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Toimituksen näkökulmasta

Raimo Naumanen
päätoimittaja

Kuulutko sinä niihin ihmisiin, jotka vuoden vaihtuessa valoivat tinaa 
ja ennustivat siitä tulevan vuoden tapahtumat? Oliko tinan varjosta 
havaittavissa yleensä mitään? Rahaa, matkoja, menestystä vai surua 

ja epäonnistumisia. Itse olen valanut tinaa, mutta koskaan siitä ei ole pal-
jastunut mitään asiallista. Tai en ole osannut tulkita varjokuvia.

Sen sijaan useimmat tekevät uudenvuoden lupauksia. Yleisin lupaus lie-
nee itsensä laihduttaminen, elämäntapojen muutos tai lähimmäisten muis-
taminen. Useimmat varmaan päättävät esimerkiksi päästä eroon huonoista 
elintavoista. Ja tietenkin näillä lupauksilla on hyvä tarkoitus. Tutkimusten 
mukaan 49 % maailman ihmisistä tekee uuden vuoden lupauksen. Valitet-
tavasti vain 14 % onnistuu lupausten pitämisessä. 

Meidän lioneiden lupauslistalla pitäisi olla päällimmäisenä palvelutyön 
lisääminen ja hyvien tavoitteidemme esilläpito. Onnistuuko tässäkin vain 
14 prosenttia pitämään lupauksensa?

Kansainvälisen presidentin Wayne A. Maddenin mukaan olemme saa-
vuttaneet jo hyvin paljon tällä kaudella, mutta toimintavuodesta on kuusi 
kuukautta jäljellä ja on hyvin paljon mitä voimme vielä saavuttaa. Tähän 
mennessä olemme saaneet 94  750 uutta jäsentä ja perustaneet 646 uutta 
klubia. Se tarkoittaa tuhansia tunteja paikkakunnan palvelua.

Yli 300 suomalaista matkaa Hampuriin

Ennakkotietojen mukaan Hampurin ensi heinäkuun kansainvälinen vuosi-
kongressi saa suomalaisittain ennätyksellisen osanoton. Yli 300 lionia puo-
lisoineen on matkaamassa tutustumaan kansainväliseen lionstunnelmaan. 
Määrä ei tietysti ole suuri noin 20  000 osanottajan joukossa, mutta tälläkin 
joukolla pystymme osoittamaan Suomen olevan merkittävä Lions-maa. Ja 
mikä tärkeintä se osoittaa, että nyt olisi Suomen vuoro saada kansainväli-
sen presidentin tehtävät maahamme.

Ratkaisu tapahtuu vuoden sisällä. Lehdessämme kerrotaan 14. sivulla 
enemmän ennakkoasetelmista ja mahdollisuuksistamme. Sieltä löytyy myös 
ohjeita niille, jotka vielä viime hetkellä innostuvat lähtemään Hampuriin.

Valintoja edessä

Perinteiseen tapaan loppukaudella on edessämme henkilövalinnat liiton eri 
tasoilla. Klubeissa ja piireissä valinnat tehdään jo maalis-huhtikuussa, mut-
ta liittotasolla uudet johtajat nimitetään kesäkuussa Vierumäellä ja kansain-
välisellä tasolla heinäkuussa Hampurissa.

Mielenkiintoisin äänestys käydään jälleen liiton varapuheenjohtajan pai-
kasta. Tällä kertaa kilvoittelemassa on kaksi ehdokasta, jotka ovat samasta 
piiristä. Myös kansainvälisen johtajan paikkaa tavoittelee kaksi ehdokasta, 
jotka myös ovat samasta piiristä. Tässä tapauksessa säännöt määräävät, että 
valinta pitää tehdä piirin sisällä ja vuosikokouksessa on vain yksi ehdokas.

Joka tapauksessa liiton vuosikokoukseen kannattaa tulla suurin joukoin 
kuulemaan ajankohtaisia asioita ja tapaamaan tuttuja. Kokoukseen ilmoit-
tautumisesta enemmän 18–19. sivuilla.

Hyvää vuoden alkua kaikille ja menestyksekästä palvelutoimintaa!

Mitä tina näyttikään?

SUN BONUS
Vain Ifin vakuutuksista saat S-ryhmän 
Bonusta. Ja nyt voit päästä aurinkoon.

bonusta.fi

Kysy lisää ja voita 

Aurinkomatkojen

3000 € 

matkalahjakortti!

bonusta.fi

Kannattaa ottaa vakuutukset Ifi stä. 
Saat vakuutusmaksuistasi S-ryhmän 
Bonusta. Lisäksi jo kolmella vakuutuk-
sella saat myös tuntuvat keskittäjä-
alennukset. Ja mitä useampi vakuutus, 
sitä suurempi alennus! 

Kipaise lähimpään Ifiin 
tai osoitteeseen bonusta.fi
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7. helmikuuta

1/2013
KANNEN KUVA: Talvipäivänseisaus on takanapäin ja päivä on piden-
tynyt huomattavasti. Aurinkokin näyttäytyy silloin tällöin. Niin myös 
lionskauden puoliväli on ohitettu, mikä merkitsee vähitellen katseiden 
suuntaamista ensi kauteen, jolloin toiminnan painopiste on klubien toi-
minnan kehittämisessä. Vielä on toki tekemistä tälläkin kaudella, mutta 
kannattaa siinä sivussa aloittaa ensi kauden valmistelut, sillä ajoissa val-
mistautuminen takaa parhaan lopputuloksen. Aika kuluu toimiessa yllät-
tävän nopeasti. Kevään lähentyessä voi akkuja ladata luonnossa. Näitä 
näkymiä ihailee mahdollisuuksiensa mukaan liiton puheenjohtaja kesä-
mökkinsä ikkunasta. Kuva: Seppo Söderholm.
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www.lions.fi

• SEURAAVAT LIONIT
Vuoden 2013 Lion-lehti ilmestyy seuraavasti:
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nro 2 11.4.  (aineistopäivä 15.3.)
nro 3 23.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 22.8. (aineistopäivä 30.7.)
nro 5 10.10. (aineistopäivä 16.9.)
nro 6 5.12.  (aineistopäivä 12.11.)

Toimitukselle lähetetty aineisto palaute-
taan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto 
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• TOIMITUSNEUVOSTO 2012–2013
Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski 
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(0400 450 954, 
antti.tuomikoski@lions.fi).
Jäsenet: DC Heimo Turunen 
LC Pudasjärvi (040 385 281, 
vkkmedia@vkkmedia.fi), 
DC Kari Heikkilä LC Tornio/Pudas 
(0400 787 459, karihei@pp.inet.fi tai 
kari.heikkila@lions.fi)
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös kan-
sainvälisen hallituksen viimeisin suomalai-
nen jäsen (PID Tapani Rahko), Lions-liiton 
puheenjohtaja (Seppo Söderholm) ja pää-
sihteeri (lion Maarit Kuikka).
LION-lehti on Lions Clubs Internationalin 
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituk-
sen luvalla 20 kielellä: englanti, espanja, 
japani, ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi, 
flaami, korea, portugali, hollanti, tanska, 
kiina, norja, islanti, turkki, kreikka, hindi 
ja thai.  LION-lehti on LCI:n suomenkie-
lin julkaisu.

Kirja mahtava ase
Kansainvälinen presidentti Way-
ne A. Madden pitää kirjaa maail-
man mahtavimpana työvälinee-
nä, joka auttaa meitä saamaan sy-
vemmän ja paremman käsityksen 
omasta itsestämme. Lukutaito on ikkuna itsetun-
temukseen, tukipiste järkevään  ajatteluun ja vipu-
varsi tehokkaaseen toimintaan. …………...………. 4

Fantastisia leijonia
Busanissa viime kesänä valittu kansainvälisen hal-
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misiä. ………….....................................……… 5

NSR koolla Ruotsissa
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maalien rutiinien lisäksi osallistujille oli järjestet-
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den toimintamallin parantamisesta. Koulutukses-
sa olivat Suomesta paikalla kaikki 1VDG:t. Ensi 
vuonna NSR on Oslon lähellä Hönefossissa. NSR 

-kokoukseen Suomesta osallistujia oli 45. PDG Bo 
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Maailman mahtavin 
työväline: kirjaLCI:n hallitus 2012–2013

 KANSAINVÄLISET PRESIDENTIT:
Presidentti WAYNE A.MADDEN, 
Auburn, Indiana, United States.
Edellinen presidentti, Dr. WING-
KUN 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.

Wayne A. Madden
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

Olen kuullut sanottavan, että fiksut 
ihmiset oppivat omista kokemuk-
sistaan, mutta viisaat ihmiset oppi-
vat toisten kokemuksista. Toisin sa-
noen oma elämämme, vaikka kuinka 
rikasta ja vaihtelevaa, on vain pisa-
ra vettä inhimillisen kokemuksen val-
tameressä. Meidän kannattaa ilman 
muuta olla perillä myös siitä, mitä 
muut joutuvat kokemaan ja ymmär-
tämään. Niiden ihmisten lukumäärä, 
joiden kanssa voimme istuutua jutte-
lemaan, on kuitenkin vain rajallinen, 
ja siksi kirjat ovat niin arvokkaita – 
ne ovat inhimillisen kokemuksen ko-
koomateos. 

Lukutaito vie  
eteenpäin elämässä

Kuten tiedätte, kannustan lionei-
ta tänä vuonna edistämään luku- ja 
kirjoitustaitoa. Lukutaito on ratkaise-
va asia elämässä eteenpäin pääsemi-
selle. Se on avain hyvän työpaikan 
saamiseen ja ihmisarvon mukaiseen 
elämään. Jokainen lapsi on käyttä-

mättömien mahdollisuuksien lähde. 
Lukeminen kuljettaa lapsia ja aikui-
sia eteenpäin kohti taitojen saavut-
tamista, mahdollisuutta ja kehitty-
mistä. 

Luku- ja kirjoitustaito antavat 
meille välineet, joiden avulla otam-
me asioihin perehtyneinä ja aktiivi-
sina kansalaisina oman paikkamme 
yhteiskunnassa. Lukeminen auttaa 
meitä myös saamaan syvemmän ja 
paremman käsityksen omasta itses-
tämme. “Ajattele, ennen kuin puhut. 
Lue ennen kuin ajattelet”, kirjailija 
Fran Lebowitz on sanonut. Opimme 
tuntemaan itsemme ja muodostam-
me omia ajatuksiamme lukemisen 
avulla. Lukutaito on ikkuna itsetun-
temukseen, tukipiste järkevään ajat-
teluun ja vipuvarsi tehokkaaseen toi-
mintaan. 

Lukutaito-ohjelma 
otettu hyvin vastaan

Lionit ovat ottaneet Lukutaito-ohjel-
mani vastaan hyvin. Ensi kuun Lion 

-lehdessä julkaistaan yhteenveto oi-
vallisista lukutaitohankkeista. Jatka-
kaamme seuraavan puolen vuoden 
aikana kirjojen lahjoittamista kou-
luille ja kirjastoille. Ohjatkaamme 
lapsia ja lukekaamme heille, opas-
takaamme lukutaidottomia aikuisia 
ja täyttäkäämme muutenkin maail-
ma kirjoilla ja tehkäämme loppu lu-
kutaidottomuudesta. 

Palvelun maailmassa meidän lu-
kemiseen kannustava toimintamme 
voi olla yhtä vaikuttava kuin mikä 
tahansa muukin palvelutekomme.

Kansainvälinen presidentti Wayne A. Madden kunnustaa lioneita edistämään luku- ja kirjoitustaitoa. Hänen mieles-
tään lukutaito on ratkaiseva asia elämässä eteenpäin pääsemiselle. Kuva: RNen.
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Pian sen jälkeen kun lionsorganisaa-
tio oli tullut Ruotsiin, liityimme kai-
kissa Pohjoismaissa mukaan ympä-
ri maapalloa voimakkaasti kasvavaan 
lionsperheeseen. Silloin alkoi lio-
nien pohjoismainen yhteistyö, joka 
nyt jatkuu Pohjoismaiden Yhteistyö-
neuvostossa (NSR:ssä).

Lionsjäsenet kokoontuivat Suo-
messa NSR:n puitteissa jo vuonna 
1958, tapahtumapaikkana oli Hä-
meenlinna. Viimeisin kokous oli 
Hyvinkäällä vuonna 2011. Pohjois-
maiden lionit ovat yhteisvoimin hoi-
taneet useita hienoja projekteja, ja 
toivomukseni on, että Pohjoismai-
den siteet myös tulevaisuudessa py-
syisivät vahvoina.

Pohjoismaissa muodostam-
me yhdessä tärkeän osan suuresta 
lionsperheestä, ja koko maailmas-
sa kuunnellaan, kun me yhteisellä 
äänellä puhumme kansainvälisessä 
hallituksessa sekä kansainvälisissä 
kokouksissa.

Pitää hankkia mutta  
myös säilyttää jäseniä

Kuitenkaan ei ole syytä ylpeillä ja 
elää vanhoilla saavutuksilla. Mei-
dän haasteemme eivät koskaan ole 
olleet niin suuria kuin nyt. Siitä as-

Miljoonien lasten ja ”yksi rokotus, Yksi elämä” -kampanjan puolesta – kii-
tän teitä. Kuten tiedätte, on LCIF vastannut Gates Säätiön haasteeseen ke-
räämällä 10 miljoonaa USD tukeakseen tuhkarokkorokotusten kampanjaa. 
Tähän saavutukseen päästiin vuodessa sitoutuneiden Lionien kovalla työl-
lä ja tuhansien anteliaisuudella ympäri maailmaa.

Haluan erityisesti kiittää MD 107 Lioneita anteliaisuudestanne. Olette lah-
joittaneet 92  145 USD auttaaksenne heikoimmassa asemassa olevia lapsia 
saamasta tuhkarokkoa ja monia merkittäviä komplikaatioita, jotka liittyvät 
tähän tappavaan tautiin. Olkaa ylpeitä tästä huomattavasta saavutuksesta.

Lionit ja LCIF palvelevat yhteisöjä sekä paikallisesti, että maailman laajui-
sesti. Ette mahdollisesti koskaan näe niitä henkilöitä joiden näkö on palautet-
tu tai tapaa perheitä, jotka ovat saaneet avun tuhoisan luonnonkatastrofin 
jälkeen. Ette mahdollisesti koskaan näe hymyä äidin kasvoilla, jonka lapsi on 
juuri rokotettu. Tietäkää, että anteliaisuutenne ansiois ta ja palvelevana Lio-
nina saatte aikaan muutoksen monien elämässä sekä kaukana että lähellä.

Kiitos, että vastasitte haasteeseen ja kiitos päivittäisestä palvelutyös-
tänne.

Teidän,
Wing-Kun Tam

Puheenjohtaja, Lions Klubien Kansainvälinen Säätiö (LCIF)

ID Kenneth Persson:

Pohjoismaiden lionit ovat fantastisia

ti kun vuonna 1986 liityin lioneihin, 
olemme Pohjoismaissa menettäneet 
kolmasosan jäsenistämme. Alkupe-
räiset jäsenet ovat tietysti jo siinä iäs-
sä, että he luonnollisista syistä ovat 
jättämässä meidät, mutta mitä me 
olemme tehneet säilyttääksemme 
uudet, nuoret jäsenemme? Olemme 
jäsenhankinnassa maailmanmesta-
reita, mutta erittäin huonoja säilyttä-
mään jäsenet klubeissamme. Miksi?

Ehkä siksi, että pelkäämme tarjo-
ta heille sellaista toimintaa mitä he 

ID Kenneth Persson, kansainvälisen hallituksen ruotsalainen jäsen kaudella 
2012–2014. Kuva: Eva Persson.

Panostakaa johonkin 
uuteen 

ja tuntemattomaan

Mielestäni Suomen lionit ovat löy-
täneet uusia teitä, mitä pitkin kul-
jetaan, uudenlaisia klubimuotoja ja 
uusia tapoja kokoontua. Tehkääm-
me pohjoismaisessa yhteistyössä 
työtä jättääksemme vanhat, kulu-
neet muodollisuudet taka-alalle ja 
kohdatkaamme ympärillä oleva maa-
ilma juuri niin kuin nuoret ihmiset 
tänään haluavat uudenaikaisen pal-
veluorganisaation tekevän.

Ruotsissa sanotaan, että pitää 
katsoa nelikulmion ulkopuolelle. Siis 
pitää uskaltaa tehdä asioita, jotka ei-
vät löydy siitä elämästä mitä me nyt 
elämme. Myös lionstyössä pitää us-
kaltaa ottaa ne tärkeät askeleet, jot-
ka tekevät Lions-organisaatiosta ha-
lutun organisaation, mihin ei vain 
pyritä jäseneksi vaan myös mihin 
halutaan jäädä.

Minulla on blogi nimeltään  
kennethpersson.wordpress.com, 
missä joka viikko kirjoitan jotain lio-
nismista. Arvostan sitä jos te luette 
tämän blogin ja voitte myös lähet-
tää minulle kommentteja, jotka voi-
sin käyttää hyödyksi kehittääkseni 
positiivisella tavalla lionismia.

haluavat. Ympärillämme oleva maa-
ilma on muuttunut valtavasti sii-
tä kun minä pääsin mukaan lionei-
hin, mutta en näe samaa muutosta 
lionien toiminnassa. Kun vierailen 
klubeissa, heillä on sama työjärjes-
tys kuin 30 vuotta sitten. Muutok-
set ovat vaikeasti toteutettavissa ja 
asiat hoidetaan niin kuin ne aina on 
hoidettu. On kuppikuntia, jotka ai-
heuttavat sen, että uudet jäsenet ei-
vät tunne itseään tervetulleiksi toi-
mintaan.

Hyvät MD 107 Lionit!

Kiitos suomalaiset lionit, että autoitte meitä.
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MOMitä leijonat tekevät?

Seppo Söderholm
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 

Oletko koskaan tullut ajatelleek-
si, mitä leijonat tekevät? Tiedämme 
kyllä, että lionsjärjestö on maailman 
suurin palveluklubien järjestö, jon-
ka tunnuslause on Me palvelemme 
– Vi tjäna – We Serve, mutta miten 
me palvelemme? Pidämme ehkä täl-
laista kysymystä turhana ja itsestään 
selvänä, mutta kannattaisiko kuiten-
kin joskus pysähtyä pohtimaan tä-
tä asiaa?

Julkisuuskuvamme 
kaipaa selventämistä

Pohjois-Savossa tehtiin 2000-luvun 
puolivälissä kansalaisille kyselytut-
kimus siitä, mitä leijonat ovat. Mie-
leeni on jäänyt yksi vastaus: Leijonat 
ovat herrasmiehiä, jotka pukeutuvat 
arvokkaasti, pitävät kokouksia ja juo-
vat konjakkia. Olemmekohan kui-
tenkaan sellaisia? Samanlaisen vas-
tauk sen voisi saada tänäkin päivänä. 
Julkisuuskuvassamme on siis yhä pa-
rantamisen varaa. Kuinka paljon me 
itsekään tiedämme, mitä suomalaiset 
leijonat tekevät?

Palvelu- ja varain- 
keräysaktiviteetit 

moninaisia

Hyvän käsityksen leijonien teke-
mästä työstä saa lukemalla liiton 
verkkosivujen aktiviteettipankista 
klubien palvelu- ja varainkeräysakti-
viteeteista. Kannattaa myös tutus-
tua verkkosivujen Puheenjohtajalta-
blogiin ja kansainvälisen presidentin 
kuukausikirjeisiin. On arvioitu, et-
tä Suomen lionsklubit jakavat vuo-
sittain yhteensä lähes 5 miljoonaa 

euroa hyväntekeväisyyteen, muun 
muas sa lapsille, nuorille, vammai-
sille ja ikääntyneille ja tekevät noin 
300  000 talkootyötuntia. Sen lisäk-
si palvelutoiminta on varsin mitta-
vaa. Palvelun rahallista arvoa on vai-
kea mitata, sillä kyseessä on elämän 
laadun parantaminen ja hyvän mie-
len tuottaminen, jota ei voi aina ra-
hassa arvioida. Se on kuitenkin erit-
täin arvokasta toimintaa eikä usein 
vie kuin aikaa. 

Näin kansainvälisenä ja kansal-
lisena palvelun teemavuotena olisi 
hienoa, jos klubit pystyisivät ideoi-
maan uusia palveluaktiviteetteja.

Käyttökelpoinen yleis- 
esite on uusittu

Tärkeä tietolähde on myös vastikään 
ilmestynyt taskukokoinen lionstoi-
minnan yleisesite Palvelua, Elämisen 
laatua, Tule mukaan toimintaamme, 
joka on käyttökelpoinen esimerkik-
si keskusteltaessa jäsenehdokkaan 
kanssa lionstoiminnasta. Sitä voi 
jakaa harkinnan mukaan myös lei-
jonien yleisötapahtumissa. Esittei-
tä saa liitosta.

Sosiaalisuuden 
korostaminen

Klubitoiminnassa korostuu nykyisin 
sosiaalisuus, jolle tulee antaa tilaa. 
Se merkitsee mielipiteiden ja kuulu-
misten vaihtoa, vierailuja yrityksissä 
tai toisissa klubeissa sekä esitelmiä 
ja niistä keskustelemista. On tärkeää, 
että klubeissa on jäseniä eri yhteis-
kuntaluokista ja ammateista. Näin 
voimme oppia asioita toinen toisil-

tamme. On hyvä muistaa, että eri-
laisuus on rikkautta. 

Vieraillessani joulun alla imatra-
laisten seniorileijonien kokouksessa, 
yksi perustajajäsenistä totesi, että al-
kuun pääsee parhaiten, kun on nel-
jä mielipiteiltään erilaista ihmistä. 
Se takaa vilkkaan keskustelun sekä 
toiminnan kiinnostavuuden ja jat-
kuvuuden. Myöhemmin toki jouk-
koa kannattaa suurentaa. Kyseinen 
eläkkeellä olevien leijonien ryhmä 
on kokoontunut 25 vuotta kuukau-
den kolmantena keskiviikkona klo 
13.00 samassa paikassa, ensimmäi-
sinä vuosina kesäisinkin. Tapaami-
sessa keskustellaan vilkkaasti ajan-
kohtaisista asioista kahvin juonnin ja 
letun syönnin ohessa. Tämän lisäk-
si kyseiset leijonat osallistuvat myös 
omien klubiensa toimintaan. Olisi-
ko tässä käyttökelpoinen idea suu-
riin ikäluokkiin kuuluville ikäänty-
neille leijonille?

Uudet jäsenet ja Lions- 
etiikan esillä pitäminen

Puuttuuko klubistasi tiettyjen am-
mattien edustajia? Voisiko klubisi 

hyväksyä jäseneksi myös toista su-
kupuolta olevan? Sallivatko klubin 
säännöt sen? Jos toiminta klubissa-
si antaa sinulle elämän sisältöä, niin 
mikset soisi sitä myös jollekin toisel-
le? Meidän joukkoomme sopii erilai-
sia ihmisiä, sillä katto on korkealla 
ja seinät leveällä. Riittää, kun haluaa 
toimia pyyteettömästi toisten hyväk-
si, antaa aikaa toisille, rinnassa syk-
kii palveleva sydän ja on halu toimia 
yhdessä muiden kanssa. Sitä ennen 
kehotan jokaista itsekseen ja seuraa-
van kuukausitapaamisen aluksi yh-
dessä lukemaan vuosikirjasta tai lii-
ton nettisivuilta Lions-tavoitteet ja 
-periaatteet.

Yhdessä olemme enemmän 
ja erilaisuus tekee meistä 
vaikuttavampia!

Hyötyliikunta on terveellistä. Liiton puheenjohtaja Seppo Söderholmkin saa 
nauttia useamman kerran viikossa runsaslumisen talven nautinnoista ja hi-
koilla lumitöiden parissa.

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

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

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

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

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

Lisää leoja mukaan
Myös virallisen ohjelman ulkopuo-

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

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

Jukka Mäkitalo
Suomen Leojen hallituksen presi-

dentti 2011-2012

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

V

SALMUTEX OY
30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit
Mittaukset sopimuksen mukaan 

esim. klubi-iltoina

Yrjöläntie 16 / PL 1 Puh.  014 584 661
44401 Konginkangas GSM 0400 541 866
salmutex@salmutex.fi  Faksi 014 584 220

14  LION 4/11



Pääsihteerin palsta

1/13  LION  7

MMenestystä ja onnea alkaneel-
le uudel le vuodelle 2013! Liittotoi-
miston tammikuu on kulunut vauh-
dikkaasti mm. vuosikokousasioiden 
valmistelun parissa. Uutena vuosi-
kokousasiana liitolle valmistellaan 
sellaista toimintasuunnitelmaa, jo-
ka ei vain linjaa liiton toimintaa ensi 
kaudella vaan myös kertoo asiakoh-
dittain, mitkä ovat tavoitteet ja kei-
not tavoitteiden saavuttamiseksi niin 
hallinnon kuin aktiviteettien osalta. 
Näin myös liiton talousarviosta päät-
tämiselle saadaan vankempi pohja, 
kun kerrotaan, mihin tarkoitukseen 
rahat on suunniteltu käyttää.

Toimintasuunnitelmatyötä var-
ten te jäsenet saitte vuodenvaih-
teessa vastattavaksenne jäsenkyse-
lyn, jossa kysyttiin mielipidettänne 
liiton aktiviteeteista erilaisten väittä-
mien pohjalta. Jäsenkyselystä ja eri-
tyisesti siihen tulleista vastauksis-
ta kerrotaan toisaalla. Jäsenkyselyn 
avulla liitto pyrkii jatkossakin varmis-
tamaan perustaa toiminnan suunnit-
telutyölle.

Tärkeää 
jäsenrekisteriasiaa

Kuten edellisessä palstakirjoitukses-
sani mainitsin, jäsenrekisteri pyri-
tään avaamaan liiton kaikille jäsenil-
le 1.7.2013 alkaen. Tämä edellyttää 
kuitenkin liiton puolelta huolellista 
suunnittelutyötä jäsenrekisteriä yl-
läpitävän Vetokonsultit Oy:n kans-
sa. Samalla tämä edellyttää klubeil-
ta sitä, että kaikkien niiden jäsenten, 
joilla on käytössä sähköposti, sähkö-
postiosoitteet on päivitetty ja oikein 
kirjoitettu, koska järjestelmään tun-
nistautumisen on suunniteltu tapah-
tuvan sähköpostiosoitteen kautta.

