
vid guvernörsrådets konstituerande
möte 9.6.2013 i Heinola. Fritt formulerade ansökningar ombeds sändas till maarit.kuikka@lions.fi senast
30.4. kl. 15.45.
– Guvernörsrådet har vid sitt e-postmöte 7.3. valt ny ordförande för förbundets kortarbetsgrupp. Lycka till
IPDG Torsti Ruokoski, LC Rajaniemi
och framgång i uppdraget!
– Generalsekreteraren håller semester 25.3.–7.4. Under den tiden kan
brådskande ärenden skötas genom
att ringa tfn 09 565 5950.
En rogivande påsk och ork inför vårens brådska!

Maarit Kuikka
generalsekreterare

Liongrepp om vår
bild utåt
I förbundets verksamhetsplan för
nästa år finns inskrivet grundandet
av en arbetsgrupp som har ska arbeta med vårt varumärke (brand).
Vad betyder det? Tanken är att i en
mindre arbetsgrupp på djupet gå in
i de föreställningar som man har om
lionsverksamheten och komma på de
verktyg med vars tillhjälp vi får allmänhetens bild att vila på den ”Vi
Hjälper” – värdegrund som innebär
välgörenhet, frivillighet och kompanjonskap. Man börjar lägga grunden
till arbetsgruppens arbete vid seminariet med rubriken ”Har lionsverksamheten förnyats?” som 23.3. ordnas i Lahtis för inbjudna deltagare.
Utgångspunkten för seminariet är
det värdefulla arbete som för några
år sedan gjordes i samband med projektet ”Tidsenlig lionsverksamhet”.
Förutom detta kommer förbundet att
under våren delta i en Telebus-enkät som utförs av Taloustutkimus Oy
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Generalsekreteraren Maarit Kuikka. Foto: BVL

och där man utreder den stora allmänhetens föreställningar om lionsverksamheten. Avsikten är att resultaten från Telebus-enkäten presenteras vid den mediaträff som ordnas
i Heinola i samband med årsmötet.
Vad strävar brandarbetsgruppen
efter? Målet är primärt att förbättra
bilden av oss i allmänhetens ögon
och på det sättet få nya medlemmar. Förbundet strävar efter att bl.a.
på det här sättet hjälpa klubbarna i
deras medlemsrekryteringsarbete.

Årsmöteskallelsen
Även detta år sänds årsmöteskallelsen i tre exemplar till klubbarna i

månadskiftet mars-april. Fullmakten
för årsmötet finns i kallelsen men
den kan även printas ut såväl på Heinolaårsmötets webbsida som på förbundets webbsida – Medlemscenter.
Årsmöteskallelsen har flera sidor än
tidigare då årsmötet också skall fatta
beslut om förbundets verksamhetsplan 2013–2014. Förhoppningsvis
är den redan i detta skede till hjälp
även för klubbarna vid planeringen
av verksamheten under nästa period.
Notera också följande:
– Förbundets skattearbetsgrupp,
vars uppgift var att under PDG
Eero Ipattis ledning göra upp direktiv för klubbarna gällande inkomst-

Efterskrift: i den här tidningen kan du
läsa VCC Asko Meriläs spalt där han
skriver om den kommande periodens
ekonomiska utmaningar och de ekonomiärenden som kommer upp till
behandling på årsmötet. Jag har nyligen deltagit i en utbildning som gäller grunderna inom ekonomi och blivit mer än förr övertygad om att vi är
på rätt väg då det gällt att följa upp
förbundets budget och ekonomi. Vi
är ännu inte helt framme men tillsammans med förbundets ekonomigrupp, utmärkta revisorer och bokföraren samt förbundets egen kunniga ekonomisekreterare försöker vi
hela tiden sträva efter en bättre situation. Speciellt viktigt gällande
uppföljningen av förbundets ekonomi är att göra upp kassaflödesberäkningar. Nu inom mars-april bör vi
senast veta hur mycket pengar vi har
i kassan i slutet av perioden och hur
långt medlen räcker. I det följande
numret skriver jag mera om de ekonomiärenden som behandlas på årsmötet bl.a. om bokslutet och även
om den innevarande periodens ekonomiprognoser.

Finland i toppen sett ur estländskt perspektiv
Jag träffade ID Kalle Elster, som
är medlem i Lions Clubs Internationals internationella styrelse,
på kvällstillställningen Eesti Piirkond 120 Lions Ball 2013 i Tallinn 9.3.2013. Vi hade på förhand
kommit överens om en intervju
och ID Kalle hade också tänkt ut
svaren på de frågor som jag sänt
honom.
Föremålet för min intervju började
som första årets medlem i den internationella styrelsen i och med det
”Board”-möte som hölls efter årsmötet i Busan. Snart har det således gått ett helt år med verksamhet
på utsiktsplatsen. I styrelsen ansvarar ID Kalle för ärenden som gäller
PR-verksamheten och kommunikationen i hela vår organisation.
– Personligen ser jag att Harri har
mycket goda chanser att under de
närmaste åren bli vald till 2:a internationell vicepresident. Finland är ett
stort lionsland som har ett mycket
gott rykte överallt i världen. De finländska lionen har på ett utmärkt
sätt skött SightFirst- och Röda Fjädern-kampanjerna,
utbildningen
av lion står på en hög nivå, likaså
Quest-utbildningen. Harri är också
personligen mycket välkänd ute i
världen, berättar ID Kalle.
– I lionsvärlden kan ingen lära
andra men man kan dela erfarenheter
med andra. Då man, som i Finland,
har verkat i 63 år och då man förankrat lionsverksamheten så stadigt
i samhället över hela landet finner
man säkert kunskap och kunnande
som man kan dela med andra. I varje
lionsland känner man till de lokala
förhållandena och man kan nog själv
tillämpa de idéer som kommer utifrån, konstaterar vår internationella
direktor.
Vi talade också om problem och
hur man löser dem. Kalle Elster konstaterade, att då han som distriktsguvernör såg på de estniska lionen,
vars medelålder är 35–40 år då de
ansluter sig till organisationen,
och jämförde dem med de finländska lionen som han kände och vars
medelålder var betydligt högre, började han tänka på åldersfördelningen
i klubben. Senare som internationell
direktor konstaterade lion Kalle, att
den tilltagande åldern syns även i
alla nordiska länder, i Europa och i
USA.
– Jag anser att den rätta lösningen är att man till klubben på en