Jo nyt jäsenrekisteriä käytetään lii-
ton viestinnässä erityisesti uutiskir-
jeiden lähettämiseen.  Siitä kun en-
simmäinen uutiskirje helmikuussa 
2012 lähetettiin, virheellisten säh-
köpostiosoitteiden osuus on vähen-
tynyt huomattavasti. Ja virheet ovat 
yleisimmin kirjoitusvirheitä eli hel-
posti korjattavissa.

Korostan myös jäsenrekisterin ak-
tiviteettiosuuden ylläpitämistä. Lii-
ton viestinnän ja Lions-brändin ra-

kentamisen kannalta on tärkeää, 
että aktiviteetit on kirjattu rekiste-
riin. Käytämme tietoja hyväksi, kun 
lionstoiminnasta tiedotetaan suurel-
le yleisölle. 

Liiton viestintäjohtaja Thorleif Jo-
hansson on muistuttanut tarinoiden 
kertomisen tärkeydestä: kerrotaan 
tarinoita siitä, mitä hyvää olemme 
Lions-toiminnassa saaneet aikaan. –
Jäsenrekisterin aktiviteetti-osio tulisi 
olla lionstarinoiden varasto.

Liiton 60. vuosikokous 
Heinolassa

Liiton vuosikokousviikonloppu jär-
jestelyineen jatkaa uudistumistaan. 
Perjantai-illan ohjelmassa on liiton 
varapuheenjohtajaehdokkaiden pa-
neeli, ja lauantaina äänestykset ta-
pahtuvat uuden mallin mukaan. Lue 
niitä koskeva juttu tästä lehdestä, 

koska se sisältää tärkeää tietoa vuo-
sikokousilmoittautumisen ja -äänes-
tämisen osalta.

Henkilövalinnoissa ääneste-
tään myös kansainvälisestä johta-
jasta 2014–2016. Eurooppaa edus-
tava kansainvälinen johtaja LCI:n 
hallitukseen valitaan rotaatioperi-
aatteella.

Suomi Johtoon -kampanjasta 
johtuen Suomi on vaihtanut vuoroa 
muiden Euroopan maiden kanssa 
useaan otteeseen. Tällä kertaa vaih-
taminen ei onnistunut. Valinta on 
ehdollinen johtuen Harri Ala-Kul-
jun ehdokkuudesta kansainvälisen 
presidentin tehtävään alkaen 2014. 
Kansainvälisessä hallituksessa ei voi 
samanaikaisesti olla kahta jäsentä sa-
masta maasta.

Vuosikokouskutsu lähetetään klu-
bipresidenteille kolmena kappaleena 
maaliskuun loppuun mennessä.

Avoimet ovet 
liittotoimistossa pe 

1.3.2013 klo 12–15.45

Liiton henkilökunta haluaa toivot-
taa kaikki lionit tervetulleiksi tutus-
tumaan joulukuun muuton jälkeen 
uudistuneeseen liittotoimistoon Hel-
singin Malmilla, os. Kirkonkyläntie 
10, II kerros. Tarjoamme kahvit ja 
pientä makeaa. Odotamme teitä san-
koin joukoin paikalle!

Nähdään viimeistään 1.3.2013 
Hyvää alkavaa kevättä!

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Tavoitteena jäsenrekisterin avaaminen 
kaikille liiton jäsenille

Pääsihteeri antaa katsausta liiton taloudesta Hämeenlinnan kuvernöörineuvoston päätösinfossa 16.11.2012. 
Kuva: Heikki Hemmilä.
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Pohjoismaiden leijonajohtajat ko-
koontuivat Ruotsin Trollhättaniin 
18.–20.1.2013. Tämänkertaisessa 
Pohjoismaiden yhteistyöneuvoston 
(NSR) -kokouksessa oli osallistujia 
yhteensä 140, ja mukana oli myös 
leijonia Baltian maista, Saksasta ja 
Iso-Britanniasta. Suomesta osallis-
tujia oli 40, joista liiton edustajina 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
jäsen- ja koulutusjohtaja sekä pää-
sihteeri. Kokouksen teema oli HY-
VÄ JÄSENYYS – HYVÄ JOHTAJUUS. 

NSR on perustettu vuonna 1962 
yhteistyöelimeksi Ruotsin, Norjan, 
Tanskan, Islannin ja Suomen leijo-
nien välille. Sen tavoitteena on kehit-
tää ja toteuttaa pohjoismaisten leijo-
nien yhteistyötä ja yhteisprojekteja. 
Yhteistyöprojekteista suurin ja pitkä-
aikaisin on 17–25-vuotiaista soitta-
jista koostuva sinfoniaorkesteri Or-
kester Norden, jossa on tällä hetkellä 
16 suomalaista muusikkoa. Kokous 
päätti korottaa muusikkokohtaista 
stipendiä 3  000 Ruotsin kruunus-
ta 4  500 Ruotsin kruunuun. Myö-
hemmin päätetään orkesterin mah-
dollisesta esiintymisestä Hampurin 
kansainvälisessä vuosi ko kouksessa. 
Yhteisenä projektina jatkuu vuoden 
2011 syksyllä Georgiassa aloitettu 
Lions Quest -koulutus. 

NSR:n tulevaisuus esillä 
Hampurin 

vuosikokouksessa

Kokous muodostui avajaisista ja 
yleiskokouksesta sekä erillissemi-
naareista ja illanvietoista. Ylimääräi-
senä ohjelmana päätöspäivänä jär-
jestettiin omaehtoisena ensimmäistä 
kertaa 1. varapiirikuvernöörien kou-
lutus, johon Suomesta osallistuivat 
kaikki 1. varapiirikuvernöörit. Se-
minaareissa paneuduttiin jäsen- ja 
johtajuuskysymyksiin, kansainväli-
siin yhteisprojekteihin, leoasioihin 
sekä NSR:n tulevaisuuteen. Jäsenli-
säys perustuu Pohjoismaissa lähinnä 
naisiin. Suomen koulutusseminaaris-
sa esittämä etupainotteinen tulevien 
piirikuvernöörien koulutusmalli he-
rätti laajaa kiinnostusta.

Viime vuosina NSR-kokouksissa 
yksi vakioaiheista on ollut NSR:n tu-
levaisuus. Nyt päätettiin, että Ham-

Varapiirikuvernöörit ensimmäistä kertaa koulutettavina

”Hyvä jäsenyys – hyvä johtajuus” 
olivat NSR-kokouksen teemoina Ruotsissa

Ruotsin Lions-liiton puheenjohtaja Bengt Benediktsson luovutti kokouksen 
päätteeksi perinteisen NSR-ryijyn norjalaiselle kollegalleen Christian H. Jo-
hansenille. Kuva: BVL.

Suomalaisia leijonia ja puolisoita Trollhättanin NSR-kokouksessa oli nelisenkymmentä. Kuva: BVL.

purin vuosikokouksen yhteydessä 
Pohjoismaiden tulevat puheenjoh-
tavat tekevät päätöksen tulevien 
vuosien NSR-kokousten sisällöstä, 
rakenteesta sekä järjestämispaikois-
ta ja -ajoista. Työvaliokunta valmis-
telee asiaa yhdessä Pohjoismaiden 
liittojen nykyisten puheenjohtajien 
kanssa.

Suomi kehityksen 
keulassa

Kaiken kaikkiaan NSR-kokous an-
taa mahdollisuuden mielipiteiden ja 
kokemusten vaihtoon sekä tutustu-
misen muiden Pohjoismaiden leijo-
nien kanssa. Kokouksesta jäi sellai-
nen vaikutelma, että suomalainen 
lionstoiminta kulkee Pohjoismai-
den selvästi suurimpana lionsmaa-
na monessa asiassa kehityksen kär-
jessä, joskin meidänkin on jatkuvasti 
kehitettävä toimintaa erityisesti klu-
bitasolla sekä tietotekniikassa.

Ensi vuonna NSR on Oslon lähel-
lä Hönefossissa.

Seppo Söderholm
 puheenjohtaja
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Pohjoismaiden yhteistyöneuvosto 
käsitteli Trollhättanissa myös ensi 
kesän Hampurin Conventionin yh-
teisiä järjestelyjä. Pohjoismaisessa 
paraatissa paraatiasuja on kolmen-
laisia: kansallispukuiset osallistujat 
Pohjoismaiden lippujen kera, perin-
teisissä sinivalkoisissa paraatiasuissa 
osallistuvat ja vapaissa turistiasuis-
sa osallistuvat. Kaikkien paraatiin 
osallistujien on pysyttävä paraatin 
muodostelmassa. Islantilainen koor-
dinaattori ehdotti, että tänä vuon-
na ei osallistuttaisi paraatiin kilpai-
lumielessä.

Jokaisen Hampuriin osallistu-
van täytyy ilmoittautua liittoon tai 
matkakoordinaattorille järjestelyjen 
vuoksi. Ensi kesän Hampurin Get 
together -tilaisuuteen ja skandinaa-
viseen Hospitality room -tilaisuu-
teen osallistuja tarvitsee pääsylipun. 
Kaikkien Hampuriin osallistuvien toi-
votaan osallistuvan kokoukseen ja 
ainakin paraatiin, johon kaikilla on 
vapaa pääsy.

NSR antaa hienon tilaisuuden tavata 
lionsystäviä niin pohjoismaista kuin 
Baltian maista. Tässä piirikuvernöö-
ri Reino Laine keskustelemassa viro-
laisen virkaveljensä Andres Lukinin ja 
hänen puolisonsa Ellen kanssa. Ku-
va: BVL.

Pohjoismainen yhteistyö kehittyy
Nais-miessuhteeksi 
kaavaillaan 50–50 %

NSR -kokouksen jäsenseminaarin 
selkeäksi tulokseksi tuli, että Lions-
järjestö kasvattaa Pohjoismaissa 
naisten määrää niin, että mies-nais-
suhteeksi tulee 50–50  %:a. Johta-
juusseminaari antoi uusia eväitä 
niin lionien kuin työelämänkin joh-
tamiseen. Molemmat seminaarit oli-
vat hyviä ja antoisia. 

Uusittu tulevaisuusseminaari kä-
sitteli NSR -kokouksen uutta raken-
netta vuorovaikutteisesti ryhmätyö-
nä. Keskustelussa Suomi nosti esille 
ajatuksen, että kokous ryhdyttäisiin 
järjestämään joka toinen vuosi. Sa-
malla kokousta kehitettäisiin niin, et-
tä tavalliset suomalaisetkin leijonat 
voisivat osallistua niin kustannus-
ten kuin mielenkiintoisen ja antoi-
san sisältönsä puolesta. NSR:n tu-
levaisuusseminaari nosti esille, että 
tilaisuus alkaisi perjantaina eri mai-
den yhteisillä keskusteluilla ja vuo-

Tämän lehden julkaisupäivänä 
olemme saavuttaneet viisivuotisen 
projektimme ensimmäisen etapin. 
Vuonna 2009 saimme tietää, että 
saamme kunnian järjestää vuoden 
2013 Leo Europa Forumin. LEF:n jär-
jestämiseen kuuluu myös nyt tam-
mikuun lopussa pidetty Leo Euro-
pa Pre-Forum. Aloitan siitä mistä 
on luovuttu.

Vuonna 2009 pitäessämme en-
simmäisiä järjestelytoimikunnan 
kokouksia keskustelun aiheet olivat 
tulevaisuuteen katsovia ja näin jäl-
keenpäin mietittynä juuri sellaisia 
kuin pitikin. Paljon on muuttunut 
noista keskusteluista. Ennen kaikkea 
monista asioista on luovuttu. Olem-
me kokoustaneet yli 30 kertaa koko 
järjestelytoimikunnan voimin. Tämä 
tarkoittaa viikonloppukokouksina yli 
10  000 tuntia, eikä mukaan ole las-
kettu edes matkustusaikoja järjestys-
toimikunnan asuessa Oulu–Helsinki 
-akselilla. Lisäksi varsinkin viimeai-
koina skype-kokousten ja illan pik-
kutunneilla soitettujen puheluiden 
määrä on lisääntynyt huomattavasti. 
Kalenterimerkintöjä syntyykin myös 
monista muista asioista kuin pelkis-
tä kokouksista. Lisäksi esimerkiksi 
saamiemme villasukkien määrä ker-
too myös suuresta ajallisesta panos-
tuksesta koko Lions-liikkeen sisällä.

Aika on siitä outo resurssi, että 
sitä ei saa mistään lisää. Jokainen 
ihminen miettii vähintään alitajui-
sesti mihin aikaansa haluaa käyttää. 
Minulle suurin syy käyttää aikaani 
on minua ympäröivät ihmiset. Hy-
vänkin asian puolesta käytetty aika 
tuntuu turhalta, jos sitä ei voi käyt-
tää juuri sinulle tärkeältä tuntuvi-
en ihmisten kanssa. Lopulta se mi-
tä teit ei ole läheskään niin tärkeää 
kuin se, kenen kanssa sen teit. On-
ko kaikki tämä ollut sitten käytetyn 
ajan arvoista? Lopullinen vastaus ky-
symykseen sen täydellä ja vaatimalla 
painolla saadaan varmasti vasta elo-
kuun varsinaisen Forumin jälkeen.

JOHTAMISTA
Se, mitä ihmisten toimiessa yhdessä 
saadaan aikaan, riippuu johtamises-
ta. Jo ”Leo” -sanan muodostaminen 
alkaa sanalla ”leadership”. Missä tä-
tä paljon puhuttua johtamista sitten 
on? Varsinkin mediaa seuratessa tu-
lee vastaan lähinnä johtamisen puu-
te ja johtamisen kriisit. Me näemme 
kaikessa Leo-toiminnassa mahdolli-
suuden johtamisen kehittymiseen ja 
kehittämiseen. Varsinkin tämän kal-
taisten tapahtumien organisointi ja 
johtaminen kehittää aivan jokaisen 
järjestelyihin osallistuvan nuoren 
johtamisvalmiuksia. Myös niiden, 

jotka eivät välttämättä edes johda. 
Muiden toimintaa ja johtamisottei-
ta seuratessa on mahdollisuus oppia 
vaikka kuinka paljon. 

Olemme ottaneet tästä syystä 
johtamisen suureksi osaksi work-
shop-toimintaa Leo Europa Pre-
Forumissa. Johtaminen tapahtuu 
kaikkialla Euroopassa samoilla pe-
riaatteilla. Vaikka johtamiskulttuu-
ri voi olla erilainen, ovat ihmisten 
kohtaaminen, kuunteleminen ja so-
piva määrä sopivan haastavia tehtä-
viä jokaiselle avain menestyksekkää-
seen yhteisöön. Oli kyseessä sitten 
kodin mini-yhteiskunta tai monikan-
sallinen yhtiö. Haluamme auttaa ja 
antaa Leoille mahdollisuuden oppia 
parhaassa mahdollisessa ympäristös-
sä: kavereiden kanssa. Leoissa epä-
onnistuminen ei ole synti vaan tilai-
suus oppia ja kehittyä.

SAAVUTTAMISTA
Mikä sai meidät kaikki lähtemään 
mukaan näin isoon projektiin alun 
alkaen, tai muutaman kohdalla tu-
lemaan mukaan matkan aikana? Mi-
kä on saanut meidät kokoontumaan 
viikonlopusta, kuukaudesta ja vuo-
desta toiseen ja rakentamaan asioita 
yhteisen tapahtuman eteen? Uskon, 
että syitä on vielä useampia kuin ih-
misiä toimikunnassa tai mukana jär-

jestelyissä. Mutta haluan kovasti us-
koa, että yksi asia yhdistyy kaikkien 
silmien takaa. Ihmiset. Kansainväli-
set aikaansaavat ja ahkerat ihmiset. 
Juuri sellaiset, joita me olemme ja 
jollaisina haluamme muuttaa maa-
ilmaa, vaikkakin vai hitusen verran. 
Haluamme kehittyä ja antaa muil-
le ihmiselle mahdollisuuden kehit-
tyä mukanamme, edellämme ja vie-
rellämme.

Kehitys on saavuttamista. Ei kun-
niamerkkejä tai saavutettuja etuja. 
Vain saavutettua elämää ja tavoit-
teita. Oman itsensä löytämistä ja 
kehittämistä. Tämä projekti on an-
tanut ja antaa mahdollisuuden mitä 
moninaisimpiin asioihin. Niistä suu-
rin ja jaloin on oman itsensä ja maail-
mankuvan kehittäminen. Visio siitä, 
että tekemiselläni on vaikutus ym-
päristöön. Parhaan palkinnon saa, 
kun saavuttaa omat tavoitteensa. 
Minun tavoitteeni on olla mukana 
järjestämässä kaikkien aikojen paras-
ta Leo Europa Forumia. Ja olen täy-
destä sydämestäni sitä mieltä, että 
sen me tulemme saavuttamaan. Ei 
yksin vaan yhdessä.

LEF2013 presidentti 
Vili Urpilainen

Luopumista – johtamista – saavuttamista

rovaikutuksella esim. päivänpoltta-
vista aiheista, joista keskusteltaisiin 
ja siten tutustuttaisiin pohjoismai-
siin uusiin ystäviin. Lauantaina oli-
si erilaisten keskeisten valmisteltujen 
teemaseminaarien ja 1VDG -koulu-
tuksen vuoro, jonka jälkeen päivä 
huipentuisi ulkopuolisen esiintyjän 
mieliinpainuvaan esiintymiseen ja il-
taohjelmaan. Sunnuntaina tarvitta-
vat koulutukset yms. jatkuisi kuten 
tänäkin vuonna aamusta kotimat-
kaan saakka.

Tämä rakenne merkitsisi, että 
Pohjoismainen kokousbyrokratia 
hoidettaisiin CC-ryhmän toimesta, 
joka tekisi tarvittavat kokoukseen 
liittyvät käytännön päätökset, eikä 
tähänastisen kaltaista isoa kokousta 
enää käsiteltäisi. Maiden hallitukset 
ja KVN:t voisivat vahvistaa puheen-
johtajien ratkaisut tietyissä asioissa. 
NSR:n työryhmä (AU) valmistelee 
tarvittavat muutosesitykset Hampu-
rissa pidettävään kokoukseen.

VCC Asko Merilä
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Ratnapuran sairaalan ensimmäinen 
koko vuosi on täynnä ja sairaalal-
la menee tällä hetkellä hyvin. Jos 
tärkeimpänä lukuna pidetään leik-
kausmääriä, siinä suhteessa olem-
me ylittäneet tavoitteen 23  %. En-
simmäisen vuoden tavoite oli 500 
leikkausta ja me leikkasimme 618. 
Myös seulontaleirien määrä on li-
sääntymässä koko ajan. Lääkärien 
kiinnostus sairaalaa kohtaan on nyt 
lisääntymässä, kun olemme otta-
neet käyttöön Bausch+Lombin Stel-
laris Phaco-leikkausmikroskoopin, 
kuudentena sairaalana Sri Lankassa.

Sri Lankan Ratnapurassa oleva 
sairaala on ollut nyt käytössä vajaan 
1,5 vuotta. Tuntuu siltä, että vauhti 
on kiihtymässä koko ajan. Parhaim-
man käsityksen numeroista saa tar-
kastelemalla potilas- ja hoitomäärä-
taulukka. Sairaala on viranomaisten 
hyväksymä yksityissairaala ja siitä 
on jopa seinällä laatta.

Kun aloitimme elokuussa 2011, 
niin kaikki lääkärissä käynnit ja hoi-
totoimenpiteet olivat ilmaisia. Vuo-
den 2012 alusta systeemi muuttui 
siten, että suoraan sairaalaan tule-
va maksaa pienen rekisteröintimak-
sun ja jos tarvitaan toimenpiteitä, 
niin myös niistä peritään pieni mak-
su. Sen sijaan, jos potilas tulee leiril-
le ja siellä ilmaisessa tutkimuksessa 
havaitaan harmaakaihi tai muu tar-

kattu vanha linssi ja syötetään uusi 
ns. taitettava linssi. Toipumisaika 
tälle on noin 1 viikko.

Phacon-laitteen hinta oli noin 
50  800  € ja siihen käytettiin poh-
jarahana LCIF:n apurahasta jääneet 
22  420  €. Tarvitun 28  400  €:n lisäk-
si rahaa kertyi (tätä kirjoitettaessa) 
vielä 9  650  €. Nyt on Liiton hallituk-
selle esitetty, että yli kertyvät varat 
käytettäisiin ilmaispotilaiden Phaco-
leikkauksiin.

Sairaalaa ylläpitävän Säätiön hal-
lituksen puolesta esitän vielä kerran 
parhaat kiitokset kaikille klubeille ja 
yksityishenkilöille, jotka olivat mu-
kana Phaco-keräyksessä.

Sri Lankan sairaalan 
arvostus on noussut

Voidaan todeta vielä tuosta Phaco-
laitteesta, erään suomalainen silmä-

kirurgin mielipide, että Suomessa ei 
kukaan leikkaa enää harmaakaihia il-
man Phacoa. Sen sijaan Sri Lankas-
sa vain harva lääkäri pääsee leikkaa-
maan Phacolla. Meidän sairaalamme 
on kuudes koko maassa, jossa on 
Bausch+Lombin Stellaris Phaco. Kun 
teimme aikoinaan laitevalintaa, niin 
kaikki haastatellut silmälääkärit niin 
Suomessa kuin Sri Lankassakin, suo-
sittelivat Stellariksen ostoa. Näin ol-
len ei pidä ihmetellä sitä, kun sairaa-
lamme arvostus on noussut ja yhä 
useammat lääkärit tuntevat mielen-
kiintoa sairaalaamme kohtaan.

Meillä on kritisoitu sitä, kun ei 
ole omaa vakinaista kirurgia. Mie-
lestäni tähän ei ole aihetta. Suu-
rimman osan leikkauksista on teh-
nyt Sri Lankassa oleva kirurgi, joka 
asuu Colombossa ja on siksi joutu-
nut pyytämään lääkintäviranomaisil-
ta luvan leikata Ratnapurassa. Lo-

Ratnapuran sairaalalla menee hyvin

Sairaalan bussin erottaa hyvin sen kylkeen teipatuista teksteistä.

Sairaalan aulan seinällä on Sri Lankan Ystävien tunnus, josta on tullut myös 
sairaalan logo. Siinä on UM:n tuki-ilmoitus ja alimmaisena viranomaisten an-
tama todistus, että sairaala on hyväksytty yksityissairaalaksi.

Ratnapuran sairaalan potilas- ja hoitomäärät

 
18.8.2011–
31.12.2011

1.1.2012–
31.12.2012

Yht. 

Potilaskäynnit 2416 4257 6673

Tarkastuskäynnit 1219 611 1830

Löydetty harmaakaihia 228 996 1224

Leiripotilaita 529 5151 5680

Leirien määrä 6 27 33

Leikkausmäärät    

       Ilmaiset  389  

       Maksulliset  208  

       Muut  11  

 Yht. 618  

ve päästä sairaalaan, niin toimenpi-
teet sairaalassa ovat ilmaisia. Samoin 
ovat kuljetukset sairaalan omalla 
bussilla.

Rekisteröintimaksu sairaalaan on 
0,60 € ja maksetun leikkauksen hin-
ta on noin 50 € + valittu linssi. Nämä 
ovat hyvin vaatimattomia verrattuna 
yksityissairaaloiden hintoihin. Lisäk-
si tulee mahdolliset silmälasit, läh-
dettäessä kotiin leikkauksen jälkeen.

Lionsklubien osuus 
on merkittävä 

Lionsklubit järjestävät seulontaleire-
jä yhdessä sairaalassa toimivan lei-
rikoordinaattorin kanssa. Sovitaan 
aika, klubi järjestää paikan ja sairaa-
lasta tulee yleensä optikko. Pienel-
lä laskutoimituksella huomataan, et-
tä vuonna 2012 leirejä on ollut joka 
toinen viikko ja potilaita yhtä leiriä 
kohti on ollut 190. Tämä on ainoa 
tapa löytää myös köyhät harmaa-
kaihipotilaat.

Viime syksyn aikana järjestettiin 
Suomessa ns. Phaco-keräys. Phaco 
on leikkausmikroskooppi. Perintei-
sessä avohaavaleikkauksessa teh-
dään 16 mm pitkä haava ja toipu-
misaika on noin 3 kuukautta. Kun 
leikkaus tehdään Phacolla, niin leik-
kaushaava on alle 2 mm. Näin pie-
nestä haavasta otetaan ulos murs-
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Äskettäin hankitut Phaco -laitteet 
otettiin heti käyttöön kun riittävä 
koulutus (kuvassa) oli annettu.

kakuussa aloitti leikkaustoiminnan 
eräs paikallinen lääkäri, joka tosin 
ehti leikata vain noin 5  % vuoden 
2012 leik kauk sista. Hän ei tarvitse 
lupaa viranomaisilta. Lisäksi eräs 
kolmas lääkäri on suunnittelemassa 
leikkaustoiminnan aloittamista. Jos 
meillä olisi ollut vakinainen kirurgi, 
niin meidän budjetti ei olisi kestänyt 

Tulokset:
1. Maija Heikkinen, 11 v., Hamulan koulu, luokka 5A. 

Lions Club Siilinjärvi/Tarina, piiri 107-K
2. Maria Loginov, 13 v., Deutsche Schule, luokka 7B. 

Lions Club Helsinki/Worldwide, piiri 107-B
3. Ella Lukkari, 13 v, Tenetin koulu, luokka 7D. Lions 

Club Sotkamo, piiri 107-I

Suomen rauhanjulistekilpai-
lun voittaja on 11-vuotiaan 
siilinjärveläisen Maija Heik-
kisen työ. Siinä liekki hohtaa 
valoa pimeyteen ja ylläpi-
tää toivoa paremmasta huo-
misesta.

Toisen palkinnon Suomessa sai Maria Loginov 
Helsingistä ”Ihmisen sydän on maailman rauhan alku”.

Suomen rauhanjulistekilpai-
lun voittaja on 11-vuotiaan 

-
kisen työ. Siinä liekki hohtaa 

tää toivoa paremmasta huo-

Kolmanneksi arvioitiin sotkamolaisen Ella Lukkarin työ 
”I wish peace for everyone”.

sitä. Nykyiset lääkärit toimivat suo-
ritepalkkiolla.

Vastaanottolääkäreitä on ollut 
alun perin yksi, joka on toiminut 
meillä torstaina illalla sekä lauan-
taina ja sunnuntaina. Viime kesä-
nä aloitti myös toinen lääkäri. Tämä 
mahdollistaa sen, että sairaalassa on 
lääkäri sen jokaisena aukiolopäivänä. 

Aukiolopäivät ovat torstaista maa-
nantaihin. Tiistai ja keskiviikko ovat 
henkilökunnan viikkovapaita.

Lääkärien toiminta 
on hyvin valvottua

Sri Lanka on Sosialistinen Tasaval-
ta ja siitä syystä lääkärien toimin-

ta on hyvin valvottua. Me olemme 
neuvotelleet viime keväästä alkaen 
oman kirurgin saamisesta kahdeksi 
vuodeksi. Neuvottelut jatkuvat edel-
leen. On myös ollut puhetta, jos jo-
ku kirurgi Suomesta tekisi vierailun 
sairaalaan ja työskentelisi siellä mää-
rätyn ajan. Tämäkään asia ei ole it-
sestään selvyys, vaan vaatii viran-
omaisluvan.

Sairaalan vaikutusalueella on 
noin tusinan verran lionsklubeja. 
Sairaalan tulevaisuus on riippuvai-
nen näiden klubien aktiivisuudesta. 
Kun klubit jaksavat järjestää leirejä, 
niin sitä myöten löytyy uusia har-
maakaihipotilaita ja sairaalaan saa-
daan leikattavia potilaita.

PID Erkki Laine
sairaalan hankevastaava

erkki.laine@lions.fi

Lions Clubs Internationalin 25. kan-
sainvälisen rauhanjulistekilpailun 
teemana oli "Kuvittelen rauhan". 
Suomen osalta kilpailu on nyt päät-
tynyt ja voittajaksi valittiin lionspii-
riä 107-K edustavan Hamulan koulua 
käyvän Maija Heikkisen rauhanjulis-
te. Hänen työnsä edustaa Suomea 
lionien kansainvälisessä rauhanju-
listekilpailussa. Suomen osakilpailun 
toiselle sijalle tuli Maria Loginovin 
työ (Deutsche Schule) ja kolman-
nelle sijalle Ella Lukkarin työ (Tene-
tin koulu).

Voittajatyön tehneen 11-vuotiaan 
siilinjärveläisen Maija Heikkilän lau-
sunto rauhasta on: "Tytön pitelemä 
liekki hohkaa valoa pimeyteen ja yl-
läpitää toivoa paremmasta huomi-
sesta”.

Kauden 2013-14 kilpailun teema 
on "Meidän maailmamme, mei-
dän tulevaisuutemme". Kilpailuun 
voivat osallistua nuoret, jotka ovat 
11-, 12- tai 13-vuotiaita 15. marras-
kuuta. Kansainvälisille voittajille il-
moitetaan voitosta viimeistään 1.2. 
Voittaja saa 5000 dollaria ja matkan 
palkinnonjakotilaisuuteen sponso-
riklubin presidentin ja kahden per-
heenjäsenen kanssa Lionien päivä 
Yhdistyneiden Kansakuntien kans-
sa -tapahtumaan. Kullekin 23:sta 
kunniamaininnan saajasta luovute-

taan 500 dollarin rahapalkinto ja to-
distus saavutuksesta.

Lionien kansainvälisestä rauhan-
julistekilpailusta saa lisätietoja soit-
tamalla numeroon +1-630-203-3812 
tai ottamalla yhteyttä Lions Clubs In-
ternationalin AV- ja tapahtumaosas-
toon.
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Sri Lanka oli sisällissodan kurimuk-
sessa kolmekymmentä pitkää vuotta. 
Sotaisuudet päättyivät toukokuussa 
2009. Pakolaisleirit suljettiin heinä-
kuuhun mennessä. Ihmiset hakeu-
tuivat seuduille, joista olivat sotaa 
lähteneet pakoon. Pakolaisten (IDP 
– Internally Displaced People) virta 
aiheutti mittavat ongelmat, joita sel-
vittämään perustettiin erillinen mi-
nisteriö. 

Sinikka ja Keijo Ahorinnan ollessa 
yhdistetyllä loma- ja projektien tar-
kistusmatkalla Sri Lankassa, Keijo oli 
mukana Sri Lankan NGO vapaaeh-
toisjärjestön toiminnassa, heitä ta-
paamaan tulivat Trincomaleen minis-
teri De Silva, Banagala Gunarathana 
Thero-munkki ja urakoitsija Amarasi-
ri Kuruwage. He pyysivät Ahorintaa 
aloittamaan uuden projektin entisel-
lä sota-alueella Morawewan laajalla 
alueella, jonne oli vaeltanut 1  600 
koditonta perhettä. 

Tilanne alueella oli juuri niin han-
kala, kuin sitä oli kuvattu. Risuista 
kyhättyjä majoja oli tiheään maan 
hallituksen osoittamilla lohkoilla. 
Mukaansa pakolaiset olivat saaneet 
vain lapset ja muovikassiin pakatun 
omaisuutensa. Miinakylttejä oli kaik-
kialla. 

Rauma-kylää lähdetään 
rakentamaan

Joulukuussa 2009 paikalliseen Uusi 
Rauma -lehteen kirjoitettiin artikke-
li kuvaamaan pakolaisten oloja, se-
kä Ahorinnan toive päästä rakenta-
maan pysyviä koteja Morawewaan.

Helmikuussa 2010 lahjoituksia 
oli kertynyt yhdeksän talon verran. 
Yritykset lahjoittivat kolmen talon, 
Rauman seurakunta yhden ja yksi 
perhe lahjoitti yhden talon hinnan. 
Yleisötilaisuuksien, huutokaupan, 
kirpputorimyynnin tuotto käytet-

tiin talojen rakentamiseen. Kevään 
aikana varoja kertyi niin paljon, et-
tä kymmeneskin talo saatiin raken-
netuksi.

Kevään 2011 aikana Morawewan 
pakolaisille rakennettiin seitsemän 
kaunista ja turvallista kotia. Jälleen 
oli pienistä puroista syntynyt suu-
ri virta. 

Pyyteettömäksi havaittu työ sai 
merkittävää huomiota osakseen, 
kun LC Rauma, LC Lappi, LC Rau-
ma/Kanali Helme, LC Rauma/Ruo-
ri, LC Rauma/Ankkuri, LC Ankkuri 
ladyt Ja LC Rauma/Reimari lahjoit-
tivat Rauma-kylälle 2  100 €. Lahjoi-
tus antoi uskoa kevään 2012 tavoit-
teen saavuttamisesta.

Muita lahjoittajia olivat rauma-
laiset yritykset ja Rauman kaupun-
ki. Yksi perhe lahjoitti varat yhteen 
taloon. Lisäksi kirpputoritoiminnan, 
lipaskeräysten ja arpajaisten tuloilla 
koottiin varat viiteen kotiin. Talot ra-

kennettiin kevään 2012 aikana kol-
messa kuukaudessa.

Ahorinta tapasi LC Rauma/Rei-
marin Veikko ja Sirpa Valavuon Sri 
Lankassa heidän ahkeroidessa kum-
milapsi-projektissa. Sovimme ta-
paamisesta Morawewassa, jossa 
Valavuot osallistuivat kolmen länsi-
suomalaisen ”leijonan” kanssa juh-
lalliseen peruskivenmuuraukseen. 
Suomalaiset saivat kunnian laskea 
peruskivet Sureshin tulevaan ta-
loon. Juhla oli kaikille osallistujille, 
niin paikallisille ihmisille kuin vie-
raille mieliinpainuva kokemus. Rau-
ma-kylä oli saanut merkittävän lisän 
historiaansa tässä tärkeässä tapah-
tumassa.

Vaikeasta yleismaailmallisesta ta-
loustilanteesta huolimatta LC Rau-
ma Reimari lahjoitti tutuksi tulleel-
le ja luotettavaksi osoittautuneelle 
Rauma-kyläprojektille 19.10.2012 
40-vuotisjuhlassaan 6.500 € yhden 

Rauma-kylää rakentamassa 
Sri Lankan sotapakolaisperheille

Rauma-kylään rakennettu talo.

Rauma-kylän kyltti.
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talon rakentamiseksi Morawewaan. 
Projektikoordinaattori Keijo Ahorin-
ta ei vieläkään löydä riittävän kau-
niita sanoja osoittamaan kiitollisuut-
taan Morawewan pakolaisperheiden 
puolesta. Lämpöisimmät kiitokset LC 
Rauma Reimari tulee saamaan talon 
luovuttamistilaisuudessa huhtikuun 
2013 alussa.

Varoja tämän vuoden projektiin 
on kertynyt kolmen talon verran. 
Neljännen talon kustannuksista on 
vailla noin puolet. 

Tärkeää tietoa

Morawewassa kaksi suurinta etnis-
tä ryhmää ovat buddhalaiset sinha-
leesit (enemmistönä) ja hindulai-
set tamilit. Muita ovat muslimit ja 
pieni määrä kristittyjä. Sisällissodan 
kauhut ovat vielä pinnalla ihmisten 
mielissä. Rauma-kylässä taloja ra-
kennetaan yhtä monta kummalle-
kin pääryhmälle. 

Nyt 22 rakennetusta talosta kym-
menen kuuluu sinhaleeseille, kym-
menen tamileille ja kahdessa talossa 
perheen isä on tamili ja vaimo sin-
haleesi. 

Yhdessä paikallishallinnon kans-
sa valitaan uusien talojen omistajat. 
Etusija annetaan monilapsisille per-
heille, joissa on vammaisuutta, sai-
rautta tai sodassa vammautuneita 
ihmisiä.

Talot rakennetaan pääosin valtion 

ki allekirjoittavat sopimuksen, jossa 
sitoutuvat osallistumaan rakentami-
seen kaivamalla sokkelipohjan ja li-
kakaivon, täyttämään ja tiivistämään 
perustukset sekä auttamaan raken-
nusmateriaalien kannossa. Lopuksi 
koti maalataan valkoiseksi ja pide-
tään kunnossa ja siistinä. Velvoit-
teet eivät ole arkipäivää Sri Lankassa, 
mutta sitouttavat perheet kodin ra-
kentamiseen ja kunnossapitämiseen 
jo ennalta. Nämä ovat Pissu Suddan 
(Keijon, hassun valkoisen) oivalluk-
sia kokemuksista oppineena. 

Keijo Ahorinta on koko rakennus-
vaiheen ajan Morawewassa vastaa-
massa varojen käytöstä ja rakenta-
misen laadusta. Hän toimii alueella 
ainoana valkoisena.

Yksi työryhmä rakentaa kahta ta-
loa kerrallaan. Kattotyöt ja sähköis-
tyksen alan ammattilaiset. Sähköä 
alueella ei kaikille ole, mutta taloi-
hin tulee sähköistys tulevaisuuden 
varalle.

Sri Lankassa on sanonta: ”Kun 
annat lapselle koulutuksen, annat 
hänelle tulevaisuuden. Kun raken-
nat hänelle kodin, annat hänelle ko-
ko elämän!”

LC Rauma/Reimari 
40-vuotias 

Lahjoituksia klubi on jakanut 40 vuo-
den aikana 375  000 euroa, josta la-
dyjen osuus on 40  000 euroa. Lisäksi 
tulevat aktiviteetteihin käytetyt työ-
tunnit. 

Juhlavuoden suurimmat lahjoi-
tukset ovat; Aito Fiilis ry Sri Lankan 
Rauma-kylän Morawewaan pysyvä-
koti ohjelmaan 6  500 euroa ja Rau-
man Seudun Kehitysvammaisten Tu-
ki ry:lle 3  000 euroa, sekä Ladyjen 
lahjoitus syöpälasten tukemiseen 
500 euroa. Muita lahjoituksia klubi 
on antanut vuoden aikana nuoriso-, 
maanpuolustustoimintaan sekä tu-
kenut kolmannen sektorin toimijoita.

LC Rauma/Reimari  
ja Sri Lanka

Klubi on osallistunut Sri Lankan 
Ratnapuran silmäsairaalan rakenta-
miseen ja varusteiden hankkimiseen 
sinne. Sekä lioneilla että ladyillä on 
kummallakin omat kummilapsensa 
Sri Lankassa, joiden koulunkäyntiä 
tuetaan. 

Sri Lankalainen lionsklubi Weera-
ketiya pyysi vuonna 2011 LC Rauma/
Reimaria ystävyysklubiksi. Klubi te-
ki vuonna 2012 päätöksen suostua 
Weeraketiyan pyyntöön ja nyt tä-
mä ystävyysklubisuhde on solmittu 
ja vahvistuu aktiivisen yhteydenpi-
don kautta. Suomalaiset leijonat peruskiven muurauksessa Sureshin talossa. Veikko Valavuo peruskiven ”muurauksessa”.

Rauma Reimarin lahjakirja Rauma-kylä projektille.

maalle. Kodit luovutetaan perheille 
korvauksetta. 

Uusien talojen omistajat kut-

sutaan tiedotustilaisuuteen, jossa 
heille selvitetään omalla kielellään 
kotien saannin velvollisuudet. Kaik-
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Yli 300 lähdössä – 
Hampuriin mahtuu vielä

Ensi heinäkuun alussa olemme läh-
dössä suurella joukolla näyttämään 
sinivalkoista väriä ja suomalaisen 
Lions-toiminnan elinvoimaisuut-
ta järjestömme 96. kansainväliseen 
vuosikokoukseen Hampuriin 5.–9.7. 
2013. Vielä ehtii mukaan, mutta nyt 
kannattaa päätöksentekoa ja matkan 
varaamista jo kiirehtiä.

”Kansainvälinen vuosikokous ei 
ole koskaan ollut näin lähellä meitä. 
Tilaisuus kokea joka puolelta maa-
palloa tulevien lionien yhteinen ta-
paaminen on ainutlaatuinen. Paikalle 
odotetaan jopa 20  000 osallistujaa. 
Meillä on paras tilaisuutemme näyt-
tää Suomen lions-toiminnan voi-
ma. Vaikka järjestön johto tuntee 
voimamme, suurin osa lioneista eri 
puolilla maailmaa ei. Osoitetaan 
se”. Näin toteaa oma ehdokkaam-
me kansainväliseksi 2. varapresiden-
tiksi, PID Harri Ala-Kulju.

– Tavatessani leijonia eri puolilla 
Suomea monen kommentti on ollut: 
”Olen todennäköisesti tulossa Ham-
puriin”. Asia on monella mielessä. 
Liitto on järjestänyt matkavaihtoeh-
toja, joten rohkeasti vain mukaan. 
Aina voi järjestää matkan myös oma-
toimisesti. Tätä varten liitossa neu-
voja antaa PDG Tuomo Holopainen, 
lion Harri kannustaa niitä, jotka vielä 
miettivät osallistumistaan.

Pidetään huolta 
palveluvoimastamme

Tulevan kauden Lions-toiminnasta 
ehdokkaamme toteaa, että Lions-jär-
jestöllähän on joka vuosi uusi joh-
to. Uusi kansainvälinen president-
ti, uudet piirikuvernöörit ja  uudet 
klubipresidentit. Tehtävä heillä on 
kuitenkin joka vuosi sama: toteut-
taa lionsklubien palvelumissiota. 
Sitä varten heidän on huolehditta-
va siitä, että auttavia käsiä riittää, 
järjestö vahvistuu ja palveluvoima 
kasvaa. Iskulauseet voivat muut-
tua. Tänä vuonna olemme ”palve-
lun maailmassa”, ensi vuonna ”seu-
raamme unelmaamme”, mutta työ 
noiden sanojen takana on vuodesta 
toiseen sama: huolehditaan klubiem-
me elinvoimasta ja palvelukyvystä.

Evästyksenä vielä tämän kauden 
klubitoiminnalle PID Harri esittää, 
että viesti on sama kuin yllä. Pide-
tään huolta palveluvoimastamme. 
Jäsenkehityksemme oli viime vuon-
na –419. Tänä vuonna olemme tois-
taiseksi kulkeneet samaa tahtia. Ku-
kaan ei vaadi Suomessa no peaa 
kasvua, mutta pidetään yhdessä 
huolta, että ei taannuta. Ei anneta 
periksi. Vastuu on jokaisella klubil-
la ja sen johtajilla. Kun klubi pitää 
huolta omasta terveydestään, koko 
järjestö on terve. On myös tärkeää, 
että suomenkieliset palvelut säilyvät 
kansainvälisessä järjestössämme, eh-
dokkaamme kiteyttää.

Suuri kiitos

Kysyin vielä ehdokkaaltamme muita 
terveisiä kannattajille. Harri vastaa, 
että ”ensimmäinen mieleen tuleva 
sana on KIITOS, ja suuri sellainen. 
Suomalaiset leijonat ovat jo usean 
vuoden ajan seisseet kampanjan ta-
kana ja tukeneet sitä. Saman ovat 
tehneet kampanjan työntekijät. Il-
maista työtä on tehty tuhansien eu-
rojen arvosta ja monet heistä ovat 
uhranneet omaa rahaansa osallis-
tuessaan kampanjatapahtumiin. Sen 
edessä ei voi olla kuin nöyrä”.

”Vuoden kuluessa tiedämme, mi-
ten käy. Päätöksen tekee neljän hen-
gen pieni piiri. Jos emme onnistu, 
se ei ole meidän suomalaisten tuen 
puute, tuskin edes ehdokas, vaan 

syyt ovat sitten muut. Jos onnistum-
me, kiitos kuuluu ennen kaikkea suo-
malaisille leijonille. Heillä on voimaa 
ja he tukevat”, haastateltavani tote-
si lopuksi.

Itse näen jo mielessäni kauniin 
Binnen-Alster järven rannalla värik-
käässä kansainvälisessä paraatissa 
usean sadan skandinaavisen leijo-
nan tyylikkään, yhtenäisesti pukeu-
tuneen marssiosaston, jota hallitsee 
sinivalkoiset Suomen värit, suoma-
laiset kansallispuvut, pienet siniris-
tiliput ja iloiset suomalaiset leijonat. 
Ilmassa on suuren juhlan ja kaikkien 
aikojen suomalaisen kansainvälisen 
Lions-tapahtuman tuntu.

Markku Talvio, PDG

Vielä ehdit voittaa matkan Hampu-
riin järjestön vuosikokoukseen tai 
uuden älypuhelimen.

Lokakuussa aloitettu Suomi nä-
kyviin -arpamyyntikampanja on lä-
hestymässä loppuaan. Arpajaisluvan 
mukaan myynti päättyy 28.2.2013, 
joten aikaa vielä on. Mutta vähän.

Arpojen myynti klubeissa on su-
junut ennusteen mukaisesti, mutta 
vielä on runsaasti voittoja löytymät-
täkin. Raaputtamisesta on klubeis-
sa tullut jännittävä ohjelmanumero 
ja varsin moni on jo päässyt iloit-
semaan voitostaan.  Mutta vielä on 
paljon mahdollisuuksia jäljellä. Lisää 
arpoja voi tilata Liiton toimistosta 
osoitteesta tarvikemyynti@lions.fi.

PID Harri Ala-Kulju puhumassa suomalaisille leijonille Melvin Jones -tilaisuu-
dessa Kalajoella 12.1.2012. Kuva Heikki Hemmilä.

ARPAJAISISSA LOPPUKIRIN AIKA!
Nyt on aika lunastaa 

matkavoitot

Matkapalkintojen voittajille on va-
rattu mahdollisuus ottaa puoli-
so mukaan. Hänen osallistumisen-
sa on huomattavan edullista, sillä 
matkan kustannukset muodostuvat 
vain lentomatkasta ja vuosikokouk-
sen osallistumismaksusta, yhteensä 
noin 550 €. Matkavarauksilla alkaa 
olla kiire, sillä edullisia puolisomat-
koja ei välttämättä loppukeväästä 
enää ole jäljellä. Matkavoittajia on 
toki löytynyt, mutta voittonsa re-
kisteröineitä matkaan lähtijöitä on 
selvästi vähemmän kuin tiedossa 
olevia voittajia. Tässä vaiheessa on 
tärkeää, että saamme mahdollisim-

man tarkan lukumäärän voitetuista 
matkoista ja lähtijöistä. Osallistu jien 
nimet ehtii kyllä vahvistaa myöhem-
min keväällä.

Tuotto nuorisotyöhön

Klubit ovat tilittäneet arpamyynti-
tuloja Liitolle kiitettävästi. Toivotta-
vaa on, että klubit maksavat loputkin 
myydyt arvat lähiaikoina ja viimeis-
tään kuitenkin mukana seurannees-
sa laskussa mainittuna eräpäivänä. 
Arpajaismyyntitulot käytetään vi-
ranomaisilta saadun luvan mukai-
sesti järjestömme nuorisotyöhön.

Jouko Ruissalo
PCC, Arpajaistyöryhmän vetäjä
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Binnenalster on Hampurin kaupungin keskustassa Elben sivujoesta Alsterista 
padottu tekojärvi. Sitä reunustavat leveät rantakadut ja torit.

Hampurissa 5.–9.7.2013 järjestettävään Lions-järjestön vuosikokouk-
seen on jo nyt ilmoittautunut yli 300 suomalaista. Koskaan aikaisem-
min suomalaiset lionit ja puolisot eivät ole osallistuneet näin runsain 
joukoin lionien suurimpaan vuotuiseen tapahtumaan. 

Miksi me suomalaiset lähdemme nyt kansainväliseen vuosiko kouk seen? 
Suuri innostus johtuu siitä, että tulevan kesän vuosikokous on todella lähel-
lä meitä. Hampuriin on vain kahden tunnin lento Helsingistä. Toinen mer-
kittävä seikka on se, että osallistuminen on nyt tehty helpoksi, kun Lions-
liitto, monet klubit ja lionit ovat järjestäneet matkapaketteja. 

Voimme vain kuvitella millainen yhteenkuuluvuuden tunne syntyy kun 
kokoonnumme paraatiin tai kongressin täysistuntoihin yhtenä suurena ryh-
mänä. Taatusti meidät suomalaiset huomataan ja voimme osoittaa, että Suo-
mi on suuri lionsmaa. Osallistuja odotetaan kaikkiaan reilut 20  000 yli sa-
dasta maasta. 

Tutustu tapahtuman monipuoliseen ohjelmaan www.lionsclubs.org (si-
vusto on myös suomen kielellä) -> Uutiset ja tapahtumat -> Kansainväli-
nen vuosikokous -> Tietoja vuosikokouksesta. 

Ohjelma Hampurissa – tunnelmaa ja hauskaa yhdessä oloa

4.7. Nordic Get-together -ilta (oma tapahtuma Pohjoismaiden edustajille, 
hinta n. 25 €/henkilö)

5.7.  Näyttelyhalli on avoinna koko päivän ja aikaa jää myös kaupungin 
nähtävyyksiin tutustumiseen

6.7.  Paraati, johon osallistuu yli 20 000 leijonaa ja puolisoa – illalla on 
aikaa tutustua kaupunkiin

7.7.  Avaustäysistunto, lippuseremoniat, kansainvälisen presidentin puhe 
ja kansainvälinen show. Iltaohjelmassa mm. Nordic Hospitality 
Room -iltatilaisuus (hinta noin 25 €/hlö)

8.7.  Toinen täysistunto, ehdokkaiden nimeäminen 2. varapresidentiksi ja 
kansainvälisiksi johtajiksi

9.7.  Äänestys, päätösistunto ja presidentin, kansainvälisten johtajien ja 
piirikuvernöörien virkaan asettaminen

 Iltatilaisuus, jonka järjestävät päämajan LCI:n virkailijat

Katso yksityiskohtainen ohjelma osoitteesta www.lionsclubs.org 
(sivut myös suomeksi).

Vielä ehdit ilmoittautua

Tapahtumaan rekisteröityminen on tehtävä Lions-järjestön Online Registra-
tion -verkkopalvelun kautta. 

Rekisteröintimaksu on  130 US$/henkilö (n. 97 €) 31.3. saakka.
   150 US$/henkilö (n. 112 €) 1.4. alkaen. 

Vakiintuneen käytännön mukaan, vain rekisteröityneillä on oikeus osallis-
tua kongressin tapahtumiin. Rekisteröityneet saavat osallistujakortin, jo-
ka oikeuttaa sisäänpääsyyn tilaisuuksiin, joista ei ole ennakkoon ilmoitet-
tu erillistä hintaa.

Vielä ehdit!  Lähde mukaan kansainväliseen 
vuosikokoukseen Hampuriin 

Matkakoordinaattori 
Tuomo Holopainen.

Samalla kun rekisteröidyt osallistujaksi, voit varata majoituksen Lions-
järjestön varaamista hotelleista. Kaikista virallisista tapahtuman hotelleis-
ta on maksuton kuljetus kokouspaikalle. Pohjoismaiden edustajille on va-
rattu seuraavat kaksi hotellia: 
– Ibis Alster Centrum Hotel (142 €/vrk), 1,7 km kongressikeskukseen 
– Mercure Hotel Am Volkspark (hinta 160 €/vrk), 7.4 km kongressikes-
kukseen

Mikäli nämä hotellit täyttyvät, sijoitetaan osallistujat muihin hotellei-
hin. Ilmoittautumisen yhteydessä peritään rekisteröintimaksun lisäksi ho-
tellin ennakkovarausmaksu 200 US$, joka hyvitetään hotellilaskua makset-
taessa paikanpäällä.

Kaikki omatoimiset matkaajat ovat luonnollisesti tervetulleita. 
Hampurissa ja sen lähistöllä on lukuisia hotelleja, joista voi suoraan vara-
ta majoituksen. Tarjolla on palveluja myös matkailuautolla liikkuville. Tie-
dot leirintä- ja matkailuautoalueista löytyvät www.lionsclubs.org -vuosi-
kokoussivuilta. 