Mai och Kalle Elster på Lions Ball 2013 i Tallinn 9.3.2013. Foto: Markku Talvio

gång tar in 4–6 representanter för
den yngre generationen. Detta därför att människor av olika ålder värdesätter olika saker. De unga söker
efter fartfylld verksamhet, risktagning, upplevelser. För de äldre lionen
är traditionerna viktiga och samtidigt
en något lugnare och säkrare verksamhet. Även i Estland har det redan
gått 25 år sedan den första klubben
grundades, med andra ord en hel
generation.
I alla industrialiserade västländer
funderar man över utvecklingen av
medlemsantalet i vår organisation.
Någon annanstans har man inte
problem med medlemsantalet men
ledarskapet uppfattas som ett problem. I vår internationella organisation har man gjort mycket arbete för
att utveckla ledarskapsutbildningen.
Även organisationen har förnyats i
en mera fungerande riktning. ID
Kalle anser att införande av 2 VDG
i organisationen och grundandet
av distriktets ledarskapsteam är en
mycket fungerande lösning.
– Då det gäller ledarskap är det
fråga om att engagera. Zonordförandena fungerar som presidenternas och klubbarnas inspiratörer.
Zonordförandena utses enligt tidigare praxis av distriktsguvernören
då han/hon bildar sin egen distriktsstyrelse. För zonordföranden är det
lättare att sätta sig in i 4–5 klubbars
lokala situation än för distriktsguvernören att göra motsvarande då
det gäller distriktets alla klubbar.
Zonordförandena borde i god tid
förbinda sig till de gemensamt över-

enskomna målen. Jag kan en annan
gång med bättre tid ge exempel, konstaterar den internationella direktören som på grund av omständigheterna två gånger har fungerat som
distriktsguvernör.
Jag frågade Kalle Elster vilka goda
råd han skulle vilja ge de finländska
lionen då det gäller att förverkliga
projektet. Till det här svarade Kalle
att han känner på sig att han inte

kan ge några råd. Lionsverksamheten
i Estland började med stöd från de
finländska lionen i en mycket omfattande skala. Som inbjuden av LC
Saku, som ordnat tillställningen, satt
representanter för fadderklubben LC
Lahti på hedersplats. Den bästa informationen om saker som berör
valet av internationell president får
också medlemmen i den internationella styrelsen via finländska publikationer såsom Lion-tidningen och
distriktens tidningar, som den färskaste, den nyligen utkomna A-distriktets Jalopeura, i viken det finns
en intervju med Harri. ”Då Soome
(Finland) är med i den internationella
ledningsgruppen är det även sett ur
Estlands synvinkel en fin sak”, konstaterade den intervjuade till slut.
Markku Talvio, PDG

Händelsekalender
Vårperioden 2013
Lionsförbundets styrelsemöten 24.4. och 7.6.
23.3.

Förnyelse av lionsverksamheten-seminarium för
inbjudna, Lahtis
27–28.4. Lions FM-Volleyboll, arrangör LC Vantaa/Kaivoksela
4.5.
Lions FM-Karting-biltävling, arrangör LC Alahärmä
4.5.
Utbildning för 2 VDG (kommande periodens 1 VDG),
Lions-huset, Helsingfors
5.5.
Utbildning för 2 VDG (kommande periodens 2 VDG),
Lions-huset, Helsingfors
18–19.5. DG-elektutbildning, Seinäjoki
7.6.
Guvernörsrådets möte, Heinola
8–9.6.
Årsmöte, Heinola
9.6.
Guvernörsrådets konstituerande möte, Heinola
5–9.7.
Internationella årsmötet, Hamburg
20–21.7. Lions FM-Hagelgevärsskytte, arrangör LC Honkalahti
Lions FM-tävlingar som arrangeras under perioden 2013–2014:
28.9.
2–3.11.
8–9.3.
26–27.4.
14–15.6.

Lions FM-Schack XVII, arrangörer LC Tampere/Tohloppi
Lions FM-Badminton, arrangör LC Vantaa/Rajakylä
Lions FM-Skidning, arrangör LC Vähäkyrö
Lions FM-Volleyboll, arrangör LC Sotkamo/Vuokatti
Lions FM-Golf, arrangörer LC Nilsiä
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Välkommen till Heinola – Naturligtvis!
Nu är det hög tid att anmäla sig till årsmötet i Heinola. Anmälningarna strömmar in och det har ju utlovats
ett upplevelserikt veckoslut i Heinolas och Vierumäkis historiska omgivning. Finlands Lionsförbunds årsmöte
år det största lionsevenemanget i Europa och den här gången ett historiskt 60:e årsmöte. Missa inte den här
möjligheten att göra historia. Den sista anmälningsdagen är 30.4.2013.
och röstningsförfarandet har förnyats. Tilläggsinformation hittar du på
årsmötets webbsida och i inbjudan
som sänts till klubbarna.
En ny programpunkt är panelen
med kandidaterna till viceordförandeposten fredagen den 7.6.2013 kl.
17.00. Nu har du möjlighet att fråga
ut kandidaterna före röstningen. Presentation av kandidaterna hittar du
redan nu på årsmötets webbsida.
På fredagen finns på programmet
även en presentation av milstolparna
i Finlands Lionsförbunds verksamhet
såväl i hemlandet som utomlands.
Det lönar se att komma och se.

Årsmötet i Heinola är Finlands Lionsförbunds historiska 60:e årsmöte.
Årsmötet har traditionellt alltid varit det största lionsevenemanget i Europa och så kommer det också att
vara detta år. Vi är stolta över att få
arrangera årsmötet Finlands Idrottsinstituts omgivning i Vierumäki.
Över Vierumäki svävar en anda av
Finlands självständighets historia
och är även för den skull en utmärkt
plats för jubileumårsmötet.

Anmäl dig
senast 30.4.
Anmälningarna till årsmötet har börjat komma in i en strid ström men det
är ännu en bit fram till vårt mål på

2 500 årsmötesgäster. Det har kommit mycket förfrågningar och alla
tecken tyder på att vi kommer att nå
deltagarmålet.
Sidoprogrammen vid årsmötet ger
rikligt med tillfällen till att se, uppleva och trivas. Heinola- och Vierumäkitrakten erbjuder även mycket
annat så att du kan få ett upplevelserikt veckoslut.

Ett förnyat
årsmöte
Vid årsmötet i Heinola genomför
man många reformer vars mål är ett
smidigare och trivsammare mötesevenemang. T.ex. registreringen på
årsmötesplatsen har gjorts precisare

Rikligt
sidoprogram
På fredag och lördag har du möjligheter att prova på gårdsspel och curling samt bege dig ut på den roliga
Lionstigen tillsammans med Lemmenharju-Elli. På fredag och lördag
kan du pigga upp dig i Vierumäkis
strandbastur före kvällens program.
Fredagen kulminerar i en avstressande kvällstillställning och efterföljande dans i Scandics Teatro till takterna av Markku Johansson och orkestern Matoa koukkuun.
Det egentliga årsmötet börjar lördag 8.6.2013. Man kan komma i
stämning inför lördagens kvällsfest
genom att delta i karaoke på Scandics Teatro. Lördagens kvällsfest firar vi i Vierumäki Arenan med smak-

lig måltid och förstklassigt program.
Klädkoden är för damerna festdräkt
och för herrarna smoking (svart eller vit kavaj) eller mörk kostym. Lions
utmärkelsetecken.
Du kan fortsätta kvällen i Scandic Teatro tillsammans med legendariska Pepe Willberg och Vierumäki
House Bänd.
Årsmötet avslutas på söndag
9.6.2013 med avslutningsfesten där
man sammanfattar veckoslutet med
en glad bildkavalkad och överlämnar
årsmötesbudkavlen till Björneborg.

Tilläggsuppgifter
på årsmötets
webbsida
Bekanta dig med programmet för
årsmötesveckoslutet och alternativen på årsmötespassen på årsmötets webbsida. Notera att i priset på
årsmötespassen ingår redan registreringsavgiften. Det lönar sig att regelbundet besöka årsmötets webbsida för där hittar man aktuell information.
På huvudkommitténs vägnar önskar
jag er alla varmt välkomna till
Heinola i juni – Naturligtvis!

PDG Jukka Hietanen
VK2013 huvudkommitténs
ordförande

DET FINNS ÄNNU LEDIGA INKVARTERINGSUTRYMMEN. BESTÄLL LOGI PÅ ADRESSEN:

www.lionsvuosikokous2013.fi
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LC Mariehamn ordnade dansgala för 24:e gångena
Dansar för att det är kul – men också
för den goda sakens skull. Även om
den dansande publiken har en tendens att bli äldre går årets överskott
från Lions dansgala till ungdomar.
– För att stöda projekt och evenemang som ungdomar ordnar, säger Per-Erik Wickström, ansvarig för
dansgalan.
Det är 24:e gången som Lions
Club Mariehamn ordnar dansgala.
Och det är den 23:e gången som
dansbandet Sten & Stanley står på
scenen!
– De känner för det här. Det är
ett av de evenemang som de årligen
åker på och tycker är intressanta,
säger ansvariga Per-Erik Wickström
från Lions.
Och trots att de har spelat så
många gånger på dansgalan lockar
de fortfarande folk. 360 personer
hade köpt supébiljett och fler och fler

Skänker till unga

Det är kul att dansa och samtidigt göra det för en god saks skull, säger Helena
och Bosse Eriksson. Foto: Ålandstidningen/ Daniel Eriksson

droppar in under kvällen. Allt överskott går till något välgörande ändamål. De senaste åren har det gått till

bland annat demenssjuka, till patienttrivsel på sjukhuset och för att
äldre ska få en guldkant i tillvaron.

De åländska lionens tv-kampanj
lyckades över förväntan
Målet var 20 tv-apparater till sjukhusets avdelningar. Det blev 50. Och
efter det blev det drygt 9 000 euro
över. Summan får Ålands hälso- och
sjukvård (ÅHS) använda för patienternas trivsel.
Kjell Jahrén, ledare för lionskampanjen Patienttrivsel, är märkbart
glad och rörd över ålänningarnas
välvilja.
Det var i september som Lions
startade sin kampanj för att samla
medel till tv-apparater och vartefter
succén har växt har målet höjts. Insamlingen pågick till den 9 december, men redan den 27 november
överräcktes tv-apparaterna. Totalt
gav insamlingen 37 135 €.