Varaa matka nyt 

Lions-liitto on tehnyt ennakkovarauksia matkatoimistojen kautta. Finnai-
rin lentojen osalta ennakkovaraukset ovat voimassa 25.2. saakka. Mikäli 
matkoja on vielä silloin myymättä, tulee liitto vapauttamaan osan ennakko-
varauksista, joten nyt kannattaa toimia nopeasti ja varata oma matka mah-
dollisimman pian. 

Varaukset on tehtävä suoraan liiton 
käyttämien matkatoimistojen kautta. Jo-
ko Matkatoimisto Hogg Robinson Group 
Finland, Helsinki (HRG) tai Uudenmaan 
Seuramatka Oy.

Lisätietoja Lions-liiton matkoista, 
rekisteröitymisestä, majoituksista ja 
ohjelmasta saat liiton matkakoordi-
naattori Tuomo Holopaiselta, 
puh. 0400 677 293 tai  
tuomo.holopainen@lions.fi 

Tutustu matkapaketteihin. 

Yhteenveto seuraavilla sivuilla.
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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.
Paikat (20 kpl) 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, mutta jos tilaa jää, 
myydään loput paikat varausjärjestyksessä. Soita Tuomo Holopaiselle, 
puh. 0400 677 293.
Varaukset: Matkatoimisto HRG, Helena Liljeström, 
helena.liljestroem@hrgworldwide.com

Paketti 3, 40 paikkaa
Lähtö 5.7. klo 7.50 SAS:n lento Helsinki – Kööpenhamina – Hampuri
Paluu 9.7. klo 15.50 SAS:n lento Hampuri – Kööpenhamina – Helsinki 
(perillä klo 19.50)
Hinta: lentomatkat ja laskutuslisä 377 €/henkilö. Lisäksi tulee 
rekisteröintimaksu ja majoituksen hinta.
Paikat on varattu Suomi näkyviin -arpajaisvoittajille, mutta jos tilaa jää, 
myydään loput paikat varausjärjestyksessä. 
Soita Tuomo Holopaiselle, puh.0400 677 293.
Varaukset: Matkatoimisto HRG, Helena Liljeström, 
helena.liljestroem@hrgworldwide.com

Paketti 4, 40 paikkaa
Lähtö 5.7. klo 7.50 Finnairin lento Helsinki – Hampuri
Paluu 10.7. illansuussa bussilla Travemundeen ja sieltä Helsinkiin 
Finnlinesin laivalla, jonne saavutaan 12.7. klo 7.30. Laivassa majoitus on 
joko yhden tai kahden hengen hyteissä.
Hinta: Lento- ja laivamatkat 610 €/henkilö (majoitus laivalla 2 hengen 
hytissä), tai 787 €/henkilö (majoitus laivalla yhden hengen hytissä). 
Lisäksi tulee rekisteröintimaksu ja majoituksen hinta.
Paikat (40 kpl) myydään varausjärjestyksessä. Matka toteutetaan, jos 
vähintään 10 osallistujaa ilmoittautuu tälle matkalle.
Varaukset: Uudenmaan Seuramatkat, Elisa Jääskeläinen, 
elisa.jaaskelainen@uudenmaanseuramatkat.fi

Matkatoimistot pidättävät oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin, 
jotka johtuvat heistä riippumattomista syistä. Hintoihin ei 
sisälly matka- tai peruutusvakuutuksia ja siksi suositellaan, että 
matkustajalla on oma matkavakuutus.

Lisätietoja Lions-liiton matkoista, rekisteröitymisestä, majoituksista 
ja ohjelmasta saat liiton matkakoordinaattori Tuomo Holopaiselta, 
puh. 0400 677 293 tai tuomo.holopainen@lions.fi

MUUT MATKAPAKETIT JA JÄRJESTÄJÄT

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.

Ryhmä Harry Kuitunen (LC Somero). 
Puh. 0400 317 889, harry.kuitunen@surffi.net. 
Finnairin lento, lähtö 4.7. klo 17.30 ja paluu 10.7. klo 19.10.

Ryhmä Ilkka Kivelä (LC Lempäälä). Puh. 050 313 7610, 
ilkka.kivela@lions.fi. Bussi- ja laivamatka. 
Lähtö 4.7. ja matka takaisin alkaa 9.7., perillä Suomessa 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.

LIONS-LIITON MATKAPAKETIT

17 uutta Melvin Jones -jäsentä 
Tampereen illassa
E-piirissä on jo vuodesta 1987 alkaen järjestetty vuosittain MJF -juhlailta, jo-
hon on kutsuttu kaikki piirin lionit puolisoineen. Ajankohta on aina järjes-
tön perustajan Melvin Jonesin syntymäpäivää lähinnä oleva lauantai. Täl-
läkin kertaa juhlatunnelmaa luomaan oli kokoontunut lähes 160 henkeä. 
Perinteikäs juhla vietettiin 12.1.2013. Juhlassa 16 lionia ja 1 lady palkittiin 
Melvin Jones -jäsenyydellä. 

Juhlaesitelmän piti toimittaja, tietokirjailija, Tampereen historian tutkimus-
matkailija Jari Niemelä. Hänen esityksensä aiheena oli Wilhelm von Nott-
beck, joka oli aikansa merkittävän teollisuusmies Suomessa – henkilö, joka 
loi perustan Tampereen myöhemmälle teolliselle menestykselle. Ilmassa oli 
historian siipien havinaa sikäli, että juhlapaikka Ziperia on patruunan pe-
rustaman Finlaysonin tehtaan alueella.

Kuopiossa 80 henkeä juhli
Melvin Jonesin syntymäpäivää
K-piirin perinteelliselle Melvin Jones -juhlalounaalle saapui 19.1.2013 yli 80 
henkeä juhlimaan Lions -järjestön perustajan Melvin Jonesin syntymää. Juh-
lapuhujana ollut PDG Timo Särkelä palautti yksityiskohtaisesti maailmanlaa-
juisen järjestön syntymisen ja laajenemisen maailman suurimmaksi palvelu-
järjestöksi. Hän puhui myös lionismin tulosta Suomeen kanadansuomalaisen 
Arne Ritarin ansiosta vuonna 1950. 

Tilaisuuden tervehdyssanat ja piirin puheenvuoron käytti piirikuvernöö-
ri Martti Törrönen. Hän palkitsi yhdessä piirikoordinaattori Pekka Järvelän 
kanssa Melvin Jones -jäsenyydellä pitkäaikaisen lionin Toivo Hallikaisen LC 
Kuopio/Veljmiehestä. LCIF:n puheenjohtajan Wing-Kun Tamin palkinnon 
sai työnsä päättäneenä LCIF-piirikoordinaattori Hannu Järvinen LC Pieksä-
mäki/mlk:sta.

17 uuden Melvin Jones -jäsenen joukko E-piirin juhlaillassa. 
Kuva: Auvo Mäkinen.

Lion Toivo Hallikainen saa piirikuvernööri Martti Törröseltä ja piirikoordinaat-
tori Pekka Järvelältä Melvin Jones -jäsenyyttä osoittavan laatan sekä rintamer-
kin. Vasemmalla palkitun puoliso Virpi Hallikainen. Kuva: RNen.
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Kaikki sai alkunsa siitä, kun Ruma Roy -niminen tyttö oli seitsemän vuotta 
vanha: hän ei nähnyt hyvin. Tytön vanhemmat uskoivat ongelman katoa-
van tytön kasvaessa, mutta Ruman näkö vain huononi huononemistaan.  
Rumalla oli vaikeuksia nähdä koulussa taululle, ja niinpä hänen arvosanan-
sa romahtivat.

“Ruma täytyi yhä useammin saattaa kouluun”, kertoo hänen isänsä Amal 
Roy, joka ansaitsee vain kaksi dollaria päivässä osa-aikaisena kirvesmiehenä 
ja riksa-ajurina Intiassa. “Meillä ei ollut aavistustakaan siitä, mihin viedä tyt-
tö saamaan apua. Taloudellinen tilanteemme oli niin heikko, ettemme voi-
neet edes ajatella tytön viemistä jonkun paikallisen lääkärin vastaanotolle. ” 

Kun Ruman tilanne vain jatkuvasti huononi, eräs Amalin ystävistä eh-
dotti, että tyttö vietäisiin sairaalaan nimeltä the Siliguri Greater Lions Eye 
Hospital, jossa Pediatric Cataract  Initiative -kaihiohjelman antaman apura-
han turvin autettiin tämän kaltaisia lapsia. Rumalla diagnosoitiin lapsuus-
iän kaihi molemmissa silmissä. 

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) ja Bausch + Lomb ryhtyivät 
vuonna 2010 yhteistyökumppaneiksi ja panivat alkuun Pediatric Cataract 
Initiative -kaihihankkeen. Hanketta johtaa maailmanlaajuinen neuvoa anta-
va elin, joka koostuu lasten sairauksiin ja silmien terveyteen erikoistuneis-
ta terveydenhuollon asian tuntijoista. Pediatric Cataract Initiative -hankkeen 
kautta the Siliguri Greater Lions Eye Hospital on saanut 150  000 US dollarin 
apurahan rakentaakseen ohjelman, joka keskittyy nimenomaan lapsuusiän 
kaihin varhaiseen diagnosointiin ja hoitoon sekä lasten sil mien terveyteen. 

Pediatric Cataract Initiative -apurahan vaikutus tuntuu jo sekä the  Siliguri 
Greater Lions Eye Hospitalissa että Royn perheessä. “Ruma on nyt itsenäi-
nen ja sanoo näkevänsä paljon paremmin”, kertoo hänen isänsä. Leikkaus-
hoidon ja Pediatric Cataract Initiative -hankkeen an sios ta Ruman ja monen 
muun lapsen maailma on nyt täysin muuttunut.

Lasten näköä pelastamassa, 
tulevaisuutta pelastamassa

Tapahtumakalenteri
Kevätkausi 2013

Lions-liiton hallituksen kokoukset: 
15.2., 20.3. (optio), 24.4. ja 7.6.

15.–16.2.  Kuvernöörineuvoston kokous, seminaari ja info, 
Pieksämäki

16.2.  Lions SM-karaoke, järjestäjänä LC Kiuruvesi/Niva

7.3.  Arne Ritarin syntymäpäivä

9.–10.3.  Lions SM-hiihto, järjestäjänä LC Kerimäki

17.3.  Lions SM-pilkkikilpailu, järjestäjänä LC Vilppula

23.3.  Uudistunut Lions-toiminta -kutsuseminaari, Lahti

27.–28.4.  Lions SM-lentopallo,  
järjestäjänä LC Vantaa/Kaivoksela

4.5.  Lions SM-karting-autokilpailu, LC Alahärmä

18.–19.5.  DG-elektivalmennus

7.6.  Kuvernöörineuvoston kokous, Heinola

8.–9.6.  Vuosikokous, Heinola

5.–9.7.  Kansainvälinen vuosikokous, Hampuri

Jääjuhlintaa liki
50 vuoden ajan
Seinäjoella on jääjuhlittu vuodesta 1965 lähtien. Aluksi väkeä kerään-
tyi sankoin joukoin Tapaninpäivän merkeissä. Musiikkia, rusettiluiste-
lua, karamellien jakoa, mehutarjoilua tervapatojen loisteessa ilotulituk-
sin, poniajelua ja välillä Joulupukin porokin on ollut kyytiä antamassa 
ja luistelijoiden nopeuksia on mitattu poliisitutkalla. Lions Club Sei-
näjoki/Törnävän järjestämissä juhlissa väkeä on piisannut tuhanteen-
kin saakka. Yhteistyökumppaniksi lyöttäytynyt Seinäjoen Taitovoi-
mistelijat on antanut lisäviehkeyttä tapahtumaan. Liki viisikymmentä 
vuotta kestänyt iloittelu on saanut perheet liikkeelle hyvällä mielellä.  
Kuva: MediaAalto /Mauri Aaltonen.
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Heinolan vuosikokoukseen ilmoit-
taudutaan vuosikokouksen verkko-
sivuilla www.lionsvuosikokous2013.
fi. Vaikka Heinolassa ja Vierumäellä 
on riittävästi kapasiteettia, on vuo-
sikokous kuitenkin herättänyt jo nyt 
niin runsaasti mielenkiintoa, että il-
moittautuminen kannattaa tehdä he-
ti. Näin varmistat haluamasi majoi-
tuksen ja palvelut.

Heinolan vuosikokous on his-
toriallinen Suomen Lions-liiton 60. 
vuosikokous. Nyt kannattaakin läh-
teä Heinolaan kokemaan ainutlaatui-
nen vuosikokoustapahtuma. Viikon-
loppu on tarkoitettu kaikille lioneille, 
ei pelkästään virallisille vuosikokous-
edustajille. Ja mikäpä estää liittämäs-
tä viikonloppuun muutaman päivän 
loman vaikka koko perheelle. Tuskin 

koskaan vuosikokouspaikka on tar-
jonnut yhtä paljon mahdollisuuksia 
kuin Heinola ja Vierumäki.

Varsinaiset vuosikokouspäi-
vät ovat lauantai 8.6.2013 ja sun-
nuntai 9.6.2013. Monipuolinen 
oheisohjelma ja Heinolan seudun 
muut mahdollisuudet houkutte-
levat kuitenkin viihtymään Hei-
nolassa koko viikonlopun. Tutus-
tu vuosikokouksen ohjelmaan ja 
muihin mahdollisuuksiin vuosiko-
kouksen verkkosivuilla osoitteessa  
www.lionsvuosikokous2013.fi. 

Vuosikokouspassit 
tarjoavat enemmän

Olemme onnistuneet yhteistyössä 
Vierumäen kanssa tarjoamaan erit-
täin laadukkaat vuosikokouspassit 
kohtuuhinnalla. Huomioi, että vuo-
sikokouspassien hinnat ovat koko-
naishintoja sisältäen kaikki palvelut 
sekä rekisteröitymismaksun ja arvon-
lisäveron. 

Esimerkiksi Platinaleijonapassi 
perjantai–sunnuntai sisältää rekis-
teröitymismaksun, vuosikokousoh-
jelman lauantaina ja sunnuntaina, 
oheisohjelman Vierumäellä perjan-
taina, lauantaina ja sunnuntaina, 
leijonasaunan rantasaunoilla per-
jantaina ja lauantaina, perjantain 
Kyläiltamat Scandic Vierumäessä 
ohjelmineen, tanssijatkot Scandi-
cin Teatrossa perjantaina, lauantai-
na vuosikokous lounaan Areenas-
sa, karaoke-etkot ennen iltajuhlaa 
lauantaina, lauantain Lion iltajuh-

la-illallisen Vierumäki Areenassa 
ohjelmineen, tanssijatkot Teatros-
sa lauantaina, sunnuntain vuosiko-
kouslounaan sekä kuljetukset.

Voit valita vuosikokouspassin vii-
destä eri vaihtoehdosta.

Ilmoittaudu ajoissa

Vuosikokoukseen kannattaa ilmoit-
tautua mahdollisimman pian, jot-
ta varmistat haluamasi majoituksen 
ja muut palvelut. Käytössämme on 
riittävä kapasiteetti, mutta vuosiko-
kous on jo nyt herättänyt runsaasti 
mielenkiintoa. Kannattaakin siis toi-
mia heti.

Mainittakoon, että samaan ai-
kaan vuosikokouksen kanssa Lah-

Ilmoittaudu nyt Heinolan vuosikokoukseen

Heinolan vuosikokouksen 2013 pää-
toimikunnan puheenjohtaja, PDG 
Jukka Hietanen.

Tahko Pihkalan patsas Vierumäellä.

dessa on voimistelun suurtapah-
tuma SUN Lahti ja pyöräilykilpailu 
Fellmannin ajot, joten Lahdenkin ho-
tellit ovat täynnä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja 
ohjeet löytyvät vuosikokouksen 
verkkosivuilta 
www.lionsvuosikokous2013.fi. 
Vuosikokouksen verkkosivuja päi-
vitetään säännöllisesti. Muista siis 
vierailla sivuilla, koska sieltä löytyy 
ajantasaisin tieto.

Tavataan Heinolassa kesäkuussa 
2013 – Luonnollisesti!

PDG Jukka Hietanen
VK2013 päätoimikunnan 

puheenjohtaja

Heinolan vuosikokouksessa ensi kesäkuussa äänestetään liiton varapuheen-
johtaja (VCC) kahdesta ehdokkaasta. Määräaikana hakemuksensa ovat jät-
täneet PDG Tuomo Holopainen, LC Helsinki/Vuosaari ja PDG Esko Viinikai-
nen, LC Helsinki/Metsälä.

Liiton puheenjohtajaksi (CC) on ehdolla nykyinen varapuheenjohtaja 
VCC Asko Merilä, LC Utajärvi.

Kansainvälisen johtajan (ID) tehtävään oli kaksi hakijaa: PCC Markus 
Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela ja  PCC Jouko Ruissalo, LC Helsinki/Mellun-

Kaksi ehdokasta liiton varapuheenjohtajan virkaan
mäki. 107-N piirin vuosikokous tekee sääntöjen mukaisen valinnan ehdok-
kaista liiton vuosikokoukselle, koska molemmat ehdokkaat ovat samasta pii-
ristä. Liiton vuosikokous saa näin ollen äänestää vain yhdestä ehdokkaasta.

Nuorisovaihtojohtajan (YCED) virkaan ei tullut määräaikaan mennessä 
yhtään hakemusta.

Leojohtajaksi (LeoD) oli kolme hakijaa: lion Hans Ekblom, LC Helsinki/
Kannelmäki, DG Juhani Nyyssönen, LC Pyhtää-Pyttis ja DC Carita Pänkä-
lä, LC Seinäjoki/Aalto.
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Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan 
ennakkoon verkkosivujen www.
lionsvuosikokous2013.fi kautta. 
Verkkosivuilla on tarkat ohjeet il-
moittautumisesta. Lue siis huolella 
ohjeet ennen ilmoittautumista.

Rekisteröityminen 
vuosikokouspaikalla

Vuosikokouspaikalla rekisteröidy-
tään piirikohtaisissa ilmoittautu-
mispisteissä Scandic Vierumäen ti-
loissa. Ilmoittautumisen yhteydessä 
saat vuosikokouskansion sekä en-
nakkoon tilaamasi vuosikokouspas-
sin. Samoissa tiloissa kirjaudut käte-
västi myös Vierumäen majoituksiin.

Viralliset 
vuosikokousedustajat

Klubista ensimmäisenä ilmoittau-
tuva virallinen kokousedustaja  
(=äänestyskelpoinen) luovuttaa pii-

Olemme panostaneet vuosikokouksen oheisohjelmaan viihdettäkään unoh-
tamatta. Luvassa onkin elämyksellinen yhteinen viikonloppu Heinolassa. Nyt 
kannattaakin lähteä joukolla Heinolaan kokemaan historiallinen 60. vuosi-
kokous, tapamaan tuttuja, luomaan uusia tuttavuuksia ja ennen kaikkea 
viihtymään yhdessä.

Pihapelejä, Leijona-polku ja  
Leijonasaunat

Perjantaina ja lauantaina voit tutustua ohjatusti pihapeleihin ja curlingiin. 
Voit myös osallistua Lemmenharjun Ellin vetämälle hauskalle Leijona-po-
lulle Vierumäen luonnossa. Leijonasaunat lämpiävät rantasaunoilla perjan-
taina ja lauantaina.

Rennot  
kyläiltamat perjantaina

Perjantai-iltana kokoonnumme rentoon kyläiltamaan, jossa ohjelmassa on 
Lemmenharjun Elli, pianisti/trubaduuri ja muuta yllätysohjelmaa. Pukukoo-
dina on ei pukuja eikä solmioita. Iltaa voit jatkaa Scandicin Teatrossa, jossa 
esiintyy Markku Johansson & Matoa koukkuun orkesteri.

Lauantain iltajuhla

Lauantaina voit osallistua ohjattuun aamuliikuntaan. Lauantaina on myös 
mahdollisuus lisämaksulliseen seuralaisohjelmaan Heinolassa. Iltajuhlan tun-
nelmaan voit virittäytyä  Karaoke-etkoilla Scandicin Teatrossa. 

Hyvä tietää
rikohtaiseen ilmoittautumispistee-
seen klubin virallisen, alkuperäisen 
valtakirjan, johon on merkitty klu-
bin viralliset edustajat. Ilmoittau-
tumispisteessä tarkistetaan klubin 
virallisten edustajien määrä liitolta 
saadusta tiedosta ja verrataan sitä 
valtakirjaan.

Virallisen vuosikokousedustajan 
henkilöllisyys tarkistetaan ilmoit-
tautumispisteessä, joten varaudu 
siihen. Vain klubin valtakirjaan kir-
jatuille virallisille vuosikokousedus-
tajille luovutetaan äänestysmateriaa-
li. Virallisen vuosikokousedustajan 
kokouspassiin liitetään tunniste ää-
nestystä varten. Äänestysoikeutta 
ja äänestysmateriaalia ei voi luovut-
taa toiselle henkilölle. Äänestyksissä 
voi äänestää vain klubin valtakirjas-
sa mainittu virallinen vuosikokous-
edustaja.

Ilmoittautumispisteet ovat avoin-
na perjantaina 7.6.2013 klo 09.00–
20.00 ja lauantaina 8.6.2013 klo 

08.00–13.30. Tämän jälkeen ilmoit-
tautuvat menevät Scandic Vieru-
mäen INFO-pisteeseen, mistä he saa-
vat kokousmateriaalin ja ennakkoon 
tilatun vuosikokouspassin. Huo mioi, 
että 8.6.2012 klo 13:30 jälkeen et voi 
enää ilmoittautua viralliseksi vuosi-
kokousedustajaksi etkä voi saada ää-
nestysmateriaalia.

Virkansa tai  
asemansa puolesta 

äänioikeutetut

Suomen Lions-liiton sääntöjen mu-
kaan virkansa tai asemansa puoles-
ta äänioikeutettujen on myös ilmoit-
tauduttava ennakkoon verkkosivujen 
www.lionsvuosikokous2013.fi kaut-
ta. Myös heidän henkilöllisyytensä 
tarkistetaan. Rekisteröityminen vuo-
sikokouspaikalla tapahtuu oman klu-
bin piirikohtaisessa ilmoittautumis-
pisteessä. Myös heidät on kirjattava 
oman klubin viralliseen valtakirjaan. 

Runsas oheisohjelma ja mahtavaa viihdettä
Areenan iltajuhlan tasokas päiväl-

linen toteutetaan lähiruokateemalla. 
Iltajuhlassa saamme nauttia mahta-
vasta musiikista Vallu Lukka & Groo-
ve President yhtyeen Frank Sinatra 
show’n merkeissä. Scandicin Teatron 
tanssijatkoilla esiintyy legendaarinen 
Pepe Willberg & Vierumäki House-
Band. Iltajuhlan pukukoodina on il-
tapuku, smokki tai tumma puku.

Sunnuntaina jatketaan

Sunnuntaiaamuna voit osallistua 
luontohartaukseen ennen vuosi-
kokouksen toista osaa. Vuosiko-
kousviikonlopun päättää päätös-
juhla ja lounas.

Huomioi, että oheisohjelmat 
sisältyvät valitsemasi vuosiko-
kouspassin hintaan ellei ohjelmassa ole muuta mainittu. Tutustu vuosi-
kokouspasseihin ja vuosikokousviikon lopun ohjelmaan 
tarkemmin verkkosivuilla  
www.lionsvuosikokous2013.fi.

Asemansa tai virkansa puolesta ää-
nioikeutettuja ei kuitenkaan lasketa 
mukaan sääntöjen mukaiseen klubin 
äänioikeutettujen kiintiöön.

Äänestäminen 
vuosikokouksessa 

Varsinainen äänestäminen tapah-
tuu vuosikokouksen yhteydessä Vie-
rumäki Areenalla. Äänestyksessä ei 
ole piirikohtaisia äänestyspisteitä, 
voit äänestää missä tahansa äänes-
tyspisteessä. Vaalivirkailijat tarkis-
tavat äänestysoikeutesi ja valvovat 
äänestystapahtumaa. Viralliset ään-
tenlaskijat ilmoittavat äänestyksen 
tuloksen vuosikokouksen puheen-
johtajalle.

Äänestysprosessin oikeellisuus 
on tarkistettu yhdistyslaista juris-
tien toimesta ja liiton sääntötyö-
ryhmä on ollut asian valmistelussa 
mukana. Liiton hallitus ja KVN ovat 
hyväksyneet uuden menettelyn.
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Kun klubi järjestää lukutaitoon 
liittyvän tapahtumaan kuten esim. 
osallistuu lukutapahtumaan tai 
lahjoittaa kirjoja, muistathan myös 
tapahtuman ilmoittamisen liiton 
rekisterissä 

www.lions.fi/rekisteri 
 klubien aktiviteettien syöttö 

huomioi ilmoittaessasi: 
kategoria: 
1 yhteisö- ja kulttuuriaktiviteetti, 
alatyyppi: 6 koulutus/kieli/
lukutaito,
Tila:  OK

Jäsenhankinnan 
kevätponnistus

Tärkein syy miksi ihmiset eivät liity 
lionsklubiin on se, että heitä ei ole 

yksinkertaisesti koskaan pyydetty mukaan.

NAISLEIJONIEN MÄÄRÄ KASVUUN

Lionsjärjestön jäsenistä 23  % on naisia, Euroopassa naisten osuus on 
19  %, Suomessa vastaava luku on vain 16  %. Suomi on tasa-arvon 
maa, olemme olleet naisasioissa edelläkävijöitä. Korjataan tilanne 
nyt myös lionsjäsenistössä ja annetaan naisille mahdollisuus tehdä 
lionstyötä. Uudet jäsenet ovat klubille voimavara, heidän myötään 
saamme uusia ideoita, kontakteja ja tekeviä käsiä. 

Tehdäänpä kevätkauden aikana kunnon jäsenhankintakam-
panja – jokaiseen klubiin mahtuu uusia jäseniä – jokainen jä-
sen voi esittää jäsenkutsun. 

Jos ystävissäsi on toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, joilla omal-
la paikkakunnallaan ei ole mahdollisuutta liittyä klubiin, ilmoitathan 
asias ta minulle osoitteeseen maija-liisa.heikkila@lions.fi. Jäsenoh-
jelmatyöryhmä ottaa tiedot kiitollisuudella vastaan.