Barn- och
bäddavdelningen
fick tillsammans
50 tv-apparater
Barnavdelningen får 11 stycken tv:n
och bäddavdelningen 39, varav 2
ska bli takfasta för dialyspatienterna. Alla andra ska monteras på
stativ och blir flyttbara och får hörlurar, för att tv-tittarna inte ska störa
sina bäddgrannar. Barnavdelningens
tv-apparater har inbyggd dvd, så att
barnen kan titta på sina favoritfilmer
om de vill.
Kampanjen var tredelad. Vi har

I år har Lions däremot siktat in sig
på den yngre målgruppen och skänker pengarna till olika ungdomsevenemang och projekt under åren.
Per-Erik Wickström nämner Träffpunk ungdom, som driver Pub Bastun, som exempel.
– Nu fick ju de ordnat med hyran
för i år, men liknande föreningar och
grupper som jobbar ideellt och vill
ordna något för ungdomar.
Mellan 4 000 och 5 000 euro brukar bli över efter omkostnaderna, säger han.
– Vi hade egentligen bara kunnat
ordna dansgalan för att få bra PR för
Lions, men vi vill också att överskottet ska gå till något bra. Och för besökarna verkar det också sporra.
Text:: Ålandstidningen/
Matilda Andersson

Vi hjälper
– Me
Palvelemme
Vår internationella
organisations motto
”We serve – Me
palvelemme” har länge
översatts på svenska till
”Vi tjäna”. Internationella
kontoret har dock övergått
till det mer moderna
”Vi hjälper”. Finlands
Lionsförbund rf följer
denna utveckling och börjar
använda den mer moderna
översättningen.

Barnavdelningens biträdande avdelningssköterska Susanne Fellman tackar och
tar emot de elva tv-apparaterna till barnavdelningen. Givarna är Britt-Marie Ljungdahl (till höger) och Anitta Karlsson som representerar Lions Club
Åland/Freja.

sålt pins, företag har donerat tv-apparater och så har vanliga ålänningar
betalat in på vårt konto, säger Kjell
Jahrén när han presenterade resultatet för ÅHS:s personal.

Konto för
patienternas trivsel
Pinsen har gått åt bättre än väntat
och företagen har varit givmildare
än förväntat.
Vi trodde att vi skulle få tio före-

tag att donera en tv, men vi fick fyrtio, säger Kjell Jahrén.
Alla företag som sponsrat en tv
får sitt namn graverat på tv:n.
De 9170 euro som blev över ges
till ÅHS att fritt använda för patienternas trivsel. Ni har gjort en enastående prestation! Ni har kanaliserat
den goda viljan att hjälpa på Åland,
säger Bengt Michelsson, tf. chef för
ÅHS, när han tackar för gåvan.

Se även
http://www.lionsclubs.
org/SW/common/pdfs/
la1.pdf; The International
Association of Lions Clubs,
Stadgar och arbetsordning,
reviderad den
1 juli 2012, s.11.

Text och foto: Ålandstidningen/
Emma Harald
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Ida Forsell

K

evät
on
jo matkalla, vaikkei
aamun pakkassäässä aina siltä
tuntuisikaan. Leotoiminnassa keväällä on aika suunnata katseet
tulevaan. Klubit ovat valinneet
uudet virkailijat vaalikokouksessa ja sekä klubit että piirit pohtivat uusia hallituksen jäseniä piirikokouksissaan. Kauden loppuun
mahtuu toivottavasti myös paljon aktiviteetteja ja iloista yhdessäoloa. Tästä lehdestä voit lukea
molemmista.
Talvipäiviä vietettiin Tuusulassa maaliskuun alussa. Tapahtumasta on tehty kuvakooste tähän lehteen ja lisää kuvia löytyy
järjestäneen klubin (Leo Club Järvenpää) Facebook-sivulta. Suomen Leojen hallitus avaa myös
toimintaansa parillakin jutulla.
Ensin hallitusensikertalaiset Tiia
Utriainen ja Clara Nilsson kertovat omista kokemuksistaan ja
sitten ensi kauden SLH:n presidentiksi hakeva Aino-Maija Laitinen esittelee kolmannella sivulla omia ajatuksiaan ensi kauden
toiminnasta. Oletko sinä hakemassa johonkin hallitusvirkaan?
Aikaa on huhtikuun 15. päivään
asti. Kaikki hakijat esitellään kauden viimeisessä lehdessä toukokuussa. Hae rohkeasti mukaan

hallitukseen!
Aktiviteettipuolella kerrotaan
uutisia Helsinki/Northsidersin yhteistyöstä taustaklubinsa kanssa. Lisäksi SLH testasi Euroopan
ILOjen (International Liaison Officer eli Kansainvälisten asioiden
sihteeri) ideoimaa aktiviteettia
näkövammaisten lasten hyväksi.
SLH suosittelee tätä aktiviteettia
lämpimästi kaikille klubeille!
Klubiesittelyssä on tällä kertaa melko nuori klubi: Leo Club
Ylivieska. Tästä klubista löytyy
iloa ja aktiivisuutta. Jos sinun klubisi haluaa
esitellä omaa
toimintaansa seuraavassa
lehdessä, ole yhteydessä toimitukseen (leolehti@leoclubs.fi)
LEF2013
on
myös pinnalla. Tapah- tuma lähestyy kovaa vauhtia ja siksi lehtemme viimeinen numero toukokuussa on omistettu Europa
Forumille. Tästä lehdestä voit lukea jatkoa viime lehden haastattelusarjaan. Lion Jyrki Keskimäki kertoo leojen yhteishengestä ja
vuoden 1997 Leo Europa Forumista sivulla viisi.
Kalenteri ei tällä kertaa mahtunut mukaan lehteen, mutta tu-

levat kansainväliset tapahtumat
voi
tarkistaa
ILOltamme
Karri
Lehdolta (karri.lehto@
leo-clubs.fi)
ja
kotimaisia
tapahtumia
keväälle on vielä
kaksi. Vuosikokouksen li-

I
T
H
E
L
LEO 2013
2/
säksi
(7.-9.6. Heinolassa) on Leo
Club Haminan
charterit
(26.28.4. Haminassa).
Toivottavasti tapaamme
molemmissa!
Toivotan koko toimituskunnan
puolesta
iloisia lukuhetkiä kaikille lukijoillemme!

Suomen Leojen hallitus

Kannattaa uskaltaa
Teksti Clara Nilsson ja Tiia Utriainen, FO- ja AM piiripresidentit

O

lemme molemmat
toimineet
useita
vuosia
Järvenpään leoklubissa
eri tehtävissä ja kartuttaneet kokemusta järjestön
toiminnasta lähinnä paikallisella tasolla.

Muutimme vuosi sitten opintojen perässä paikkakunnille,
joissa ei ollut leoklubia. Kotipaikkakunnalle oli jäänyt perhe, ystävät ja tuttu ympäristö.
Liikuntaharrastukset ovat mieleisiä, mutta niistä ei saa samalla tavalla hyvää mieltä kuin
hyväntekeväisyystyöstä. Vuoden jälkeen uutuudenviehätys
uusista kuvioista oli laantunut
ja meille tuli tyhjä olo, halusimme jotakin tuttua ja turvallista.
Kutsu Suomen Leojen Hallitukseen tuli juuri oikeaan aikaan ja
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päätös oli helppo tehdä.
Suomen Leojen Hallitukseen lähteminen oli mielenkiintoinen ajatus, koska se tarjosi
mahdollisuuden päästää pitkän tauon jälkeen mukaan toimintaan ja tapaamaan vanhoja
ystäviä sekä tutustumaan samanhenkisiin kavereihin. Hallitustyöskentely on antanut uusia
näkökulmia järjestön toimintaan ja mahdollisuuksia vaikuttaa suuremman mittakaavan
asioihin. Aktiviteetit, joita olemme tehneet hallituksen kokousviikonloppuina, ovat olleet aivan mahtavia, varsinkin nyt kun
emme pääse osallistumaan
klubimme aktiviteetteihin.
Olemme kuitenkin piiripresidentteinä klubittomassa piirissä kokeneet halua mahdollistaa
myös klubitason toiminta omal-

la paikkakunnalla. Erityisesti, kun suurilla opiskelupaikkakunnilla voi ajatella olevan suuri
potentiaali nuorten hyväntekeväisyysjärjestön toiminnalle ja
jäsenhankinnalle. Tämän takia
olemme molemmat halunneet
perustaa klubin meidän nykyiselle kotipaikkakunnalle.
Mitä me haluaisimme vielä tällä kaudella saavuttaa hallituksessa? Me haluaisimme
saada tämän positiivisen ja inspiroivan ympäristön, joka meillä on hallituksessa, myös yksittäisiin klubeihin. Toivomme,
että klubit järjestäisivät mahtavia aktiviteettejä ja jakaisivat onnistumisen riemun myös
muille, koska me kaikki Suomen Leot olemme yhtä suurta
perhettä. Myös aktiivisuus kansallisissa tapahtumissa on pu-

huttanut, ja pakko myöntää, että vaikka matka olisikin pitkä,
niin sitä mitä viikonlopulta saa,
ei voi sanoin kuvailla. Kansallisista tapahtumista saadaan
energiaa ja ideoita omaan klubitoimintaan.
Jos jotakin kotona mietityttää lähtö hallituksen toimintaan,
niin suosittelemme tätä kaikille!
Ennen meitä mietitytti matkustaminen kauas eri paikkakunnille, mutta ei se haittaa, odottaahan matkan päässä mahtava
viikonloppu ja ihana seura. Ja
junassa voi tehdä vaikka koulutehtävät seuraavalle viikolle.
Hallituksessa saa vaikuttaa ja
oppia ja saa sitä paljon puhuttua energiaa oman klubinsa toimintaan. Tämä on mainio paikka nähdä leotoimintaa uudesta
vinkkelistä ja vaikuttaa.

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

Talvipäivät 2013
& Järvenpää charter

Talvipäivät ja Leo Club
Järvenpään charterit toivat iloisen leojoukon nauttimaan Tuusulan Metsäpirtistä ja aurinkoisesta
talvipäivästä.
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Uutisia Suomesta
ja maailmalta
1. Leo Club Hamina suunnittelee chartereitaan innolla.
Ajankohdaksi on valikoitunut
26.-28.4.2013. Tervetuloa Haminaan!
2. Piiripresidentti Alexander
Pocknell on käynyt Muuramessa kertomassa leotoiminnasta.
Leijonat ovat innostuneita hankkeesta ja nyt käynnissä on leotoiminnan edellytysten luominen. Onnea hankkeelle!
3. Myös Vaasassa on järjestetty info-tilaisuus leotoiminnasta. Vaasassa perustamishanketta pyörittää piiripresidentti Clara
Nilsson. Tunnetko sinä reippaita
nuoria Vaasan seudulta? Kutsu
heidät mukaan leotoimintaan!
4. Suomen Turku on aloittanut leoklubihankkeensa, jotta
leotoiminta vihdoin palaa takaisin Aurajoen rannoille.
Piiri-

presidentti Tiia Utriainen yhdessä paikallisten leijonien kanssa vie hanketta eteenpäin. Ota
yhteys Tiiaan, jos tunnet Turun
seudun nuoria, joista tulisi hyviä leoja.
5. Heinolassa valmistellaan
ahkerasti leojen ja leijonien vuosikokousta. Olethan sinä jo merkinnyt kalenteriisi kesäkuun toisen viikonlopun 7.-9.6.?
6. Ensimmäinen vuosikokouspostitus lähetettiin klubeille
8.3. Onhan sinun klubisi jo käsitellyt vuosikokousasioita omassa kokouksessaan? Klubit saavat asettaa ehdokkaita avoimiin
hallitusvirkoihin ja ehdottaa palkinnonsaajiksi tämän kauden
puurtajia.
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ESITTELYSSÄ: KAUSI 2013-2014

Ensi kaudella aktivoidaan jäseniä
Teksti Aino-Maija Laitinen, SLH varapresidentti

H

aluan jo tässä
vaiheessa kertoa ensi kauden
suunnitelmista, jotta me
kaikki voimme alkaa klubeissamme valmistautua
ensi kauden suunnitteluun. Suomen Leojen hallituksen toiminnassa tulee näkymään pari suurempaa teemaa, jotka keskittyvät yksittäisten klubien ja jäsenistön huomioimiseen.