UUDET LIONSKLUBIT

Syyskaudella perustettiin kaksi uutta naisklubia, LC Siuntio-Sjundeå/
Charlotat  B-piiriin ja LC Orimattila/Leonat C-piiriin. Toivotan teidät, 
uudet lionit, sydämellisesti tervetulleiksi mukaan toimintaan.

PUOLISOSTA LEIJONAKSI

Meillä on suuri joukko toimintaamme hyvin tuntevia puolisoita, jois-
ta osan uskon olevan kiinnostuneita liittymään jäseninä leijoniin. 
Tarjotaan heille mahdollisuus toimia leijonina mies-, nais- tai yh-
teisklubeissa.

Klubin presidentti/jäsenjohtaja; ota yhteyttä klubisi jäseniin, joi-
den puolisot eivät ole leijonia. Ilmoita jäsenyydestä kiinnostuneiden 
yh teys tiedot sopivaan klubiin tai sellaisen puuttuessa minulle. Val-
mistautukaa myös kutsumaan omasta klubistanne kiinnostuneita 
puolisoita tutustumiskäynnille klubiinne tai esittämään heille suo-
raan jäsenkutsun.

Kaikki perustuu luonnollisesti vapaaehtoisuuteen ja puolison 
omaan kiinnostukseen. Puolison liittyminen klubiin ei myöskään 
tarkoita ladytoiminnan alasajoa, vaan uutta mahdollisuutta.

JÄSENEKSIOTTO NOPEAKSI JA JOUSTAVAKSI

Klubin mallisäännöissä jäseneksi otto käytäntöä on yksinkertaistettu. 
Jos klubin voimassa olevat säännöt hidastavat ja vaikeuttavat jäsenhan-
kintaa, kannattanee harkita sääntöuudistusta. Jäsenpysyvyyden kan-
nalta hyvä vaihtoehto on kutsua uusi jäsen tutustumaan klubin toi-
mintaan ennen liittymistä.

VARAPRESIDENTTI

Olet valitsemassa klubivirkailijoita ensi kaudelle. Muistathan nimetä 
klubille myös jäsenjohtajan. Klubien jäsenjohtajille tullaan järjestä-
mään piireissä opastustilaisuuksia.

SIHTEERIKAUSI KAKSIVUOTISEKSI?

Klubin sihteerin tehtävä on vaativa ja sanotaan, että juuri kun tehtävän 
on kunnolla oppinut, kausi loppuu. Hyvän sihteerin taidot on mahdol-
lista hyödyntää kaksivuotisella sihteerikaudella.

Maija-Liisa Heikkilä
jäsenjohtaja

LUKUTAITO-OHJELMA

Kansainvälinen päämajan tiedottaa:
Lionsklubit, jotka ilmoittavat verkkopalvelussa lukemiseen tai muuhun 
lukutaitoon liittyvästä hankkeesta palveluaktiviteetti-ilmoituksella, saa-
vat erityisen ”Reading Action Program” -lippumerkin.
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Mitalin vastaanottaneet, vas. pääsihteeri Maarit Kuikka (Suomen Lions-liitto), Taina Mällinen ja Kaija Olkkonen sekä SOS-Lapsikylän puolesta mitalin 
ojentaneet hallituksen puheenjohtaja Seppo Kemppinen, viestintäpäällikkö Aija Rikala ja toiminnanjohtaja Jari Ketola.

Suomen Lions-liiton puolesta 
mitalin otti vastaan pääsihteeri 
Maarit Kuikka.

SOS-Lapsikylä palkitsi lionit mitalilla

SOS-Lapsikylät ry:n 50-vuotisjuhlamitali 
”Rohkeasti lapsen puolesta”.

Mitalin kääntöpuoli.

SOS-Lapsikylä on jakanut Suomen 
Lions-liitolle ja sitä kautta monel-
le aktiiviselle klubille Rohkeasti lap-
sen puolesta -mitalin. Mitali liittyy 
SOS-Lapsikylän 50-vuotisjuhlavuo-
teen, ja se annetaan henkilölle tai 
yhteisölle, joka on merkittävällä ta-
valla  mahdollistanut lasten parem-
man elämän.

Nyt jaettiin viisi ensimmäistä, nu-
meroitua mitalia. Yhden niistä sai 
presidentti Martti Ahtisaari. Suomen 
Lions-liiton saama oli ainoa yhteisöl-
le myönnetty.

Suomen Lions-liitto on myötävai-

kuttanut kaikissa SOS-Lapsikylän toi-
mipisteissä toiminnan alusta alkaen 
ja on ollut vastaamassa usean kodin 
rahoituksesta. Lions-liitto vaikuttaa 
muutoinkin laajasti ja konkreettises-
ti lasten hyväksi sekä Suomessa että 
maailmalla”, SOS-Lapsikylän toimin-
nanjohtaja Jari Ketola totesi mitalin 
myöntämisen perusteluista.

Lions-klubit ovat 
tukeneet aktiivisesti

Lions-klubit ovat tukeneet aktiivi-
sesti SOS-Lapsikyliä. Jo Espoon Ta-

piolaan rakennettuun Suomen en-
simmäiseen lapsikylään paikallinen 
klubi lahjoitti penkit ja pöydät, ja Ta-
piolan SOS-Lapsikylän ensimmäinen 
johtaja oli Raimo Riikonen (LC Hel-
sinki / Kaivopuisto)

Tapiolan lapsikylään valmistui 
myös vuonna 1968 Leijona-koti, jo-
ka sai nimensä lahjoittajien mukaan. 
Leijona-kodit on myös Punkaharjulla 
ja Vihannilla.

Tampereen alueen lionit ovat tu-
keneet aktiivisesti sinne parhaillaan 
syntyvää lapsikylää, ja N-piirissä LC 
Vantaa / Pähkinärinne on ohjannut 

jo vuosia avustustoimintaansa SOS-
lapsikylälle.

Rohkeasti lapsen puolesta -mita-
lin on suunnitellut kuvanveistäjä Sa-
tu-Minna Suorajärvi. Mitalin toisel-
la puolella on ensi askeleitaan ottava 
lapsi äitinsä kanssa, ja toisella puo-
lella on yhdistyksen perustajan Al-
bin Gebhardtin nimi ja kuva.

Teksti: Thorleif Johansson
Kuvat: Antti Tuomikoski
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YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA
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Kurssityyppi
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelma
Täydennys = peruskoulutuksen aiemmin käyneille
Mamu = seminaari maahanmuuttaja-oppilaiden opettajille
2. aste = koulutus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajille

Quest-koordinaattori
Ulla Sirviö-Hyttinen

Kouluttajat
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Rauni Muikku, Helinä Perttu, Ulla Savolainen, Ulla Sirviö-
Hyttinen ja Markus Talvio
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Tiedustelut
Suomen Lions-liitto ry / Quest-asiat
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
S-posti quest@lions.fi 
Puhelin 09 5655 9517 

Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivuillamme olevalla il-
moittautumislomakkeella, www.lions.fi -> Lions Quest.

Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia 
ilmoittautuu. Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin osallistujille lähe-
tetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin peruuttami-
sesta. Ilmoittautuminen on sitova. 

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

Aika Kurssityyppi  Paikkakunta
 
 HELMIKUU 
11.-12.2. YK Helsinki 
18.-19.2. VK/AK/YK Rovaniemi 
20.2. Täydennys Rovaniemi 
    
 MAALISKUU  
 4.-5.3. AK Espoo 
 6.3. Täydennys Espoo 
11.-12.3. VK/AK/YK Kokemäki 
13.3. Täydennys Kokemäki 
14.-15.3. AK/YK Jyväskylä 
18.-19.3. AK/YK Kouvola
20.3. Täydennys Kouvola 
18.-19.3. AK/YK Turku 
20.3. Täydennys Turku
21.-22.3. AK/YK Helsinki
 25.-26.3. AK/YK Kuopio 
    
 HUHTIKUU  
4.-5.4. 2.aste  Pori
 8.-9.4. Erityisopettajat Helsinki 
 8.-9.4. AK/YK Hämeenlinna 
10.4. Täydennys Hämeenlinna 
 8.-9.4. Ruotsinkielinen Espoo 
15.-16.4. VK/AK/YK Kokkola
15.-16.4. VK/AK/YK Joensuu
15.-16.4. AK/YK Oulu
 17.4. Täydennys  Oulu 
 
    
Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Ilmoita klubisi päätökset Quest-koulutukseen myönnettävis-
tä varoista myös piirisi Quest-puheenjohtajalle. Tämä tieto 
auttaa suuresti Quest-koulutusten järjestämistä  omassa pii-
rissäsi. Koulutettavat tavoitetaan nopeammin ja tehokkaam-
min,  jos heidän ei tarvitse itse etsiä rahoitusta.
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Miksi/Mitä/Miten/Tarve?

Miksi / Internetin turvallisen käytön 
ohjaamiseksi perheissä?
Internet on merkittävä osa nykylasten ja -nuorten elä-
mää. Kotitietokone ja internet tarjoavat lapsille paljon 
uusia mahdollisuuksia – niin hyvässä kuin pahassa. Lapset tarvitsevatkin 
opastusta ja vanhempien tukea digitaalisessa maailmassa seikkaillessaan. 

Mitä / Valtakunnallisesti jaettava 24-sivuinen opas
Koulun kautta jaettava VASTUU ON MINUN -opas perehdyttää koululai-
set ja vanhemmat ajankohtaisiin media-aiheisiin kuten lasten ja nuorten in-
ternetin käyttö ja siihen liittyvät uhat ja haasteet. 

Miten / Lions-klubien paikallisena 
palveluaktiviteettina
Kampanja toteutetaan lions-klubien pai-
kallisena palveluaktiviteettina vuosittain. 
Peruskoulujen 4. luokkalaiset ja heidän 
vanhempansa tutustuvat yhdessä kotona 
opasvihkon asioihin, keskustellen ja miet-
tien perheen netin käyttöä. Perheet vas-
taavat myös vihkossa oleviin kysymyksiin. 
Kysymyksiin vastaaminen yhdessä on tär-
keää, sillä niiden perusteella kotona ja kou-
lussa keskustellaan lisää internet-maailmas-
ta ja sen turvallisesta käytöstä. Lions-klubit 
huolehtivat kampanjan tiedottamisesta ja 
materiaalin(opasvihkot) jaosta alueensa pe-
ruskoulujen 4. luokkalaisille(toimitus kouluille). 

Tarve / yli 50 000 10–11-vuotiasta 
lasta ja heidän vanhempansa
Vastaavanlaista kohdistettua kampanjaa lasten tietokoneen ja internetin käy-
töstä ei ole aikaisemmin toteutettu ja valitettavan usein saamme kuulla eri 
medioista  niistä sosiaalisista ongelmista, joita välinpitämättömyys ja tietä-
mättömyys Internetin käyttöön liittyen vanhempien puolelta on lapsiemme 
kautta aiheuttanut. Palveluaktiviteetti alkoi valtakunnallisesti edellisellä toi-
mintakaudellamme 2011–2012. Tällä kaudella syksyn aikana on aktiivisim-
mat klubit tavoittaneet jo noin 10.000 oppilasta ja perhettä ja kevään 2013 
aikana olisi hyvä, jos loput piirit ja klubit voisivat aktivoitua kampanjan to-
teuttamiseksi omalla toiminta-alueellaan. Tavoite on saada ajankohtaisen 
palveluaktiviteetin kautta viesti koko ikäluokalle, joten noin 50.000 oppi-
lasta ja perhettä pitäisi kevään aikana vielä tavoittaa. Klu bien oma-aloittei-
nen aktiivisuus on tässä kampanjassa elintärkeää ja antaa klubeille uusia lä-
hetymistapoja klubin toiminta-alueen perheisiin ja kouluihin.  

Vuosittain tavoitettava ikäluokka(peruskoulun 4. luokka) on tänä lukukau-
tena suuruudeltaan yli 56 000 10–11-vuotiasta lasta ja heidän perheensä.

www.vastuuonminun.info
Lisätietoja ja tilaukset: 

Jukka Isotalo / Lions Quest työryhmä 2012
(jukka.isotalo@lions.fi)

VASTUU ON MINUN – NYT ON AIKA TOIMIA!  ”TIETOISKU”

VASTUU ON MINUN  
– kotitietokoneen ja internetin turvallinen käyttö

Quest-vinkki

Klubin toimihenkilövalinnat ovat 
käsillä. Quest-leijonaksi kannat-
taa valita henkilö, jolla on 
yhteydet kunnan koulutoimeen 
ja on mahdollisesti itse ollut 
Quest-koulutuksessa. Hyvät 
yhteydet  kunnan (naapuri-
kunnan) muihin Lions-klubeihin 
ovat eduksi.

Mäntän alakoulun 4-luokkalaiset tutustumassa Vastuu on minun -oppaisiin. 
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•	 Lähetä	yhteystiedot	piirin	Quest‑puheenjohtajalle.

•	 Lähetä	hänelle	myös	tieto	klubisi	rahoitusvalmiudesta.

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

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

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

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

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

•	 Quest‑koordinaattori	Ulla	Sirviö‑Hyttinen	040	850	7241,	 
ulla.sirvio-hyttinen@lions.fi
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Yhtäkään lasta tai nuorta ei saisi jät-
tää oman onnensa nojaan. Jokainen 
on lahjakas ja yksikin hyvä kokemus 
voi palauttaa elämänuskon. Jokaisel-
la tulisi olla myös mahdollisuus osal-
listua täysipainoisena jäsenenä yh-
teiskunnan toimintaan.

Hallitus on linjannut yhdeksi pai-
nopistealueekseen köyhyyden, eriar-
voisuuden ja syrjäytymisen ehkäise-
misen. Konkreettisia toimenpiteitä 
lasten ja nuorten hyväksi kaivataan, 
sillä yleisen taloustilanteen matala-
paine heijastuu väistämättä myös 
nuorimpiin kansalaisiimme. Nuor-
ten pääsy osaksi työelämää ja yh-
teiskuntaa täytyy turvata.

Suomen lasten ja nuorten sää-
tiö (SLNS) vastaa hallituksen aset-
tamaan haasteeseen. Säätiön ydin-
tehtäviin kuuluu lasten ja nuorten 
elämän positiivisen kehityksen edis-
täminen sekä syrjäytymisen ennal-
taehkäiseminen. Säätiö haastaa yh-
teiskunnan toimijoita kantamaan 
vastuuta erityistä tukea tarvitsevis-
ta lapsista ja nuorista. Sillanrakenta-
jan roolissa säätiö tuo yhteen tukea 
tarvitsevat nuoret sekä yhteiskun-
nallista vastuuta kantavat yritykset 
ja yhteisöt. 

Elämäntaidot antavat  
eväitä tasapainoiseen 

kasvuun

Säätiön toimintaa ohjaa lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin ja elämäntai-
tojen edistäminen. Nuorten elämän-
taitojen vahvistaminen madaltaa 
työelämäkynnystä ja ennalta ehkäi-
see syrjäytymistä. SLNS keskittyy 
erityisesti nuorten elämäntaitojen 
edistämiseen, jotka liittyvät nuoren 
itsetunnon ja itseluottamuksen, so-
siaalisten taitojen ja vastuuntunnon 
kehittymiseen. Toiminta kohdiste-
taan nuorten elämän nivelvaiheisiin: 
siirtymiseen alakoulusta yläkouluun, 
yläkoulusta edelleen seuraavalle as-
teelle ja opinnoista työelämään. Elä-
mäntaidot auttavat nuorta etsimään 
ja löytämään omat vahvuutensa ko-
tona, koulussa, työssä ja muissa yh-
teisöissä.

Huoli lapsista ja nuorista 
yhdistää

Suomen lasten ja nuorten säätiö on 
perustettu vuonna 2001. Idea sää-

tiön perustamisesta tuli ministeri Pär 
Stenbäckiltä ja Heikki Järvenpäältä, 
jotka totesivat, että Suomesta puut-
tui yritysten kanssa yhteistyössä toi-
miva, ennaltaehkäisevää nuorisotyö-
tä tekevä järjestö. Taustalla vaikutti 
huoli lasten ja nuorten tulevaisuu-
desta. Perustamisessa olivat Sten-
bäckin ja Järvenpään ohella vah-
vasti mukana Suomen Lions-liitto, 
Folkhälsan ja Suomen Itsenäisyys-
rahasto / Aseman lapset ry. 

SLNS silta yhteiskunnan  
toimijoiden välille

Sillanrakentajan roolissa säätiö yh-
distää yhteiskunnan eri toimijat, 
jotka työskentelevät nuoriin koh-
dentuvan kehitysyhteistyön, kesä-

Lasten ja nuorten arjen asioita

Lasten ja nuorten hyvinvointi täytyy turvata

Suomen lasten ja nuorten säätiön (SLNS) 
tehtävänä on

– turvata ja edistää lasten ja nuorten elämän positiivista 
kehitystä sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä

– haastaa vastuuseen syrjäytymisvaarassa olevista 
lapsista ja nuorista.

Toimintaa ohjaavat arvot
– vastuullisuus
– ennakkoluulottomuus
– oikeudenmukaisuus
– välittäminen

Lisätietoja www.nuori.fi

Kokoustauolla Säätiön puheenjohtaja Teppo Rantanen, toiminnanjohtaja Eila Kauppinen ja hallituksen jäsen PDG 
Tuomo Holopainen.
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töiden, elämäntaitojen ja nuorten 
taideprosessien parissa. Myös nuor-
ten asioista kiinnostuneille aikuisil-
le ja nuorille itselleen tarjotaan mah-
dollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. 
Nuoret ovat oman elämänsä parhai-
ta asiantuntijoita, joten heille kan-
nattaa tarjota tilaa toimia oman su-
kupolvensa hyväksi.

Säätiön kaikissa hankkeissa teh-
dään yhteistyötä yritysten ja julkisen 
sektorin kanssa. Yrityksiä aktivoi-
daan panostamaan lapsi- ja nuoriso-
työhön yritysvastuutoiminnassaan. 
Menestyksekkäitä yritysvastuuhank-
keita on toteutettu muun muassa 
Alma Median, Deloitten, Fortumin, 
Manpowerin, Nokian, Telia-Soneran 
ja Veritas Eläkevakuutuksen kanssa.

Vapaaehtoistyö  
tärkeä voimavara

Säätiön hallituksessa on monipuolis-
ta yritysjohdon ja asiantuntijatason 
osaamista. Hyvällä hallitustyösken-
telyllä on merkittävä vaikutus sää-
tiön pitkän aikavälin menestykseen. 
”Mielestäni nykyisen hallituksen ra-
kenne on hyvä strategisena päätök-
sentekijänä ja toiminnan valvojana. 
Hallituksen koostumus mahdollis-
taa laaja-alaisen yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen yhteiskunnan eri toi-
mijoiden kanssa. Nämä ovatkin hal-
lituksen avaintehtäviä”, toteaa sää-
tiön hallituksen jäsen, PDG Tuomo 
Holopainen. 

Hallituksen jäsenillä on kullakin 
hyvä sidosryhmäverkosto ja jäsenten 
avulla pyritään hakemaan lisää yh-
teistyökumppaneita ja laajentamaan 
verkostoa. ”Oman työkokemukseni 
ansiosta olen toivottavasti voinut 
tuoda lisäarvoa säätiön toimintaan 
nimenomaan sidosryhmäverkoston 
laajentamisen ja kontaktien luomi-
sen näkökulmasta”, arvioi Tuomo.

Säätiön operatiivisesta toimin-
nasta vastaa toiminnanjohtaja Eila 
Kauppinen. Hän näkee aktiivisten, 
nuorten asioista aidosti välittävien 
vapaaehtoisten roolin tärkeänä voi-

mavarana. ”Vapaaehtoisten asian-
tuntijoidemme panos säätiön toi-
minnalle on äärimmäisen tärkeä. He 
toimivat yhteiskunnallisina sillanra-
kentajina ja vaikutusvaltaisina nuor-
ten asioiden puolestapuhujina”, Eila 
Kauppinen sanoo.

Yhteistyöllä 
vaikuttavuutta

Lions-liitto on SLNS:n perustajajä-
sen. Heti toiminnan käynnistymises-
tä alkaen Lions-liitto ja säätiö ovat 
tehneet yhteistyötä nuorten elä-
mäntaitojen vahvistamiseksi. Ylä-
kouluissa toteutetussa Zest-hank-
keessa on tärkeänä kumppanina 
toiminut Lions Quest -ohjelma. Yh-
teistyötä voitaisiin tehdä laajemmin-
kin, sillä molemmilla organisaatioilla 
on ohjelmia ja palveluja, joilla pyri-
tään ehkäisemään lasten ja nuorten 
syrjäytymistä.

”Säätiössä on vankkaa asiantun-
temusta ja Lions-liitolla on maan kat-
tava verkosto. Voisiko tätä yhdistel-
mää hyödyntää lasten ja nuorten 
hyväksi?”, Eila esittää Tuomolle ky-
symyksen. 

”Voidaan – ja siten voitaisiinkin 
parantaa toiminnan vaikuttavuutta. 
Vaikuttavuus on keskeinen toimin-
nan mittari. Meidän tulisi kokeilla 
rohkeasti uusia yhteistyön muotoja 
ja toimintatapoja”, kiteyttää Tuomo. 

”Yksi mahdollinen yhteistyömuo-
to voisi olla mentorointi: esimerkik-
si nuorten mentorointi työelämään 
osana pian käynnistyvää Taidot elä-
mään -hanketta tai Myrsky-hankkeen 
alueprojektien varainhankinnan tu-
keminen”, ideoi Eila. 

Järjestöjen yhteistyöllä voitaisiin 
vastata paremmin niihin tarpeisiin, 
joita nuorten elämästä ja yhteiskun-
nan tilanteesta nousee. Toiminnan 
onnistumisessa keskeistä on siltojen 
rakentaminen eri toimijoiden kesken 
– vain siten voidaan toteuttaa aidos-
ti vaikuttavia ohjelmia nuorten tule-
vaisuuden mahdollisuuksien paran-
tamiseksi.

Taidot elämään

Yläkouluissa toteutettu Zest-ohjelma jatkuu kymppi- ja ammattis-
tarttiluokilla. Vuosina 2011–2012 vierailuja tekivät näyttelijä, teat-
teritaiteen maisteri Pamela Tola sekä näyttelijä, kansanedustaja Jani 
Toivola. Vierailuja tehtiin noin 30:ssä kymppi- ja ammattistarttiluo-
kassa ympäri Suomen ja niissä tavoitettiin yli 400 nuorta. Vierailu 
koostuu luennosta ja ilmaisutaidon työpajasta. Työpajan tavoittee-
na on rohkaista oppilaita vuorovaikutukseen ja vahvistaa itsetunte-
musta sekä luokan ryhmähenkeä. www.zest.fi

Myrsky-hanke

Myrsky on valtakunnallinen 12–29-vuotiaille nuorille suunnat-
tu taidehanke. Myrskyssä nuoret tekevät itse taidetta omista läh-
tökohdistaan käsin ammattilaisen ohjauksessa. Myrsky tarjoaa vai-
keassa elämäntilanteessa oleville nuorille mahdollisuuden etsiä 
taiteen avulla omaa identiteettiään, kasvattaa itseluottamustaan ja 
saada syviä yhteisöllisyyden kokemuksia. Myrsky on ainoa taiteen 
kautta nuorten osallisuutta kehittävä valtakunnallinen hanke. Se 
kehittää toimintakenttää laajasti toimien sillanrakentajana nuorten 
kanssa toimivien tahojen ja taiteen ammattilaisten välillä.  
www.myrsky.info

Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanja

Kampanja edistää 16–25-vuotiaiden nuorten työelämäosaamista 
ja pääsyä työelämään. Vuoden 2013 kampanja haluaa nostaa kan-
sainvälisestikin ainutlaatuinen kesätyöinstituutiomme seuraavalle 
tasolle ja haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja pa-
rempia kesätyöpaikkoja. Osallistuville organisaatioille tarjotaan vä-
lineitä nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen sekä työnantajamai-
neen rakentamiseen hyvän kesätyön avulla. Mukana on myös laaja 
joukko nuorten työllisyyden asiantuntijoita, mm. työmarkkina-, 
opiskelija- ja ammattijärjestöjä. www.kesaduuni.org

Lastenlinkeissä muistutetaan
turvallisesta netinkäytöstä

 
Suomen Lions-liiton Vastuu on minun -toiminta näkyy nyt myös Lasten-
linkeissä osoitteessa www.lastenlinkit.fi . Bannerilla halutaan kertoa si-
vustoa käyttäville, että samalla kun lapsille tarjotaan kaikkea kivaa, heidän 
vanhempiensa on hyvä opastaa lapsia turvalliseen netin käyttämiseen. 
Banneria klikkaamalla pääsee www.vastuuonminun.info -sivuille.

Lastenlinkit.fi -sivustoon on koottu linkkejä, jotka johtavat erilaisille, 
lapsille suunnatuille nettisivuille. Siellä on myös menovinkkejä lapsille ja 
lapsiperheille. Lisäksi sivuilla on vinkkejä lasten kanssa lomailuun ja tie-
toa lasten auttamisesta Suomessa  ja maailmalla.

Lastenlinkit-sivustosta vastaa graafikko Johanna Rautiainen.
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Pyrkiessämme ”suojarokottamaan” 
lapsemme sanomaan EI, kun hänel-
le mahdollisesti ensi kerran tarjotaan 
huumeita on tärkeää antaa asiallista 
ja kiihkotonta huumetietoutta lapsil-
le/nuorille, jotka ovat kiinnostumas-
sa huumeista tai ensimmäisen kerran 
ovat kokeilleet niitä. Opastamisen 
tulee olla keskustelevaa, ei tuomitse-
vaa. Tämän päivän vanhemmuuteen 
kuuluu myös hankkia oikeaa tietoa 
huumeista ja tulee omata valmiuk-
sia havaita ja tunnistaa huumeiden 
käyttö ja taito puuttua siihen. Tulee 
ymmärtää myös se, kuinka herkästi 
ne vievät mennessään.

Ennalta estävä työ ei ole kielto-
ja eikä käskyjä, vaan kriittistä ajatte-
lua ja ongelmanratkaisutaitoja vaati-
vaa kokonaisvaltaista pureutumista 
elämään ja sen vaikeuksiin. Aikuiset 

voivat vahvistaa lasten elämänhallin-
nan valmiuksia aloittamalla päihde-
kasvatus jo alle kouluikäisten lasten 
parissa. Keskustelemalla päihteistä 
ja eritoten huumeista nuoret voivat 
punnita omia arvojaan ja asenteitaan 
suhteessa niihin.

Vanhemmilta tarvitaan rajoja ja 
rakkautta. Hyvä muistaa:

– tärkeämpää kuin syyttäminen on 
aito välittäminen ja halua auttaa

– negatiivisten huolten sijasta mei-
dän tulisi oppia kuuntelemaan 
lasta

– kasvatusvastuita ei tule sälyttää 
pelkästään äideille vaan yhtä lail-
la ne kuuluvat isille ja myös on-
gelmien ilmetessä

– ja mikä onkaan lapselle antamam-
me mallin merkitys!

Euroopassa on erityisenä huolena 
lisääntynyt kannabiksen polttelu ja 
pohditaan miten tulisi toimia, jottei 
nuoret kiinnostuisi hasiksen poltta-
misesta. Totean tähän, että ”van-
hempien huolenpito ja vastuunkanto 
on ainoa tieteellisesti todettu huu-
meilta suojaava tekijä”. 

Kannabis- 
tilanteesta

Vähintään 500  000 suomalaista on 
joskus kokeillut kannabista. Vuo-
den 2010 väestökyselyn mukaan 
15–69-vuotiaasta väestöstä on 
joskus kannabista kokeillut 17 %. 

EU:ssa arvioidaan n. 50 prosenttia 
kaikista rikoksista johtuvan joko suo-
raan tai välillisesti huumeista.

Vuonna 2010 takavarikoitiin Suo-
messa 15  000 kannabiskasvia, joka 
oli enemmän kuin koskaan. Suomes-
sa kulutettiin kannabista jo 2000-lu-
vun puolivälissä n. 2200–4700 kiloa. 

Vanhemmat ovat avainasemassa 
”suojarokottamaan” lapset huumeilta

Rikosylikonstaapeli evp. 
Yrjö Ketonen.

Huumevieroituksessa olevan myytäviä huumeiksi luokiteltavia lääkkeitä.

Huumekauppiaan astaloita.

Huumeiden käyttäjän voi tunnistaa:

silmistä:     – poikkeuksellisen pienet tai -suuret pupillit
  – tuijottava tai pelokas katse

käytöksestä:  – huumeiden vaikutuksen alaisen käytös voi  
   muistuttaa humalaisen käytöstä, joskaan 
   alkoholin hajua ei välttämättä ole
  – liikkuminen voi olla hermostunutta
  – voi ilmetä tahattomia liikkeitä
  – vaikutuksen alainen voi olla poikkeuksellisen 
   vilkas, masentunut tai pelokas

suusta:          – kuiva tai kuolaava suu ovat merkkejä 
   huumeiden käytöstä

huumeiden käyttöön viittaavasta rekvisiitasta:
  – väännetyt lusikat
  – pintakuoritut tupakan filtterit
  – vaa’at
  – liuottimet
  – sitruuna- tai askorbiinihappo
  – pienet pullot
  – sekoituskupit
  – alumiinifolio
  – minigrip-pussit
  – paperitaitokset
  – muovikääreet
  – teräaseet
  – ampuma-aseet
  – ulkoinen olemus voi olla epäsiisti tai siisti

Nuorten aikuisten kannabiksen 
käyttö on kolminkertaistunut vajaan 
kymmenen vuoden aikana. Nuore-
na aloitettu kannabiksen käyttö lisää 
myöhempää riskiä potea psykoosi-oi-
reita ja se voi varhentaa psykoosin 
ja skitsofrenian syntyä alttiille hen-
kilöille.
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Viikolla 45 on vietetty säännölli-
sesti kansallista ennalta ehkäisevän 
päihdetyön viikkoa. Viikko on saa-
nut alkunsa kansalliselta taholta, So-
siaali- ja terveysministeriön komitea-
mietinnöstä vuodelta 2000.

Kotkalaisista leijonaklubeista LC 
Kotka-Hamina/Global profiloitui jär-
jestämään päihdevalistusviikolle nro 
45 toimintaa Brain Killer -kampan-
janimellä. Päihteidenkäytölle esitet-
tiin myös rakentavia ja mielenkiin-
toisia vaihtoehtoja. Tästä tehtiin 
Brain Killer vai Hyvä Elämä -slogan. 
Se sai kasvot katukuvassakin olleelle 
ja flyereina levitettyjen logolle, jos-
sa oli aivot ja viinapullo. Ne eivät 
sovi yhteen. 

Brain Killer -päihdevalistusviikko 
tuli klubille pysyväksi hyväntekeväi-
syyskohteeksi. Mukaan saatiin myö-
hemmin myös LC Kotka/Keisarinna. 

LC Kotka-Hamina/Global esitteli for-
maattia myös leijonien Eurooppa Fo-
rumilla, jossa se herätti mielenkiintoa.

Muita hyväntekeväisyyskohteita 
LC Kotka-Hamina/Globalille oli En-
si- ja turvakotiyhdistys sekä partio-
lippukunta Karhulan Kanttarellit.

Päihteet raskaus- 
aikana vaaraksi

LC Kotka-Hamina/Global tuki Ensi- 
ja turvakotiyhdistystä päihdeäiteihin 
liittyvässä työssä. Päihteidenkäyttö 
raskausaikana vaarantaa syntyvän 
lapsen terveyden. Asiasta kerättiin 
paljon tietoa. Jopa 6  % odottavista 
äideistä on päihteiden väärinkäyttä-
jiä. Tästä johtuu seuraavat surulliset 
numerot: jopa 3000 vauvaa syntyy 
lievästi vammaisina ja yli 600 vaikea-
vammaisina FAS-lapsina. Vammat ai-

heuttaa nimenomaan alkoholi. Valis-
tustyön lisäksi tehtiin mm. risteily ja 
saarimatka kohdeperheiden kanssa.

Karhulan Kanttarellien toimin-
taa tuettiin osallistumalla partioma-
ja Kantolan pelastamiseen. Projekti 
sai paljon huomiota mediassa. Mo-
nien vaiheiden jälkeen vanhan Kan-
tolan ostamisen sijaan harjaan on 
noussut uudisrakennus! Tämä on 
ollut mahdollista monien muiden-
kin lahjoittaen, mm. leijonatalkoo-
laisten ja etenkin partiolaisten oman 
ahkeran työn ansiosta. 

Varat hyväntekeväisyyskohteisiin 
tulivat perinteeksi muodostuneeksi 
lahjoituksesta LekeMarinilta. Lahjoi-
tus oli kotkalaisvalmisteinen Kaisla-
vene, joka oli näytteillä toreilla ja 
turuilla monina kesinä. Suurkiitos 
venelahjoituksista kuuluu LekeMa-
rinille ja tj. Ari Tannerille. 

Bussikuljetuksia 
ja rahapalkintoja

Ennaltaehkäisevän päihdetyön vii-
kolla kotkalaiset leijonaklubit jär-
jestivät kaikille noin 500:lle Kotkan 
7.-luokkalaiselle bussikuljetukset 
Nuorisotalon Päihdeputki -näytte-
lyyn. Näyttely sisälsi 1,5-tuntisen 
kokemuksellisen tietoiskun tupa-
kasta, alkoholista ja huumeista. Li-
säksi viikon yhtenä tapahtumailtana 
jaettiin kaikki Kotkan 9.-luokkalaisia 
koskeneen Luovan kilpailun rahapal-
kinnot.

Mukana viikon toteutuksessa 
oli Kotkan kaupungin opetustoi-
mi, nuorisotoimi, terveydenedistä-
misyksikkö, Poliisi, EKAMI, Kymen-
laakson kesäyliopisto, Kotka-Kymin 
seurakuntayhtymä, A-klinikka ja 
Stop Huumeille.

Brain Killer -päihdevalistuviikko 
sisälsi näyttelyn Kotkan pääkirjas-
tossa ja v. 2010 Nuorisotalo Grei-
pissä. Lisäksi oli perinteeksi muut-
tunut hartaushetki Kotkan kirkossa 
huumeisiin menehtyneiden nuorten 
muistoksi. Tilaisuuteen leijonaklubit 
lahjoittivat mm. kynttilät. 

Ennalta ehkäisevän päihdetyön 
viikon ohjelmaa jatkaa nyt Kotkan 
kaupunki terveysjohtajan johdolla. 
Tästä olemme erityisen iloisia. Tä-
nä vuonna ja tällä viikolla teemana 
on ”Ala onnelliseksi”. Asia uutisoi-
tiin viime keskiviikon 31.10. Ankku-
rissa otsikolla ”Päihdetyön viikkoa 
vietetään myös Kotkassa”.

Kaikkien LC Kotka-Hamina/Glo-
balin projektien onnistumisen kan-
nalta merkityksellistä oli aktiivi-
nen tiedotustoiminta ja kontaktit 
me diaan, erityisesti paikallislehti 
Ankkuriin. Tiedotuksen merkitystä 
painotetaan nyt myös muissa leijo-
naklubeissa.

Leijonat ovat mukana ennaltaehkäisevässä 
päihdetyössä Kotkassa

LC Kotka/Hamina/Global ja LC Kotka/Keisarinna lahjoittivat osan venearpajaisten tuotosta Karhulan Kanttarellien 
partiomajan hyväksi.

Huumausainekaupasta

Huumerikollisuus on Suomessa 
kauttaaltaan isoa bisnestä, jota lei-
maa tällä hetkellä matala käyttökyn-
nys. Huumekaupan vaikutin on raha 
ja aineiden kokeilijoiden peruslähtö-
kohtana on virheellisesti se, että he 
hallitsevat käytön. Huumausaine-
kauppiaiden strategiana on aluk-
si myydä ihminen huumeille, eikä 
niinkään huumeita ihmiselle. Tätä 
petollisuutta kokeilija ei suinkaan 

tule huomioineeksi vaan altistuu 
ajautumaan vaivihkaa aineita orjuut-
tavaan ostajaverkostoon ensi kokei-
lujen huumassa.

Koko tapahtuma alkaa yleensä 
näennäisen viattomasti. Ehkä pelk-
kää uteliaisuutta, uhmakkuutta tai 
sattumoisin päihtyneenä jossain hi-
poissa hasispiipun yllättäen ilmaan-
tuessa poltettavaksi. Kaverit neu-
vovat ja houkuttelevat kokeiluihin. 
Porukassa vakuutellaan, ettei aineen 

käyttöön liity mitään haittavaikutuk-
sia – pikemminkin se tuntuu pel-
kästään hyvältä. Jos ensivaikutelma 
synnyttää mielihyvää, johtaa se hel-
posti uusiin kokeiluihin. 

Kokeilijoista n. 10 prosenttia jää 
aineiden säännöllisiksi käyttäjiksi, 
joista n. 1–4 prosenttia ajautuu nar-
komaniaan. 

Tällä hetkellä ollaan tilanteessa 
missä huumepoliisin resurssit ovat 
rajalliset. Suomessa on satakunta 

huumerikoksia tutkivaa poliisia ja 
Helsingin poliisilaitoksessa 25, kun 
huumerikoksia tulee poliisin tietoon 
n. 20  000. Vähäisten kontrolliresurs-
sien johdosta korostuu laadukkaan 
ennalta estävyyden, korvaavan ja eh-
käisevän työn merkitys ja haittojen 
minimoiminen.

Yrjö Ketonen
Rikosylikonstaapeli evp.
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Kiinteistösaneeraus Oy 
Helsinki                                                        

www.kiinteistösaneeraus.fi

Hasa Oy 
Haapajärvi

Sähkösuunnittelu Forsell Oy 
Helsinki

Lihajaloste Korpela Oy 
Huittinen

Kankaanpään Lämpöpalvelu ky 
Kankaanpää

Maataloustilitoimisto               
Hannu Mustonen 

Humppila

Turvaykköset Oy 
Kouvola, p. 050 535 3400                             

www.turvaykköset.fi

Kennelpakaste Oy 
Ikaalinen

Taitomuovi Oy 
Kausala

Inarin Seurakunta 
Ivalo

Tilitoimisto Deepetti Oy 
Lahti, p. 050 536 1726                                 

www.deebetti.fi

Konekorjaamo Riikonen Oy 
Konepaja/Korjaamo-teräspalvelukeskus                                                 

Helatie 21, Joensuu                                                                 
p. 013 897 988

Kino-Huovi 
Harjavalta, p. 0400 598 338                          

www.kinohuovi.fi

Rakennusliike Tikirak 
Kangasala                                                        

www.tikirak.fi

HUUMEIDEN VASTAISTA TYÖTÄ TUKEVAT 
SEURAAVAT YRITYKSET
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Lammin Sahti 
Lammi

Sähköliike Matti Rantala 
Sastamala

Nelko Oy 
Lapinlahti                                                       

www.nelko.fi

Kotasen Puutyö Oy 
Merikaarto                                                      

www.kotasen-puutyo.fi

Raussi-Yhtiöt 
Sippola

Metsäpalvelu K. Liimatainen 
Ranua, p. 040 750 4732                              
www.metsapalvelu.eu

Tampereen Nuorisoasema 
Sumeliuksenkatu 13 A 5, Tampere                      

p. 03 253 9650

Tohmajärven fysioterapia Ay 
Järnefeltintie 8, 82600 Tohmajärvi                     

p. 013 223 500 

Siilinjärvi

Pääsihteerin palsta

M
Joulun rauhaa!

           
Siilijärvi

                       Neste Oil 
Simpele

simfors.fi

Haavikon Kenkä Oy 
Rovaniemi, p. 016 312 665

Asianajotoimisto Maunila 
Turku, p. 0400 825 795

EV-Group 
Turku, p. 02 276 7670                                      

www.evgroup.fi

Autohuolto J.Salo Oy St1 
Nokia, p. 03 342 6100                                 

www.jsalo.fi
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Lvi-eristys Murto Oy 
Turku                                                            

www.lvi-eristysmurto.fi

Virhydro Oy 
Virrat                                                           

www.virhydro.fi

Megatro talotekniikka Oy 
Uusikaupunki

Hitsacon Oy 
Vaala

Valtimon Sähkötyö 
Valtimo

Protan Oy 
Turvallinen vesikate                                      

Vantaa, www.protan.fi 

Vieskan Sisustajat Oy 
84100 Ylivieska

Maa-aineskuljetus                          
Tmi Timo Torssonen 

Vieremä

Sähköliike Style-Model Oy 
Ylämylly

Virtain putkityö Oy 
Virrat, p. 0500 331 147

Kiviharjun Sora Oy 
Ylikiiminki                                                    

www.kiviharjunsora.fi

Varaa Lion-lehdestä ilmoitustilaa
Puh. 050 581 0016



Kurkistuksia

1/13  LION  31

Roskaposti 
onkin 
jäsenviesti

N-piirissä tehtiin piirikuvernööri Jukka Kärkkäisen aloitteesta viime syksynä 
uusille jäsenille suunnattu DerbyForum -niminen jäsenkysely. Kyselyn tuotta-
miin vastauksiin palataan myöhemmin, kun ne on analysoitu.

Eräs vastaus oli selkeä ja ylitse muiden: kaikki vastaajat lukivat Lion-leh-
teä. Siis sataprosenttisesti (100 %)!

Klubien nettisivuja luki vain osa. Ja käyntikerrat harvenivat, mitä kauem-
mas omasta klubista mentiin.

Painetun viestinnän rinnalla sähköinen on kuitenkin saamassa oman si-
jansa.

Viime kaudella aloitettiin määrätietoinen, jäsenille kohdistettu viestin-
tä uutiskirjeitten muodossa. Syksyllä lähetettiin kuukausittain virkailijalä-
hetys piirikuvernööreille, presidenteille ja sihteereille ja toinen viesti kaikil-
le jäsenille.

N-piirissä syyskuussa perinteiset piirikuvernöörin kirjeet saivat uuden muo-
don: ne jaettiin piirin etusivuilla ajankohtaisina uutisina, ne ovat piirin si-
vuilla pdf-muodossa ja ne lähettiin jäsenille myös uutiskirjeinä.

Syyskuussa tällaisia piirin uutiskirjeitä lähetettiin vajaat kaksituhatta. 
Sivuja luettiin silloin noin viisisataa. Joulukuussa luettujen sivujen mää-
rä ylitti jo tuhatseitsemän sataa. Uutiskirjeitten lukeminen on siis selkeäs-
ti oppimisprosessi.

Alkaneena kautena Suomen Lions-liitosta ei enää lähetetä virkailijalä-
hetystä, vaan molempien uutiskirjeitten sisältämät asiat yhdistetään yh-
teen, kaikille jaettavaan jäsenuutiskirjeeseen. Keskeiset sisällöt käännetään 
myös ruotsiksi.

Valtakunnassa siis kaikki hyvin? Ei ole. Ei niinkään harvoin tule palautet-
ta, että ”älkää lähettäkö niitä uutiskirjeitä, kun sitä roskapostia tulee muu-
tenkin niin paljon!”

Roskapostia?

Alkaneena keväänä Suomen Lions-liitto tulee lähettämään viisi (5) uutis-
kirjettä. Mutta nepä eivät olekaan roskapostia! Ne ovat aivan samalla lail-
la jäsenyyteen liittyvää jäsenviestintää kuin Lion-lehti. Niissä ei tarjota sa-

tunnaisosoitteisiin 
kultakelloja, potens-
silääkkeitä tai halpo-
ja lomalentoja, vaan 
niiden sisältö liittyy 
oleellisesti meidän 
yhteiseen haluum-
me palvella.

Luetaan siis tämän 
Lion-lehden ohel-
la huolella myös 
 Lion-jäsenviestit!

Thorleif Johansson
Viestintäjohtaja 2012–2015

Merkkipäivän kunniaksi Aimo Viitalan oman klubin LC Helsinki/Hakaniemen 
aloitteesta N-piirin ja Lions-liiton toimesta kootun onnitteluadressin tuotolla 
lionkenttä hankkii tullille huumekoira Nuuskun. Keväällä syntyvä ja koulu-
tuksen jälkeen noin vuoden kuluttua tullikoiraksi ylennettävä tyttökoira tu-
lee saamaan nimen ”Kaija”, Aimon edesmenneen rakkaan puolison mukai-
sesti.  ”Aimo N.K.” -niminen huumekoira on palvellut tullia jo viisi vuotta.
CC Seppo Söderholm sai mahtumaan päivänsankarin tähänastisen elämän-
kaaren yhdelle paperille, oheiseen runomuotoiseen kronikkaan.

Sukulaisten  ja henkilökohtaisten ystävien jälkeen Suomalaisella Klubilla 
onnittelunsa esittivät Sotaveteraanit ojentaessaan kultaisen ansiomerkin.  
Useita leijonalähetystöjä seurasivat mm. muut harrastuspiirit, diplomaatit, 
rakennusteollisuus ja arkkitehdit, yhteiskunta- ja talouselämän edustajat se-
kä juristien näyttävä edustus. Kuva: Jatta Tuomikoski.

Aimo 85 vuotta

Aimo annos leijonaa on meidän Aimossa,
ei kellään kokemusta vastaavaa ole koko Suomessa.
Omassa luokassaan on tämä maailmankansalainen,
arvostetuin kotimaamme leijona kautta aikain.

Savossa syntyi, pohjoisessa varttui,
Helsingissä lait päähän pani.
Lahteen juurtui, asettui,
kunnes Helsinkiin matka jatkui. 

Puheenjohtajuuden jätit väliin
ja hyppäsit maailman suuriin kehiin.
Tie oli auki aivan huipulle asti,
kunnes kohtalo peliin astui
ja muidenkin silmät kostui.

Avustaja, tukija, monen lionin auttaja
ollut olet vuosia etkä ketään turhaan halua suosia.
Arvostus on ansaittava, kyvyt hyvät näytettävä.

Naiset huomaat, arvostat
liiton johtajuutta peräänkuulutat.
Kumpiko johtaa, vaimo vaiko mies – vai molemmat kukaties?

Isänmaataan puolustanut, täpärästi pelastunut.
tämä lukuisten klubien perustaja, lionismin juurruttaja,
juristin toimen ohessa, siinä ikäänkuin sivussa.

Me leijonat sinua kiitämme ja toimintaasi arvostamme.
Palvelun nimiin vannotaan ja kunniaa sinulle annetaan.
Ylös päästä nousee lakki ja päällämme on klubitakki.

Vireys sinulla hyvänä jatkukoon ja onnittelulaulut
koko päivän raikukoon! 

CC Seppo Söderholm

Lions-toiminnan Grand Old Man
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Loppukesästä Partaharjun opistolle 
Pieksämäellä kerääntyi värikäs jouk-
ko nuoria ympäri maailmaa. Monel-
le nuorelle jokavuotisen nuoriso-
vaihdon kohokohta oli käsillä leirin 
pyörähtäessä käyntiin. Tänä vuon-
na K-piiri sai kunnian järjestää yh-
den Suomessa vuosittain järjestettä-
vistä neljästä nuorisoleiristä. Leirin 
ohjelmasta vastasi joukko Partahar-
jun opiston nuoriso-ohjaajaopiskeli-
joita. Leiriläisiä saapui yhteensä 19 
maasta Brasiliasta Intiaan. 

Leirin aikana nuorille oli suun-
niteltu suomalaisia perinteitä kun-
nioittavaa ohjelmaa. Alkuviikosta 
leiriläiset kokeilivat suomalaisia pe-
lejä kuten mölkkyä ja saappaanheit-
toa, kalastamaan itse tehdyillä onki-
vavoilla sekä tutustumaan toisiinsa 
useiden leikkien voimin. Virtasalmen 
Lions club takasi nuorille ikimuistoi-
sen päivän melonnan merkeissä. Sa-
teisesta säästä huolimatta melonta-
retki onnistui ja kotitekoinen jäätelö 
Kyytselän maatilalla maistui hyvin. 

Telttaretki kohokohta

Monelle leirin kohokohta oli loppu-
viikosta järjestetty yön yli kestävä 
telttaretki keskellä kaunista suoma-
laista luontoa. Vaikka ajatus yöpymi-

sestä sateisessa metsässä 
aluksi pelotti ja epäilyt-
ti, painui retki varmasti 
unohtumattomana koke-
muksena nuorien mie-
leen. Iltaan mahtui niin 
teltan pystytystä kuin 
myös yhteislauluja nuo-
tion ympärillä illan hä-
märtyessä ja nokipannukahvia 
maistellessa. Kauhistusta ja keskus-
telua herätti perinteinen suomalai-
nen WC, jonne piti illan pimetessä 
suunnistaa taskulampun valossa. 
Leirin lopussa järjestettiin perintei-
seen tapaan Lions-ilta, jonne useat 
isäntäperheet ja lähialueet leijonat 
tulivat katsomaan leiriläisten jär-
jestämiä esityksiä sekä tapaamaan 
nuoria. Yleisö sai illan aikana naut-
tia niin erilaisista tanssi- kuin laulu-
esityksistäkin. 

Suomalainen ruoka sai leiriläisiltä 
sekä risuja että ruusuja. Muurinpoh-
jaletut ja tikkupulla olivat kuulem-
ma parasta mitä moni oli maistanut, 
mutta esimerkiksi erilainen aamupa-
lakulttuuri ihmetytti useita. Puuroa 
ei kuulemma kuulu syödä aamupa-
laksi, koska se on ”oikeaa ruokaa”. 
Myös ruisleipä herätti tunteita se-
kä puolesta että vastaan. Ainainen 
perunan syönti kummastutti nuo-

ria. Tuomitseva mielipide viikon lo-
pussa kuuluikin, että ainoa asia, jota 
Suomesta ei jää ikävä on ruoka; ei se 
oikeastaan maistu millekään. 

Saunaan ja uimaan leiriläiset ryn-
täsivät päivittäin yhtä suurella rie-
mulla. Jäätävän kylmä järvivesi ei 
hidastanut vauhtia vaan uimaan 
mentiin aina kun mahdollista. Myös 
iltanuotiot muurinpohjalettuja pais-
taen ja nuotion ympärillä laulaen oli-
vat päivän kohokohtia. 

Suomalaisessa kulttuurissa kiitos-
ta sai ihmisten ystävällisyys ja huo-
maavaisuus.

Portti eri kulttuureihin

Viikon aikana saimme tutustua suo-
malaisen kulttuurin lisäksi nuorten 
omiin kulttuureihin ja tapoihin sekä 

maa-esitelmien että kaiken vuorovai-
kutuksen kautta. Leiri toimi porttina 
moniin uusiin kulttuureihin niin lei-
riläisille kuin kaikille osaa ottaneille 
suomalaisillekin. Leirin ehdottomiin 
rikkauksiin kuului loistava ryhmä-
henki.

Leirin päättyessä tunteet olivat 
kaikilla haikeat. Tuttuun tapaan viik-
ko oli täynnä unohtumattomia muis-
toja ja ystäviä ympäri maailmaa. Ko-
konaisuudessaan leiri oli onnistunut, 
mutta välillä osa nuorista olisi kai-
vannut vähän lisää ohjelmaa, enem-
män tutustumista lähikaupunkeihin 
ja perehtyä näin laajemmalti Suo-
meen. Pohjolan eksotiikka jätti silti 
lähtemättömän jäljen kaikkien mie-
liin. 

Miina Hurskainen

Nuorisovaihto

Kulttuurit 
kohtasivat 
Partaharjussa

Leirin johtaja ja LC Pieksämäki/Keskuksen nuorisovaihtaja Vesa Vahtermo oli 
aktiivisesti mukana leirin arjessa.