Teema kaudelle
Kaudella 2013-2014 kantavana teemana on palvelun
ohella jäsenten aktivointi ja
säilyttäminen. Leijonien kanssa keskusteluani olen havainnut tämän olevan myös heille
haaste. Ajatuksia uusien jäsenten rekrytoimisesta on toki monia. Eri asia on, kuinka niitä
osataan toteuttaa. Kuinka tunnistan jäsenen, joka on uupunut
ja hiipuu porukasta? Kaudella
2013-14 keskitymme nykyisten
leojen hyvinvointiin ja innostuksen ylläpitämiseen.

Miten tunnistan
hiipuvan jäsenen?
On tärkeää, että pienessä
järjestössä olevat jäsenet pysyvät aktiivisina ja muistavat
syyn, miksi he ovat toiminnassa
mukana. Hyvinvoivat jäsenet
ovat avain toimivaan järjestöön

ja hyvään henkeen sen sisällä.
Jokaisella jäsenellä tulisi olla
sekä joku leo että leijona, jolle voi soittaa tai mennä puhumaan ihan milloin vain. Toivon,
että yksikään jäsen ei jää yksin ongelmiensa kanssa, vaan
voi jakaa ne toisille, ja näin vähentää uupumustaan huomattavasti. On haaste löytää kultainen keskitie tukemisen ja avun
tyrkyttämisen välillä. Avun tarjoamista ei kuitenkaan kannata jättää sen varaan, että sitä
pyydetään. Ihanteellisessa tilanteessa apu ja tuki ovat koko ajan läsnä, mutta silti klubi
saa tehdä itse päätöksensä ja
kantaa vastuun tekemisistään.

Kuinka jäsenet
aktivoidaan?
Kauden 2013-2014 hallitus
haluaa tukea sekä klubeja että yksittäisiä leoja aktiviteettien
ja tapahtumien järjestämisessä. Hallitukselta voi hakea tukea järjestelykuluihin ja myös
saada ”asiantuntevaa” opastusta onnistuneen tapahtuman tai aktiviteetin järjestämisessä. Hallitus haluaa näyttää
esimerkkiä ja tehdä myös itse
aktiviteetteja, joita päivitetään
Suomen Leojen Facebook-sivuilla. Ajatuksena on myös julkaista ideapankkia, josta klubit
voivat vapaasti poimia vinkkejä
omien tapahtumien, aktiviteettien sekä jäsenrekrytoinnin saroilla. Pankin tekemiseen voivat

Hyvän
mielen
päivä

osallistua kaikki Suomen Leot,
ja ideoiden toimivuudesta klubit
voivat kertoa sekä Facebookissa että Leolehdessä.

Leo Europa Forum
2013 Himoksella
Suomen Leoilla on suuri kunnia pitää Leo Europa Forum Suomessa vuonna 2013.
Tapahtumaa isännöidään Himoksella, ja viikonmittainen
huipennus elokuussa on ilon aihe kaikille leoille. Suomen Leojen hallitus haluaa tukea sekä
Suomen Leoja että LEF-järjestelytoimikuntaa tapahtuman
organisoimisessa ja iloitsee jo
etukäteen huikeista hipoista Himoksella 10.-17.8.2013. Kestävä kehitys ja johtajuus ovat pääteemoja viikon aikana, ja niitä
käsitellään monista mielenkiintoisista näkökulmista. Tsekkaa
lisätietoa
www.lef2013.org.
Nähdään viimeistään Himoksella!

Kansalliset
tapahtumat
Kauden 2013-14 aikana
Suomen Leot tapaavat aikakin vuosikokouksessa, koulutuspäivillä ja Talvipäivillä.
8.-10.3.2013 viikonloppuna kilpailtiin jälleen Talvipäivien kirkkaimmasta mitalista. Minneköhän matka suuntautuu ensi
kaudella? Jäsenten aktiivisuut-

Talvipäivät

ta voi lisätä kansallisten tapahtumien lämpimällä tunnelmalla,
joka on taattu kaikissa leotapahtumissa. Uusia jäseniä kansalliset tapahtumat voivat auttaa
hengen löytämisessä. Ainakin
minä jäin lopullisesti koukkuun
ensimmäisessä kansallisessa
tapahtumassani. Rohkaistaan
siis myös uusia jäseniä lähtemään mukaan, näin pääsemme
tutustumaan uusiin leoihin ympäri Suomea.

Leojohtaja
ja -hallitus
Kaudella 2013-14 toivotetaan myös uusi leojohtaja tervetulleeksi joukkoomme. Carita Pänkälä on entinen leo ja
erittäin aktiivinen leijonapiirissään. Autetaan Carita tuntemaan olonsa kotoisaksi leojen
keskuudessa! Haku hallitusvirkoihin jatkuu myös edelleen.
Jos olet kiinnostunut harjoittelemaan hallitustoimintaa tai jakamaan kokemustasi muiden
leojen kanssa, lähde ihmeessä mukaan iloiseen joukkoomme. Hallitustyö näyttää leotoiminnasta erilaisia puolia ja on
varmasti hyödyllinen ja innostava lisä harrastukseen. Muista
kuitenkin, mistä leotoiminnassa
on pohjimmiltaan kysymys:

Me palvelemme.
Yhdessä.
Vuosikokous

LEF2013

Koulutuspäivät
heinäkuu 2013
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Suomen Leot
LEO CLUB YLIVIESKA

Uusi klubi, uudet kujeet
Teksti Aino-Maija Laitinen, SLH varapresidentti

L

eo Club Ylivieska on kohta kaksi vuotta täyttävä innokkaasti uutta oppiva ryhmä kaveruksia. Jäseniä klubissa on alusta
asti ollut mukavasti, mutta uudet jäsenet ovat tervetulleita, jotta klubin toiminnan tulevaisuus turvataan.