Kielitaito kehittyi yhteisten aktiviteettien ohella. Leirin aikana vierailtiin myös Pieksämäellä vesitornin huipulla.Kielitaito kehittyi yhteisten aktiviteettien ohella. Leirin aikana vierailtiin myös Pieksämäellä vesitornin huipulla.

märtyessä ja nokipannukahvia 
maistellessa. Kauhistusta ja keskus- Leirin johtaja ja LC Pieksämäki/Keskuksen nuorisovaihtaja Vesa Vahtermo oli 
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Greeterit aina valmiina 
palvelukseen
Tätä kirjoittaessani tammikuun puolessa välissä malesialaiset ja aust-
ralialaiset talvivaihtarimme ovat juuri lähteneet lumisesta Suomesta 
lämpimämpiin oloihin. Kuten olemme uutisista nähneet Australias-
sa on ennätyshelteet! Aikamoinen muutos Suomen talvisiin olosuh-
teisiin! Hienoa, että tänä talvena myös etelän isäntäperheissä olleet 
ovat saaneet kokea oikean, heille eksoottisen talven. No malesialaiset 
joutuivat jo tullessa Amsterdamissa lumimyrskyn vuoksi odottamaan 
koko päivän Suomeen pääsyä. Ennakkosuunnitelmasta poiketen nuo-
ret saapuivat Suomeen keskiyön tietämissä aamupäivän sijasta. Luon-
nollisesti siirtymiset isäntäperheisiin menivät uusiksi. Sama toistui 
yhden aussitytön kanssa. Hän myöhästyi jatkolennolta Joensuuhun. 

On todella hienoa, että pääkaupunkiseudun leijonat voivat näissä 
kiperissä tilanteissä auttaa hakemalla nuoret kellonajasta riippumat-
ta lentokentältä, tarjota yösijan ja vielä aamuvarhaisella viedä ase-
malle. Tämä ns. greeteröinti toimii meillä erinomaisesti monien mui-
den maiden ihmetellessä toimintaamme. Lämpimät kiitokset kaikille 
asianosaisille!

Hakemusaika kesän vaihtoon on päättynyt. Hakemusten määrä on 
jossain määrin pienentynyt viime vuodesta. Liekö epävarma taloudel-
linen tilanne vaikuttanut? Edessä on kuitenkin jokavuotinen haaste: 
mistä isäntäperheet. Vierailin joulun aikaan Polvijärvellä Matikaisen 
perheessä, jossa tällä kertaa oli australialainen Monica talvivaihdok-
kina. Heille on ollut vuosien aikana kaikkiaan kymmenkunta vaihta-
ria eri maista Oli korvia hivelevää kuunnella, miten innostuneesti he 
juttelivat erilaista eri kulttuureista olevista nuorista. 

Voi kun yhä useammat perheet uskaltautuisivat tekemään samoin 
ja ottaisivat ulkomaisen nuoren edes kerran ns. koemielessä. 

Olen Ana Nikolashvili Georgias-
ta. Sain mahdollisuuden olla muka-
na Lionsjärjestön nuorisovaihdos-
sa Suomessa. Oleskelu Suomessa 
oli suuri kokemus elämässäni. Vaih-
don aikana opin paljon suomalaises-
ta elämästä.  

Vierailin isäntäperheeni kanssa monissa 
merkittävissä paikoissa Suomessa ja sain vierailla heidän kanssaan myös 
Tallinnassa.  Kansainvälisellä nuorisoleirillä sain mahdollisuuden tietoa eri 
maiden kulttuureista ja löysin sieltä paljon uusia ystäviä.  Suomessa olles-
sani olin mukana monissa hienoissa tapahtumissa. 

Leirillä oli paljon yhteisöllisiä ja matkailutapahtumia.  Siikarannan leiri 
oli yli kaikkien odotuksieni. Leiriläisiä oli monista eri maista ja saatoimme 
vaihtaa eri kulttuureista tulevia kokemuksia keskenämme. Kaikki mukana 
olleet olivat mukavia ja ystävällisiä.  Nyt minulla on monia muissa maissa 
asuvia ystäviä, joiden kanssa pidän yhteyttä jatkuvasti. Odotan heitä vie-
railulle Georgiaan ja varmasti vierailen myös heidän luonaan.  Suomessa 
viettämäni aika oli täynnä mahtavia kokemuksia ja mieleeni jäi paljon hy-
viä muistoja siitä ajasta. 

Kiitos Suomelle ja leijonille vieraanvaraisuudesta. Kunnioitan työtän-
ne suuresti.

Ana Nikolashvili

LC Euran MuiNaiset järjestivät jo 
neljättä kertaa lastenleirin 18.–
19.6.2012. Tällä kertaa leiripaikka-
na oli toistamiseen Kotkanniemi Py-
häjärven rannalla. Osa neljästätoista 
leiriläisestä oli vanhoja tuttuja aikai-
semmilta leireiltä, osa oli uusia tut-
tavuuksia. Ensimmäisen leiripäivän 
ohjelmaan kuului perinteinen lipun-
nosto, kolmen lajin leiriolympialai-
set ja saunomista. Rohkeimmat us-
kaltautuivat uimaan järveenkin. 

Seuraava päivä oli sateinen, mut-
ta se ei menoa haitannut. Kyllä kel-
pasi jalkoja kuivatella luontopolun 
jälkeen takan ääressä! Aamunpäi-
vällä opittiin tekemään pajupillejä 
ja saunavihtoja Kiukaisten ja Euran 
leijonaveljien opastuksella, askarrel-
tiin leiripaidat sekä lippikset. Osan 
mennessä vielä uudestaan uimaan, 
pelailtiin sisällä pelejä, piirreltiin ja 
väriteltiin. Mahtui mukaan agent-
tileikkejäkin! Leiri sujui mukavasti 
huonosta kelistä huolimatta ja kaik-
ki saivat kotiin vietäväksi vielä omat 
laukut, johon kaikki viemiset saatiin 
pakattua. Leirin päättyessä tunnel-
mat olivat hyvät, ehkä tämä sitten 

Monica näyttää: Australia on tuolla kaukana! Kuva  Jari Matikainen.

Ensi kesän leirit

Ensi kesänä meillä on viisi leiriä: A Loimaa 25.7.–4.8. E Valkeakoski 
10.–18-8. G Jämsä 20.–28.8. N Porvoo 27.4.–4.8. ja O Kokkola 4.–
11.7. Kaksi viikkoa ennen jokaista leiriä on suurin tarve isäntäperheis-
tä. Isäntäperheen ei tarvitse olla leijonaperhe. Onpa käynyt niinkin, 
että isäntäperheen isä tai äiti on myöhemmin liittynyt leijoniin ja näin 
on saatu kaivattuja uusi jäseniä toimintaamme! Kannattaa siis kysellä!

Leppoisaa lopputalvea
YCED Tuula Rantaeskola

Georgian 
tyttö Ana 
vaihdossa 
Suomessa

Sadekaan ei haitannut
Kotkaniemen leirillä

 LC Euran MuiNaisten lastenleiriä oli-
vat tukemassa Euran klubin leijonat 
Olli Sillanterä ja Eino Hirvelä paju-
pillien valmistamisen ohjaajina se-
kä Kiukaisten klubin PCC Matti Tuu-
ra perinteellisten juhannusvihtojen 
valmisteluja ohjaamassa ja niitä sito-
massa vittaksilla.

olikin, yhden leiriläisen sanoin: ”Pa-
ras leiri ikinä!”
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D-piirin kuvernöörinä 1987–88 toi-
minut Erkki Hietamäki kokosi nuo-
rehkoja miehiä perustamaan muu-
tamia rakuunaperinteitä, ainakin 
nimeä, säilyttävän klubin. Charter 
Nightia vietettiin vuoden 1987 mar-
raskuussa. Nykyisestä 34 jäsenestä 
yhdeksän perustajaa on edelleen mu-
kana. Juhliessaan viime vuoden lo-
pulla 25-vuotistaivaltaan klubi pal-
kitsi rakuunahenkisesti jäseniään ja 
yhteistyökumppaneitaan.

Viime vuosien arvokeskustelu-
jen ja toiminnan arvioinnin tulokse-
na klubi on etsinyt lisää konkreettisia 
palvelumuotoja oman paikkakunnan 
apua tarvitseville, esimerkkeinä ve-
teraani- ja vammaisjärjestöt. Kau-
della 2011–12 toteutettu järjestön 
maailmanlaajuinen puunistutus-
kampanja toi klubille kansainväli-
sen presidentin tunnustuspalkinnon. 
Pikkupojasta asti metsätöitä tehnyt 
”ylimetsuri” lion Kyösti Koivusalo 
sai henkilökohtaisena tunnustukse-
na kansainvälisen presidentin ansio-
mitalin.

LC Rakuuna on lukuisten mui-
den aktiviteettiensa ohella toimitta-
nut palveluna havuja hautojen tal-
vikoristeluun parina viime syksynä. 
Rakuunaklubi on useana vuonna 
osallistunut LC Lappeenranta/Wee-
ran yhteisaktiviteettiin kuljettamal-
la vanhuksia veteraani- ja joululau-
lutapahtumiin.

Klubin alkuajoista ovat vielä jäl-
jellä joulunajan kausituote salaatin-
kastikkeen valmistus ja myynti sekä 
metsään liittyvät aktiviteetit.

Kuluneen 25 vuoden aikana ra-
kuunaklubi on ”kahlannut” läpi lu-
kuisia aktiviteetteja kuten lelujen 
keräys, valmistus ja lahjoitukset päi-
väkoteihin, silmälasikeräykset, lii-

kunta-, virkistysväline- sekä televi-
siolahjoitukset, kehitysvammaisten 
vene- ja aikuispsykiatrian kalastus-
retket, tempaukset näkövammais-
ten hyväksi, koulujen rauhanjuliste-
kilpailut sekä palvelut ikääntyneille.

Ladymme ovat muiden aktiviteet-
tiensa lisäksi avustaneet Sri Lankan 
ja Liettuan kummilapsensa kiinni elä-
män syrjään.

Klubi tukee järjestömme kansain-
välistä nuorisovaihtoa lähettämällä 
paikkakuntamme nuoria vuosittain 
ulkomaille, viimeksi viime vuonna 
Intiaan. Rakuunat olivat pari vuot-
ta sitten avustamassa paikkakunnan 
LEO-klubin perustamisessa ja nuo-
risotyöksi voitaneen laskea myös 
kustannetut opettajien Lions-Quest-
koulutukset.

Yhteyksiä ulos,  
vierailut avartavat

Kummiklubin, LC Lappeenranta/Ra-
jan, kanssa mitellään paikallisotte-
lussa tuimasti, mutta leikkimielisesti 
vuosittain lajiltaan vaihtuvassa haas-
teottelussa. Lajeina ovat tähän men-
nessä olleet kyykkä, curling, darts-
tikkakisa, laserammunta ja keilailu. 
Tähän mennessä puntit ovat mel-
kein tasan rakuunoiden johtaessa 
kavionmitalla. 

LC Virolahti/Miehikkälän kanssa 
on myös aloitettu tapaamiset leikki-
mielisen kuntoilutapahtuman mer-

keissä. Rakuunoilla on lisäksi ystä-
vyyspari ja ”ikätoveri” LC Vantaa/
Rajakylä, joka tavataan kerran vuo-
dessa hauskojen retkien ja kulttuu-
rin merkeissä.

Sisäistä yhteenkuuluvuutta lu-
jitetaan retkien ja matkojen ohella 
vuosittaisella, 23 kertaa toteutetul-
la Rukan hiihtomatkalla. Mahdolli-
suuksien mukaan vieraillaan Kuusa-
mon alueen klubeissa.

Merkkivuoden 
lahjoituksia

LC Rakuuna muisti merkkivuote-
naan muun muassa seuraavia koh-
teita: turvaliivejä päiväkoteihin, 
raha-avustus Sri Lankan silmäsai-
raalaan, lahjakortteja seurakuntayh-
tymän osoittamille avun tarpeessa 
oleville, stipendi Taidekoulu Estra-
dille, avustus kansainväliseen nuo-
risovaihtoon, Lions Quest-koulutus 
kahdelle opettajalle, lahjoitukset ve-
teraanien hyväksi ja vähävaraisten 
nuorten harrastustoimintaan.

Vuosijuhlassa 1.12.2012 palkit-
tiin lukuisia leijonia. Kaksi Juhania, 
PK Juhani ”Jussi ” Nyyssönen ja ra-
kuunaleijona, perustajajäsen Juhani 
Vainikka, joka sai Melvin Jones-jäse-
nyyden. PK-Juhani puolestaan pal-
kittiin kannuksella klubitoiminnan 
aktivoimiseksi tekemästään työstä. 

Esko Rautiainen

25-vuotias LC Lappeenranta/Rakuuna
löytänyt ennätysmäärän toimintaa

Kampanjassa yli 20  000 tainta istutta-
nut lion Kyösti Koivusalo on nuoresta 
pojasta asti tehnyt harrastuksenaan 
metsätöitä ja käyttänyt metsurin 
”uniformua”, johon nyt täydellä syyl-
lä voisi kiinnittää kansainvälisen pre-
sidentin myöntämän mitalin. Kuva: 
Kyösti Koivusalo/Esko Rautiainen.

Arvokkaassa ympäristössä Lappeenrannan Upseerikerholla oli LC Rakuunan 25-vuotistaivalta juhlimassa lähes 50 lei-
jonaa ja ladyä. Kuva: Juha Leino.
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Espanjan aurinkorannan suomalainen lionsklubi Leones Torremolinos-Suo-
mi on toiminut 20 vuotta. Juhlapaikkana 17.11.2012 oli ravintola Witissa 
ja myöhemmin juhlaillallinen Mijasin Valpoiso-ravintolassa. Päivällä presi-
denttipari Hannu Hallamaa ja Virva Savolainen ottivat vastaan juhlavieraat, 
joista jokaisesta otettiin kuva.

Varoja kerätään erilaisten tapahtumien, kuten konserttien avulla, sanoo 
presidentti Hallamaa. Pidämme huolta, että rahat menevät aina lyhentä-
mättöminä kohteeseen.

40-jäsenisellä yhdistyksellä on ollut monia hyväntekeväisyyskohteita. Va-
roja on lahjoitettu mm. Benalmådenan vammaiskoululle, Madridin junatur-
man uhreille sekä Sri Lankan ja Japanin tsunamien uhrien hyväksi. Costa 
del Solin suomalaisia kohteita ovat mm. suomalainen koulu, Sydänyhdis-
tys ja evankelisluterilainen seurakunta. Vaikka klubi on miesvoittoinen, ri-
veissä vaikuttavat myös leijonien ladyt, jotka keräävät varoja omalta osal-
taan hyväntekeväisyyteen.

Juhlassa vieraili Fuengirolan sosiaalitoimen johtaja Mercedes Campoy, 
joka on leijonille tuttu yhteistyökumppani. Yhdistys onkin lahjoittamassa 
sosiaalitoimelle määrittelemättömän summan Vesku Loirin konsertin tuo-
tosta. Tuotosta menee näin suuri osa talouskriisistä kärsineiden perheiden 
ruoka-apuun, asumiskustannuksiin ja sosiaaliseen tukeen.

Pääkaupunkiseudun Lions-klubit 
ovat jo parikymmentä vuotta tuke-
neet vammaisten terapiaratsastus-
ta sekä kilparatsastusta. Avustuk-
silla on pyritty tukemaan erikoisesti 
vammaisia, jotka eivät muualta apua 
saa ja joutuisivat siten luopumaan 
hyväksi osoittautuneesta terapiasta. 
Avustusrahan merkittävin keräilyta-
pahtuma on vuosittain Vermossa ra-
vien yhteydessä järjestettävä perhe-
tapahtuma, Vermo-päivä.

 Erityinen ilonaihe toimintaan 
osallistuneille klubeille on Lontoon 
paralympialaisista vammaisratsas-
tuksessa saatu hopeamitali, jonka 
voitti Katja Karjalainen. Katja sai-
rastui 25-vuotiaana verisuonituleh-
dustautiin, joka vaikeuttaa hänen 
liikkumistaan ja on vienyt näköky-
vyn lähes kokonaan. Katja oli itse-
näisyyspäivänä myös tasavallan pre-
sidentin vieraana.

Katja Karjalainen on kilpaillut 
vammais- eli pararatsastuksessa 
vuodesta 2006 alkaen ja hänellä on 
jo merkittävä kokoelma arvokilpailu-
jen mitaleja, arvokisoista peräti 10 

Aurinkorannan suomalaisklubin 20-vuotisjuhlassa palkitut 11 yli 10 vuotta 
klubissa palvelleet jäsenet.

Aurinkorannan lionit 20 vuotta

Klubien yhteistyötä vammaisratsastuksen hyväksi

kpl ja lisäksi neljä SM-mitalia. Omaa 
terveyttään Katja kuvaa Hevosurhei-
lu-lehdelle 14.12.12 antamassaan 
haastattelussa: ”Erikoisvalmisteisel-
la kiikarilla näen hahmoja, mutta en 
niiden yksityiskohtia. Kepin kanssa 
jaksan kävellä vajaan kilometrin. He-
vosen selässäkin minun on vaikea sa-
noa, istunko suorassa vai en”.

Paralympialaisten hopeamitalistia muistettiin. Lion Klaus Laavainen, LC Hel-
sinki/Suurmetsä ja lion Tuija Kiiskinen, LC Helsinki/Maininki luovuttivat kan-
nustusstipendin Lontoon paralympialaisten hopeamitalistille, ratsastaja Katja 
Karjalaiselle, kuvassa keskellä. Kuva: Anja Holma.
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Lionsien Vermo-toimikunta 
myönsi vammaisratsastajille Katja 
Karjalaiselle ja Jaana Kivimäelle 500 
euron apurahan kummallekin. Apu-
rahan luovuttivat Leijonien puolesta 
toimikunnan syyskokouksessa lion 
Tuija Kiiskinen, LC Helsinki/Mainin-
ki ja lion Klaus Laavainen, LC Helsin-
ki/ Suurmetsä. 

Tänä vuonna Vermon perheta-
pahtuma järjestetään keskiviikkona 
22.5.2013. alkaen klo 17. Ohjelma 
on jälleen erittäin lapsiystävällistä: 
on  talutusratsastusta, ponilähtö, 
pallon- ja ketjunheittoa, kasvomaa-
lausta, ongintaa, arpajaiset ja mini-
golf.

Leijonien Vermo-toimikunta on 
avustanut vammaisratsastusta vuo-
sina 2007–2012 yhteensä yli 25  000 
eurolla. Tervetuloa myös tänä vuon-
na Vermoon kasvattamaan avustus-
pottia ja tuottamaan hyvää miel-
tä vammaisille. Totossa on samalla 
mahdollisuus lihottaa omaakin kuk-
karoa.

Toiminnassa on mukana Lions- 
klubeja kahdesta eri piiristä, 107-B 
ja 107-N, tällä hetkellä Lions-klubit 
Hki/Meilahti, Hki/Suurmetsä, Hki/
Puistola, Hki/Maininki, Hki/Munk-
kivuori, Vantaa/Pähkinärinne, Siun-
tio/Sjundeå sekä edustajia Leo-klu-
beista.

Henri Kasurinen ja Markku Talvio 
LC Vantaa/Pähkinärinne
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KILPAILUKUTSU  
LIONS SM GOLF  
6.–7.7.2013 

Meri-Teijo Golf’n kentällä klo 10.00 alkaen (yhteislähtö)  
Pelimuodot ja sarjat:
A-sarja: Miehet ja naiset tasoituksella  -18,0, hcp lyöntipeli
B-sarja: Miehet ja naiset tasoituksella 18,1 – 36,0, hcp pistebogey
C-sarja: veteraanimiehet 65+ ja -naiset 60+, hcp pistebogey
D-sarja: Palvelukumppanit, 0 – 36,0, hcp pistebogey
Joukkuekilpailu, hcp pistebogey, 2 hlö/ joukkue (lauantai) 
Lisäksi lähinnä lippua ja pisin draivi kisa (lauantai)

Kilpailumaksut:
Maksu ja ilmoittautuminen 31.5.2013 mennessä 120,– / osanottaja 
(sis. puffet-päivällinen (lauantai), keitto-lounas (sunnuntai), erikoiskilpailut)
Jälki-ilmoittautuminen 150,–, mikäli mahtuu.
Joukkuekilpailu 20,– / joukkue, maksu ja ilmoittautuminen paikan päällä.

Ilmoittautuminen:
Otamme ilmoittautumisia (max. 110 pelaajaa) vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita nimesi, 
tarkka tasoituksesi, sarja, seura, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja Lions-klubisi nimi.
Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen: arto.fagerstrom@gmail.com

Maksu: Salon Op 533400-45874, maksun saaja: Lc-Perniö, 
(pelaajan nimi, jos maksaja joku muu), viite: SM-golf
Vahvistamme ilmoittautumisen maksusuorituksen jälkeen.

Palkinnot: Paras scr-tulos palkitaan Lions SM Golfmestarina 2013.
Sarjojen kolme parasta palkitaan.
Joukkue-ja erikoiskilpailuissa omat palkinnot.

Majoitus: Majoitusvaihtoehtoja löytyy mm. www.meriteijogolf.com -sivuilta.

Lisätiedot: Arto Fagerström p. 0500 828 505
Kisainfoa voit seurata kotisivuiltamme www.lions.fi/district 107-A/Pernio kevään kuluessa.
Tutustumiskierros kaudella ennen kilpailua 30,– kun kilpailumaksu suoritettuna. 
Varauksen yhteydessä mainittava ”Lions SM golf”.

TERVETULOA!    LC-PERNIÖ

Suomen Lions-liiton  
PILKKIMESTARUUS-
KILPAILUT 

Mänttä–Vilppulan Kuoreveden vesistössä (Kotalahti, Vuohiselkä ja Koivuselkä) 
16.03.2013 klo 9.30–14.30   
Sarjat: Yleinen alle 60-vuotiaat miehet, yli 60-vuotiaat miehet, yli 65-vuotiaat miehet. 
Yleinen alle 60-vuotiaat naiset, yli 60-vuotiaat naiset, yli 65-vuotiaat naiset. 
Leot ja pennut alle 16 vuotta. Joukkuekohtaiset mestaruudet (enintään 3 henkilöä / joukkue)   
Hyvät palkinnot, lisäksi yllätyspalkintoja! 
Osanottomaksut: Miehet ja Naiset 25 € / henkilö ja joukkue 35 €.  
Leot ja pennut 15 € / henkilö. Osanottomaksu sisältää hirvikeiton sekä leivoskahvin.  
Osanottomaksut tilille: LC-VILPPULA, tilinumero FI49 5521 1020 0216 45 
ilmoittautumisen yhteydessä.  

Ilmoittautumiset: kirjallisesti viimeistään 01.03.2013 mennessä  
Pekka Seppälä, Hietarannanpolku 3, 35700 VILPPULA
tai sähköpostilla: pekka.seppala@luukku.com 
Jälki-ilmoittautumiset la 16.03.2006 klo 7.00–9.30 kilpailukeskuksessa. 
Jälki-ilmoittautumisesta 50 % korotus osanottomaksuihin.  
Kilpailuaika on klo 10–14 (siirtymäaikoineen 9.30–14.30)  
Kilpailualue sijaitsee Vilppulan Kuoreveden vesistössä (Kotalahti, Vuohiselkä ja Koivuselkä) 

Majoitus: Kilpailukeskuksessa. Majoitusvaraukset suoraan: Koivulahden Rapukartano 
Koivuseläntie 77, 35700 Vilppula, www.rapukartano.fi  Tiedustelut 044 5929 429  
Majoitus uudella puolella 159€/2hh, 129€/1hh.  Vanhalla puolella majoitus 124€/2hh ja 82€/1hh. 
Käytössä myös 4 kpl 6 hengen mökkia hintaan 350€/mökki/vuorokausi. 
Esittelyvideomme: 
https://www.youtube.com/watch?v=p6W7RbsvO5c&feature=player_embedded&noredirect=1  
Varaus- ja toimitusehdot: http://www.rapukartano.fi/index.php?k=5810  
Huom. navigaattorit eksyttävät lähes poikkeuksetta, tulosta ajo-ohje: 
http://www.rapukartano.fi/doc/Rapukartano_kartat.pdf  
Rapukartano nyt myös Facebookissa http://tinyurl.com/rapukartano  
Tiedustelut:  Pauli Keskinen puh. 0400 331 805  

TERVETULOA PILKKIMÄÄN!  
LC-VILPPULA  

Ps. Järjestävä klubi osallistuu kilpailuun Lions-liiton luvalla 

KILPAILUKUTSU

Osallistu Lions-järjestön 
karting -kilpailuun
Alahärmässä 4.5.2013 klo 10.00–14.00 

1.  Kilpailun järjestää Lc Alahärmä

2.  Kilpailu pidetään 4.5.2013 Power Park huvipuistossa Alahärmässä ulkoradalla 
tai sateen sattuessa Euroopan suurimmassa sisäkarting radalla. Kilpailu 
ajetaan radan omilla autoilla, henkilökohtainen ajopuku ja  
kypärä on sallittu.

3.  Kilpaillaan Lionsliiton karting-ajon Suomen mestaruudesta
 Sarjat:  x Lions x Leot
  x Puolisot x Nuoret alle 18 v (min. pit. 150 cm)

4. Osallistumismaksu on 45 € / kuljettaja, maksetaan ilmoittautumisen 
 yhteydessä Lc Alahärmän tilille 492840-23268 

5. Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu kirjallisesti  
   24.4.2013 mennessä sähköpostilla pentti.ekola@pardia.� 
   Ilmoittautumisessa tule ilmetä Klubin nimi, 
   Kuljettajien nimet ja sarjat sekä ilmoittajan yhteystiedot.  
   Lisätietoja saat Harri Sillanpää gsm 040 5120 531 tai 
   Pentti Ekola gsm 0400 746 391.

6. Kilpailuun hyväksytään 180 ensiksi ilmoittautunutta.

7. Kilpailussa palkitaan jokaisen sarjan kolme parasta 
   kuljettajaa.

8. Kilpailussa käytetään Power Parkin ajoratasääntöjä.

9. Jokainen kuljettaja osallistuu kilpailuun omalla vastuulla.
   
      www.powerpark.�

LC Vantaa/Kaivoksela järjestää
Suomen Lions-liiton SM-
lentopallomestaruuskilpailut

27.-28.4.2013 Vantaa, Myyrmäki, Energia Areena

KILPA-, KUNTO- JA NAISTENSARJAT
Kilpasarjaan hyväksytään korkeintaan 16 joukkuetta. Kunto-
ja naistensarjaan voivat osallistua kaikki muut määräaikaan 
mennessä ilmoittautuneet joukkueet. Naistensarja järjeste-
tään mikäli ilmoittautuneita joukkueita on vähintään kolme. 
Nyt ensimmäistä kertaa kuntosarjaan hyväksytään myös 
sekajoukkueita, jotka voivat koostua useamman klubin 
pelaajista. 