Limsaa, pullaa ja
kuplivia ideoita
Ylivieskan leoklubilla on kokouksia vähintään kerran kuukaudessa, mutta aktiviteettien
lähestyessä kokousten määrä voi olla paljon runsaampikin.
Kokoukset pidetään yleensä

Ylivieskan Häggmannilla, jossa tunnelma on lähes yhtä makea kuin Häggmannin herkulliset pullatkin. Välillä puhetulvaa
on vaikea hillitä ideoiden lähtiessä lentämään. Osa ideoista
jää vain ideoiksi, mutta kaikista
herkullisimmat otetaan työn alle.
Viime aikoina toteutuneita
aktiviteetteja ovat muun muassa
joululaulutilaisuudet vanhainkodeissa ja Ylivieskan Lions Clubien kanssa yhteistyössä hoidetut
konserttien narikat. Narikoissa on aina hauskaa ja ne ovat
suosittuja klubilaisten kesken.
Mukavan toiminnan lisäksi narikassa pääsee kuuntelemaan
konsertteja. Ennen joulua klubimme myös oli myymässä pääsylippuja joulukonserttiin Ylivieskan kirkossa.

LEO CLUB YLIVIESKA
• Perustettu: 2011
• Taustaklubit: LC Ylivieska/Savisilta
• Jäsenmäärä: 13
• Keski-ikä: Jäsenet 15-20 vuotiaita
• Leojen FO-piirin ainoa leoklubi
• Ylivieskassa oli aktiivisesti toimiva leoklubi
vuodesta 1986, mutta toiminta hiipui vähäisen
jäsenmäärän vuoksi vuoden 1998 kieppeillä.

Ylivieskan leot järjestävät kokouksensa pääsääntöisesti herkullisen Häggmanin suurpullan ympärillä.

Lionsklubi suunnannäyttäjänä
Ylivieskan leoklubin kummiklubi on LC Savisilta. Se on
ohjannut nuorta klubia alkutaipaleella eteenpäin ja antanut
erilaisia vinkkejä toimintaan.
LC Savisillan kautta leoklubi on
saanut myös aktiviteetteja hoidettavakseen.
Epäselvyyksien ilmetessä Savisillan naiset
ovat johdattaneet klubia oikeaan suuntaan.
Ylivieskan
lionsklubien
kautta leoklubille on tullut tietoon jo muutama narikka tälle
keväälle. Lisäksi saamme osal-

listua vuosikokouksen järjestelyihin. Klubilla on myös oma
tempaus suunnitteella tälle keväälle, mutta siitä ei vielä hiiskuta.
Vaikka osa klubin perustajajäsenistä on muuttanut opiskelujen takia muualle, uusia jäseniä on tullut tilalle, ja klubin
toiminta vain vahvistuu. Alun
perin klubissa oli vain yksi poika, mutta nyt mukaan on saatu innostettua muutama poika lisää. Tästä klubin tytöt ovat
oikein tyytyväisiä. Haparoivien ensiaskeltensa jälkeen Leo
Club Ylivieskan on valmis nousemaan täyteen loistoonsa.

Northsidersit tervehtivät
Teksti Sanna Nousiainen, Leo Club Helsinki/Northsiders

T

erveisiä pienestä,
mutta iloisesta Helsinki/Northsidersin
leoklubista!
Leo Club Helsinki/Northsiders oli taustaklubinsa Lions
Club
Helsinki/Suurmetsän
32-vuotis charterjuhlassa perjantaina 1.3.2013. Hyvästä
leojen ja leijonien välisestä yhteistyöstä kertoo jo sekin, että
paikalle klubista kutsuttiin presidentti Sanna Nousiainen ja
sihteeri Sarita Mällinen. Charterjuhla pidettiin Helsingissä
Hotelli Kämpin peilisalissa.

Pohjois-Helsingin leot ja leijonat tekevät leijonien kanssa
yhteistyötä niin arjessa ja kuin
juhlassakin. Viime aikaisesta
arkisesta yhteistyöstä esimerkkinä toimii Northsidersin leojen osallistuminen LC Helsinki/
Puistolan kotikulmillaan järjestämään talviriehaan tekemällä
kasvomaalauksia lapsille. Niin
paljon iloisia ja onnellisia lapsia, että me kaikki hykertelimme iloista kotiinmennessämme.
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Aiempia LEF kertomuksia

LEF1997 - paras leokokemus

Teksti Anna-Maija Räihä, LEF2013 viestintävastaava

L

EF järjestetään tänä
vuonna Himoksella
Suomessa. Elokuun
puolivälissä olevaan tapahtumaan asti Leolehdessä julkaistaan eri-ikäisten LEF-kävijöiden haastatteluja. Haluatko sinä kertoa omista LEFkokemuksistasi ensi lehdessä? Ota yhteyttä Anna-Maija
Räihään (anna-maija.raiha@
leo-clubs.fi).
1. Kuinka monessa LEF:ssä
olet ollut? Mikä oli ensimmäinen
Forumisi?
Olen osallistunut yhteen, mielestäni parhaaseen Leo Europa
Forumiin. Se oli LEF1997 Helsingissä. Majoituspaikkana toimi Hotelli Kalastajatorppa. Suomen delegaation koko vuonna 1997 oli
huikeat 57 henkilöä!
2. Kuinka tärkeänä osana
leotoimintaa pidät Leo Europa
Forumeja?
Mielestäni jokaisen leon pitäisi
päästä osallistumaan ainakin kerran Leo Europa Forumiin. Helsingin LEF oli ehdottomasti leourani
huipennus.

3. Mikä on paras asia mitä
olet oppinut Leo Europa Forumissa?
Liikuntarajoitteisena ihmisenä
minusta oli mukava huomata miten hyvin kaikki muut 256 osallistujaa kohtelivat minua.
4. Mikä on paras muistosi
Leo Europa Forumista?
Paras muistoni Leo Europa
Forumista on kuinka pukeuduimme Gaala Banquettiin parhaimpiimme ja lauloimme juomalauluja
ruokailun yhteydessä. Yhteishenki ja tilaisuuden juhlallisuus jäivät
mieleeni.

JYRKI KESKIMÄKI
Ikä:
Kotipaikka:
Klubi:
Kokemus:

45
Kouvola
LC Valkeala,
aiemmin Leo Club Valkeala
Leona 1988-1996,
leijona 1996 lähtien
Antti FoRseLL

5. LEF2013:sta yksi teema
on esteettömyys. Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
Esteettömyyttä ei voi koskaan
olla liikaa. Esteettömästä ympäristöstä ei ole hyötyä vain sitä varsinaisesti tarvitseville, se on myös
kaikille muillekin parempi ympäristö liikkua. Vuoden 1997 LEF:in yksi teemoista oli vammaisuus.
6. Terveisesi LEF 2013 -tapahtuman osallistujille?
Pitäkää rohkeasti ja ylpeänä
LEO-aatetta esillä!

Jyrki Keskimäki ja silloinen Suomen delegaation johtaja Leena Tikkanen
(Leo Club Vihti) Helsingin kaupungin vastaanotolla 1997 Leo Europa Forumissa.

Tervetuloa Suomen Leojen
vuosikokoukseen Heinolaan!

ILMOITTAUDU MUKAAN
”Se viimeksi nauraa joka hitaimmin ajattelee.”
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Äänikirjojen lukeminen aktiviteettina
Teksti Aino-Maija Laitinen, SLH varapresidentti

S

uomen
Leojen hallitus on
kahdessa edellisessä kokouksessaan
tehnyt aktiviteetin, jotta toimintamme päätarkoitus pysyisi kirkkaana
myös hallituksen mielessä. Tässä on helppo
ja hyvä aktiviteetti-idea
myös klubeille!

Kaikki kokevat hauskoja elämyksiä äänikirjoista, joiden kuvallisena tukena voi olla myös alkuperäinen kirja.
linen aktiviteettikohde näkövammaiset. Suomen Leojen
hallitus päätti aktiviteetissaan keskittyä näkövammaisiin lapsiin. Näin SLH lähti
kohti Itäkeskusta, tutki keskuksen linnunäänisiä ovia
ja tunki pieneen äänityshuoneeseen.

Äänikirjoja löytyy laidasta laitaan,
mutta etenkin lasten kirjat ja sadut
ovat hauskimpia lukea ja eläytyä
koko klubin voimin..
Suomen Leojen hallitus
kävi lukemassa äänikirjoja
Helsingissä Näkövammaisten keskusliiton Iiris-keskuksessa. Aktiviteetin pohjana
on kansainvälinen ILO-hallituksen (eri maiden kansainvälisten asioiden sihteerien
muodostama hallitus) viral-

Hauskoista äänikirjoista nauttivat
kaikki, eivät ainoastaan näkörajoitteiset.

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)

kunhan vain äänikirjat ovat
nimenomaan Celian tuottamia. Asiasta tulee siis neuvotella Celian kanssa. Kirjasto
on todella hyvä paikka lahjoittaa äänitarinoita, koska kaikki Suomen näkövammaiset
voivat lainata kirjoja sieltä.
Celia-kirjasto tavoittaa Suomessa mainiosti kohderyhmänsä.

Nauhuri, leot ja
lastensatuja
Naurulta ja kommelluksilta ei voida välttyä, kun laittaa
pari leoa ja nauhurin samaan
tilaan. Satujen lukeminen oli
erityisen hauskaa, kun se
tehtiin porukalla ja hyvässä yhteishengessä. Oli siinä haastetta kyllikseen, kun
kukin yritti tunnistaa oman
osuutensa tekstin seasta, lukea sen sujuvasti ja olla purs-

kahtamatta nauruun kesken
nauhoituksen. Loppujen lopuksi, monien nauhoituskertojen jälkeen, tarinoista tuli
oikein hienoja. Erityisen hyvää tässä aktiviteetissa on
se, että siinä on helppo rajata aktiviteettiin käytettävä työmäärä käytössä olevan ajan mukaan. Aktiviteetti
vaatii vain nauhoituspaikan
ja sähköpostin kirjastonhoitajalle. Myös leijonat lukevat ääneen esimerkiksi aikakauslehtiä. Voisiko myös
sinun klubisi ilahduttaa näkövammaisia äänittämällä heille lisää kirjallisuutta?

Vanhuksille äänikirjojen kuunteleminen ja niistä keskusteleminen voi
olla myös mukava päivittäinen sosiaalinen hetki arjen keskellä.

Celia-kirjasto
– kaikkien
äänikirjojen koti
Leohallitus luki Sakari Topeliuksen satuja. Luetut kirjat
olivat vanhoja, koska tavallisesti tekijänoikeudet loppuvat yli 70 vuotta sitten kuolleiden kirjailijoiden teoksissa.
Celia-kirjasto saa kuitenkin
käyttää myös uudempia teoksia äänikirjojen lukemisessa,

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

Aikuisten äänikirjavarasto on laajempi ja äänikirjojen lisäksi tarjolla on sanomalehtiä ja aikakausilehtiä.

Leolehden deadlinet
vuonna 2013
Lehti 3/12
Lehti 4/12
Lehti 5/12
Lehti 6/12

Sunnuntai 28.04.
Sunnuntai 04.08.
Sunnuntai 08.09.
Sunnuntai 10.11.

Muista ottaa kamera
mukaan klubisi kokouksiin
ja tapahtumiin.

Seuraavan lehden
deadline:

28.04.2013
Riemukkaat ulkoilmaaktiviteetit ovat
parhaita aurinkoisina
kevätpäivinä!
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