ILMOITTAUTUMINEN
pe 15.3.2013 mennessä sähköpostilla 
jari.ropponen@kesko.fi tai puh. 050 565 9626. 

OSANOTTOMAKSU
200 €/joukkue. Se on maksettava 15.3.2013 mennessä tilille 
LC Vantaa/Kaivoksela FI50 5720 1020 1131 44. Viestiosassa 
on mainittava osallistuvan klubin nimi ja sarja. 

MAJOITUS
Sokos Hotelli Vantaa Tikkurilassa, jokainen joukkue hoitaa 
itse varaukset hotellista, varauskoodi on "SM LIONS 2013".
Sokos Hotels Myyntipalvelu, puh: 020-1234 600
LISÄTIEDOT
www.lions.fi/district107-n/VantaaKaivoksela/Lentopallo.htm

Tervetuloa Vantaalle!
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Suomen Lions-liiton

SM-Sököturnaus
Kiihtelysvaarassa 
lauantaina 23.2.2013

Järjestäjä: LC Kiihtelysvaara  
Aika: La 23.2.2013 klo 10.00 alkaen
 järjestäytyminen alkaen klo 09.00
Paikka: Heinävaaran koulu, Heinävaara
 Isäntäläntie 1 82110 Heinävaara
Laji: SÖKÖ eli avopokeri
Sarjat: Lionit, henkilökohtainen
 Lionit, joukkuekilpailu (3 pelaajaa)
Maksu: joka sisältää ruoan ja kahvin
 40,-/henkilö, joukkueilta ei erillistä maksua
Palkinnot: Kiertopalkinnot henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa
 LC Kiihtelysvaaran hankkimat palkinnot:
	 *	henkilökohtaisessa	kilpailussa	palkitaan	finaalin	 
	 kolme	(3)	parasta	mitaleilla	ja	kaikki	finalistit	 
 tavarapalkinnoilla
 * joukkuekilpailussa palkitaan kolmen parhaan  
 joukkueen jäsenet mitaleilla ja tavarapalkinnoilla
 
Päivän paras peli palkitaan perinteisesti.

Ilmoittautuminen:
13.2.2013 mennessä maksamalla 40,–/hlö
LC Kiihtelysvaaran tilille FI2850470740001981
Ilmoita myös sähköpostilla, faxilla tai puhelimitse osallistujat ja joukkueet

Yhdyshenkilö:	 Pasi	Leppänen,	pasi.leppanen@op.fi
  p. 0400 572 098 tai 013 737 3555
  fax 013 791 126

Villasukat lämmikkeeksi
LC Kiikka järjestää Kiikan vanhainkodin asukkaille vuosittain joulujuhlan. 
Vuoden 2012 joulujuhla järjestettiin 16.12. poikkeuksellisesti päiväsaikaan 
ja juhla onnistui erinomaisesti. Vanhukset olivat virkeitä ja jaksoivat osal-
listua mukavasti myös joululaulujen laulamiseen. 

Ladyt lahjoittivat vanhainkodille joululeivonnaisia mm. piparkakkutaloja 
ja jokaiselle asukkaalle lämpimät villasukat. Vuosi sitten lahjoitettujen tork-

kupeittojen ja uusien villasukkien avul-
la tarkenevat ”vilukissatkin”. Iloiset 
terveiset saatiin myös Korvatuntu-
rilta, leijona-Joulupukin tuomana.

Joulunaikaan osallistuttiin myös 
omalla myyntipisteellä PTY:n joulu-
myyjäisiin Kiikan nuorisotalolla ja 
LC Sastamala/Lindojen järjestämiin 
myyjäisiin Vammalan seuratalolla. 

Joulukuun kokouksen yhtey-
dessä järjestettiin koko perheen 
puurojuhla. Jouluun hiljennyttiin 
sytyttämällä aattona kynttilät san-
karihaudoilla. 

9.2.2013 Ellivuoressa vietet-
tävän 50-vuotisjuhlan järjestelyt 
ovat työllistäneet klubia ja juhlatoi-
mikuntaa. Kutsut ovat lähteneet ja 
juhlallinen ohjelma on valmis.

Leojen haasteelle vastaus
Lokakuisena iltana 2012 kokoontui joukko LC Tuusula/Hyrylän jäseniä 
yhteisiin sukkatalkoisiin perustajajäsen Raija Mattilan ja hänen puolison-
sa Markun Siippoon kotiin.

Kokoontumisen tarkoituksena oli vastata Suomen Leojen haasteeseen 
saada ainakin yksi sukkapari jokaiselle Leo Europa ja Pre Forumin ja Leo 
Europa Forumin 2013 osallistujalle. Sukkia kudottiin muulloinkin pitkin 
syksyä ja ne tuotiin joulukuun klubikokoukseen, josta oheinen valoku-
va on muistona. Heitimme haasteen myös ystäväklubille LC Virrat/Tar-
janteelle sekä LC Kellokoski/Annoille.

Joulukuun klubikokouksessa oli melkoinen kasa sukkia syksyn aherruk-
sen tuloksena. Kuva: Riitta Ruusu.

Nämä lämmittävät nyt Kiikka-
laisten vanhusten jalkoja.

Joulukuun klubikokouksessa oli melkoinen kasa sukkia syksyn aherruk
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Gioacchino Rossini: Alkusoitto 
oopperasta Silkkitikkaat
Mikko Heiniö: Syyskesän laulu
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 7
25/23/12 € 

KLASSIKKOJEN ILTA
Ke 17.4. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
José Serebrier, kapellimestari
W. A. Mozart: Alkusoitto oopperasta 
Figaron häät
Pjotr Tšaikovski: Serenadi
Sergei Rahmaninov: Vokaliisi, 
sov. José Serebrier
Antonín Dvořák: Tšekkiläinen sarja 
25/23/12 €               23/21/10 €

KAHDEKSAN VUODENAIKAA
Ke 12.6. klo 20 Taulumäen kirkko
Tianwa Yang, johtaja ja viulu
Antonio Vivaldi: Neljä vuodenaikaa
Astor Piazzolla: Buenos Airesin 
neljä vuodenaikaa
25/23/12 €

www.jyvaskylasinfonia.fi

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suurella näyttämöllä järkyttävän upea musikaali 

PIENI KAUHUKAUPPA 
Kukkakaupassa tapahtuu kummia!  

Live bändi  
50-luvun rokkia, 60-luvun poppia ja rhythm and 

bluesia. Tule, ihastu ja ihmettele! 
 

Varaukset ja tiedustelut: 05 234 4170 ja 234 4199 
teatteriliput@kotka.fi 

 

Kaikki ohjelmatiedot ja esitykset 
www.kotkanteatteri.fi 

THE INTERNATIONAL THEATRE OF FINLAND

Tervetuloa teatteriin

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN KEVÄÄN UUTUUDET

Hella Wuolijoki 
NISKAVUOREN NAISET
Balladi intohimosta, rakkaudesta ja pettymyksestä.
Koskettava kolmiodraama musiikkiteatterisovituksena.
Ohjaus Miika Muranen
Jari Nissinen
SUOMI-KONEPISTOOLI
Uusi kotimainen näytelmä asesuunnittelija 
Aimo Lahden värikkäästä elämästä.  
Ohjaus Taru Mäkelä
Axel Hellstenius
ELLING
Lämminhenkinen ja humoristinen tarina kahdesta
miehestä elämänsä suurimman seikkailun edessä. 
Ohjaus Maarit Pyökäri
ENSI-ILTA 13.3. 
Ryhmämyynti (03) 752 6000
Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53 €/min +pvm) 
Lippupiste 0600 900 900 (1,98 €/min+pvm)
www.lahdenkaupunginteatteri.fi
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Tervetuloa teatteriin

Viime vuodenvaihteen molemmin 
puolin hankittiin nopea otos Suo-
men leijonien mielipiteistä. Jäsenky-
sely antoi selkeän tiedon siitä, että 
suomen kieli tulee saada säilymään 
Lions-järjestön virallisena kielenä ja 
Suomen jäsenmäärä säilymään yli 
25  000 jäsenen, jotta suomen kie-
li säilyy virallisena Lions-kielenä. 
Suuret kiitokset kaikille kyselyyn 
vastauksensa antaneille. Otos vas-
taa hyvin valtakunnallisten mielipi-
dekyselyjen vastaajamääriä.

Tämä saatu tieto jäsenistön jä-
senmäärävaatimuksesta merkitsee 
sitä, että kun tätä kirjoitettaessa jä-
senmäärä on noin 100 jäsentä yli 
25  000 jäsenen, niin jäsenmäärää 
on nostettava. Jäsenistö antoi to-
teutetulla kyselyllä itselleen oivan ta-
voitteen kaudelle 2013–2014: Jäsen-
määrä on saatava nousuun. Jäsenet 
ilmaisivat kyselyssä myös selväs-
ti keinon tavoitteen saavuttamisek-
si: Naisia ja Naisklubeja pitää saada 
järjestöön lisää.

Kun naisten ja naisklubien mää-
rä järjestössämme kasvaa, niin on 
selvää että myös järjestön toiminta 
monipuolistuu. Ainakin tähän saak-
ka on naisten klubien toiminta ol-
lut useimmiten hyvin erilaista kuin 
ainakin puhtaiden miesklubien toi-
minta. Kokemus on osittanut, että 
vireys myös klubien väliseen yhteis-
toiminnassa terhakoituu kun kum-
miklubit ryhtyvät työstämään uusia 
naisklubeja. 

Uusien naisklubien toiminnalle 
sinänsä on suuria tilauksia. Tiede-
tään hyvin nykypäivän suuret odo-

tukset kolmannen sektorin toimin-
nalle niin vanhustyössä kuin lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin paranta-
misessa sekä syrjäytymisen ehkäi-
semisessä. Naisklubeille on myös 
Lions-kentässä tilaa. Kaikille sellai-
sille paikkakunnille, joilla on mies- 
tai yhteisklubi, voidaan perustaa li-
säksi naisklubi laajan palvelutarpeen 
vuoksi. Niille paikkakunnille joilla 
on useita klubeja, voidaan perustaa 
naisklubeja ainakin siihen määrään 
kuin on miesklubeja. 

Uusille klubeille näyttää olevan 
yhä suurenevaa sosiaalista tilausta 
kun yhteiskunnassa sinkkujen mää-
rä kasvaa, mutta heidän normaalien 
sosiaalisten suhteiden tarve on edel-
leen olemassa ja niiden tarve täytyy 
tyydyttää. Tutkimuksien mukaan 
vapaaehtoistyötä haluaa 68 % suo-
malaisista tehdä jossain muodossa. 
Uusilta potentiaalisilta Lions-jäse-
niltä pitää vain kysyä. Kenenkään ei 
kannata yrittää vastata heidän puo-
lestaan.

Suomen Lions-toiminnan nais-
potentiaalin olemassaolo näkyi ky-
selyyn vastanneiden määrässä, sillä 
naisia vastanneista oli suhteellisen 
osuuden mukaisesti n.18 % ja siten 
miehiä noin 82 %. 

Seuraavaksi haluan klubeilta omat 
suunnitelmat, että miten tämä nais-
klubien lisäämishomma hoidetaan 
enkä missään nimessä selityksiä sil-
le, että miksi tätä hommaa ei voi hoi-
taa kuten tähän saakka olen saanut 
kuulla.

   
VCC Asko Merilä

Jäsenkyselyn tulos: 

Lisää naisklubeja ja 
jäsenmäärä nousuun

Mukaan mahtuu 20 ensimmäisenä 
ilmoittautunutta 2 hengen joukkuetta.

Osallistumismaksu 300 €/joukkue menee 
lyhentämättömänä kesällä 2013 järjestettävän 

Leo Europa Forumin tukemiseen.

Hyväntekeväisyysgolf 
16.5.2013 Hirsalassa

Ilmoittautumiset 
Mikko Mäntynen, iitula@kolumbus.fi

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot 
tapahtumasta.

LC Tuusulanjärvi jakoi avustuksia
 Tuusulanjärven lionsklubin tammikuun klubikokous oli poikkeuksellisen  
juhlallinen. Kokouksen alussa presidentillä Risto H. Luukkasella jakoi klu-
bin aktiviteettivaroista avustuksia lähes 8 000 euroa. Avustuksen kohteina 
ja saajina olivat tänä vuonna Tuusulan kunnan sivistystoimi koulustipendi-
en muodossa. Tuusulan kunnan sosiaalitoimelle luovutettiin kaksi stipen-
diä annettavaksi kahdelle nuorelle tuusulalaiselle kulttuuri-, taideharrastus-
ten tukemiseen. Viime vuonna kohteena olivat urheilua harrastavat nuoret.

Avustuksen saivat myös toimintakeskus Kettunen sekä Tuusulan perhe-
tukikeskuksen Kotorannan Lastenkoti. Lastenkoti on ollut jo 1970-luvulta 
saakka yhtenä klubin avustuskohteena, kertoi Luukkanen.

Oman osansa jaettavista avustuksista saivat Keski-Uudenmaan Näkö-
vammaiset. 

Klubi muisti myös stipendilla Marjukka Helenia hänen lähtiessä vaihto-
oppilaaksi Malesiaan, ja Tommi Lindholmia, joka on lähdössä lajin EM-ki-
soihin Turkkiin edustamaan Suomea.

LC Tuusulanjärven tunnetuimpia aktiviteettejä ovat Joulu Tulee Tuusu-
laan -kirkkokonsertti Tuusulan kirkossa ja Kesä Tulee Tuusulaan keväisin 
järjestettävä koko perheen juhla, jossa esiintyjinä ovat pääasiassa tuusula-
laiset nuoret. Tulevana keväänä Kesä Tulee Tuusulaan -juhla on 18.5. Lam-
min Säästöpankin ja Hyrylän Postin edustalla. 

LC Tuusulanjärven presidentti Risto H. Luukkanen jakoi avustukset. Avustus-
ten saajat vasemmalta Tommi Lindholm, Eero Kiuru Timmi -koiransa kans-
sa, Päivi Jauhiainen, Marja-Liisa Palosaari, Sari Hapola ja Markus Torvinen.
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Alavudessa konsertoitiin
 
Alavuden kirkossa kuultiin sulosävelmiä ja aistittiin joulunodotuksen 
tunnelmaa, kun tanssilavojen ja konserttisalien suosikkilaulaja Tarja Yli-
talo konsertoi kirkossa 15.11.2012. Säestäjänä konsertissa toimi Tarjan 
mies Tuomo. Ohjelmistossa oli sekä hengellisiä lauluja että muuta Suo-
men huippusäveltäjien ja sanoittajien tuotantoa. Mukana oli myös so-
piva ripaus jouluntaikaa.

Konsertin järjesti LC Alavus/ Kuulattaret yhteistyössä Alavuden Seu-
dun Osuuspankin sekä Alavuden seurakunnan kanssa. Tilaisuuden tuot-
to käytetään nuorten, kehitysvammaisten ja vanhusten hyväksi Kuu-
lattarien 2012–13 toimikauden aikana. Ensimmäisenä kohteena oli 
kehitysvammaisten palvelukeskus Tervashovi, jonne lahjoitettiin kau-
an kaivattu kosketinsoitin.

 Annika Pollari
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Hyvät Lionit kautta koko 
Suomenmaan!
Lions-historia ulottuu Suomen it-
senäisyysajan mitalle. Samalta ajal-
ta voimme nähdä ja kirjata kehitys-
kulun kaikilla niillä aloilla, joihin 
lionstavoitteet ja periaatteet ovat 
suunnatut. Sekä niissä on nähtävis-
sä valtavan paljon hyvää positiivis-
ta kehitystä ja tulosta. Tämä palve-
lu on pääasiassa ollut lionien omin 
käsin auttamista, varojen keräystä ja 
niiden jakamista vähempiosaisille se-

Klubeissa mietitään usein, kummal-
le säätiölle aktiviteettivaroja lahjoi-
tettaisiin, kansainväliselle LCIF:lle 
vai kotimaiselle Arne Ritari -säätiöl-
le? Kumpi on arvokkaampaa, hank-
kia ansioituneelle leijonalle Melvin 
Jones- vai Ritarikillan jäsenyys? 

Minulla oli kunnia tavata mar-
raskuussa Hämeenlinnan KVN -ko-
kouksen yhteydessä kansainvälisen 
säätiön puheenjohtaja, edellinen 
kansainvälinen presidentti Wing- 
Kun Tam. Lyhyen keskustelun jäl-
keen Tam kiitteli kotimaisen säätiöm-
me työtä suomalaisten aktiviteettien 
tukemisessa ja totesimme, ettei mi-

Minäkö pilkille? Miksi ihmeessä? Aja-
tus ei ole koskaan tuntunut erityisen 
houkuttelevalta, kun viluisin ajatuk-
sin olen katsellut kaukaa joen, järven 
tai meren jäällä kyyhöttäviä hahmo-
ja. Kylmähän tuolla tulee ja saa kuo-
lemantaudin. – Vaan kaikki muuttuu 
ja vahvat ennakkoluulot murenevat 
– jopa tällaisen vanhan jäärän pääs-
sä. Omalla kohdallani näin tapahtui 
vuosi sitten viime kevättalvella Luos-
ton Ahvenlammella, missä toteutet-
tiin Martin Pilkki tapahtuma kuuden-
nen kerran.

Tunnelma oli käsin kosketeltavan 
leppoisa. En koko päivän aikana edel-
leenkään istunut pilkille vaan käve-

Keskustelua lionstoiminnasta

Uusi sektori lionspalveluumme?
kä yhteistoimintaa valtakunnallisella 
ja kansainvälisillä sektoreilla.

Nyt olemme ja elämme nähdäkse-
ni eräänlaista odottavan epävarmaa 
aikakautta. Kyselemme mitä tulevai-
suus tuo? Usko parempaan horjuu 
monen mielessä. Omiin mahdolli-
suuksiin ei oikein uskalleta luottaa, 
vaikka on tietoa, taitoa ja koulutus-
ta takana.

Talouselämän lainalaisuudet eivät 
suo kenellekään erivapauksia.

Kaikki tämä antaa meille lioneil-

le oivan tilaisuuden etsiä uusia pal-
velumuotoja kehiteltäviksi ja toteu-
tettaviksi. Emmehän me jää tuleen 
makaamaan. Ei, vaan mietitään, ja-
lostetaan ja toteutetaan uuttakin.

Eräs sellainen palvelusektori mie-
lestäni olisi vaikuttaminen tiedoil-
lamme eri alojen parempaan hal-
lintoon ja tuloksiin ihmiskunnan 
hyväksi.

Mehän tunnustaudumme oman 
alamme osaajiksi, ammattilaisiksi, 
johtajataidon omaaviksi, menesty-

viksi yrittäjiksi jne. Ja että meillä on 
hyviä kanavia päättäjiin niin yhteis-
kunnallisella kuin yksityisektorilla/ 
kin sekä myöskin maan rajojen ul-
kopuolelle.

Tässä minä näen uuden ja laa-
jan lionspalvelumahdollisuuden se-
kä osaajat, me, sen toteuttamiseen. 
Kehitelkäämme vaikuttamisen kent-
tää uutena lionspalveluna kohti pa-
rempaa huomista.

Lion Kauko Palomäki, PDG 
Lions Club Muonio, LL

tään kilpailuasetelmaa säätiöiden vä-
lillä ole. Pääasia on tekemämme työ, 
auttaa klubeja auttamaan, kansalli-
sesti tai kansainvälisesti. 

LCIF tarjoaa avun vuosittain mil-
joonille ihmisille maailmassa. Me AR 
-säätiössä olemme budjetoineet klu-
bien kautta tapahtuvaan avustustoi-
mintaan apurahoina ja palkitsemisi-
na tälle kaudelle satatuhatta euroa. 
Sääntöjemme mukaan tuemme vain 
Suomessa tapahtuvaa avustustoi-
mintaa. Se oli Arne Ritarin toivomus, 
kun hän antoi säätiölle nimensä.

Meidän on mielestäni turha miet-
tiä, kumpaa säätiötä tuemme, kun-

han sen teemme. Molempien sää-
tiöiden lahjoituksiin voidaan käyttää 
aktiviteettivaroja ja varat kohdiste-
taan taatusti hyvään tarkoitukseen. 
Sekä Melvin Jones – että AR-killan jä-
senyys ovat erinomainen tapa muis-
taa ansioituneita klubin jäseniä esi-
merkiksi klubien vuosijuhlissa.

Maailmantalous on syvässä taan-
tumassa, erilaisia luonnonkatastrofe-
ja tapahtuu koko ajan. Meidän työ-
tämme tarvitaan, tapahtui se sitten 
meillä tai maailmalla. 

Hyvää alkanutta leijonavuotta!
Matti-Pekka Mäkelä PDG
AR-säätiön pj.2012–2013AR-säätiön pj.2012–2013

Molempia säätiöitä tarvitaan

AR-säätiön puheenjohtaja Matti-Pek-
ka Mäkelä ja edellinen kansainvälinen 
presidentti Wing Kun-Tam.

Palkintona hyvä mieli
lin, katselin ja kuuntelin. Tajusin tä-
män noin 3  000 pilkkijän nauttivan 
jäällä olemisestaan hyvin erilaisin 
asentein. Osalle pilkkiminen ja saa-
lis oli pääasia, mutta osa nautti luon-
nosta, omista eväistään, leppoisas-
ta kelistä ja auringosta tai mukavista 
kavereista lähellä. Tyhjä kalapussi ei 
tunnelmaa pilannut. Jossain poru-
kassa juttua piisasi, mutta osa ha-
lusi nauttia hiljaisesta istuskelus-
ta omissa oloissaan. Joidenkin aika 
kului leppoisasti rannan pilkkipubis-
sa luonnon helmassa monipuolisis-
ta ruokapalveluista nauttien. Lapsis-
ta osa halusi ohjausta pilkkimisen 
alkeissa omalla jääalueella. Jotkut 
laskettelivat pulkkamäessä tai sai-
vat kyytiä vällyjen alla poroajelulla. 
Kaiken lisäksi samassa kiireettömäs-
sä hengessä oli tarjolla tyylillä juon-
nettua ohjelmaa, josta saivat nauttia 

sitä haluavat kilpailu-
alueen ulkopuolella.

Tätä kaikkea kat-
sellessa mielen val-
tasi hyvän olon tun-
ne – miten pienistä 
asiois ta voikin naut-
tia näin helposti ja ai-
dosti sekä ennen kaikkea kiireet-
tömästi. – Kuinka moni ihminen 
stressaavan kiireisen elämänmenon 
keskellä tarvitsisi juuri tällaisen päi-
vän. 

Päivän päätteeksi voi samassa 
hengessä todeta, että tärkeintä ei 
ole voitto vaan hyvä palkinto. Täs-
sä tapahtumassa jokainen sai itsel-
leen sellaisen – hyvän mielen. 

Vaikka en vieläkään istunut pilk-
kireiän äärelle onki kädessä niin sen 
päätin, että tänne tulen uudestaan 
tänäkin vuonna. Kiitos LC Sodanky-

län leijonille loistavasta tapahtumas-
ta. Lähimmäisten palvelua voi teh-
dä monin tavoin, tässä se toteutuu 
parhaalla mahdollisella tavalla. (KH)

Nautitaan.

Onko mitään?
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”Lions-toiminta vahvistuu ja jatkuu, 
jos pystytään uudistumaan ajan hen-
gessä. Tätä ajatusta olemme yrittä-
neet nuoressa klubissamme toteut-
taa”, LC Helsinki Parkin presidentti 
Anne Viikeri sanoo. Millaisia uusia 
toimintatapoja pohjoishelsinkiläinen 
naisklubi on viiden toimintavuoten-
sa aikana löytänyt?

”Osa toiminnastamme on hy-
vinkin perinteistä kuten puurojuhla 
joulun alla Puistolan vanhustentalon 
asukkaille. Mutta olemme halunneet 
kehittää myös uusia tapoja toimia. 
Erityisesti olemme halunneet löytää 
tapoja toimia yhdessä muiden taho-
jen kanssa”, klubin presidentti Anne 
Viikeri korostaa.

Kuvapolku syntyi  
klubin aloitteesta

”Yhteistyössä alueen yhdistysten, 
Helsingin kaupunginmuseon ja 
energiayhtiö Helenin kanssa avasim-
me lokakuussa historiallisista valo-
kuvista koostetun Puistolan kuva-
polun.  Kuvapolku tuo kadonneet 
kaupunkinäkymät jälleen osaksi ka-
tumaisemaa. Sähkökaappeihin kiin-
nitetyt vanhat valokuvat on alun pe-
rin otettu samoilla tienoilla”, Anne 
Viikeri kertoo. 

Erityisen iloinen klubi on siitä, et-
tä kaupunginmuseo ilmoitti tekevän-
sä mieluusti lisääkin polkuja yhteis-
työssä kaupunginosien asukkaiden 
ja yhdistysten kanssa.

Lapset ja nuoret 
sydämenasia

Puistolan peruskoulun kanssa jär-
jestettiin viime syksynä koululaisil-
le ilmainen konsertti, missä esiin-
tyi nuorten suosikkilaulaja Jannika 
B. Alueen päiväkodeille on lahjoi-
tettu pulkkia, lumikolia ja askarte-
lutarvikkeita.

Ympäristö huomioon

Ympäristöasiat on otettu kiinteäksi 
osaksi klubin toimintaa. Alkukesäs-
tä ojanvarsilta on kitketty pois hai-
tallista vieraskasvia jättipalsamia 
yhdessä marttojen ja Suurmetsän 
klubin kanssa. Tavaralahjojen sijaan 
on annettu huomionosoituksina ai-
neettomia lahjoja.

Apua maailmalle

Klubilla on kummilapsi Ugandassa ja 
kummiklubi Saarenmaalla. Se avus-
ti Haitin ja Japanin maanjäristyksen 
uhreja ja osallistuu Nälkäpäivän ja 
Nenäpäivän keräyksiin. Virossa on 
autettu lastenkodin palon uhreja ja 
kotikulmilla Puistolassa ahdinkoon 
joutuneita perheitä jakamalla diako-
nin vinkistä lahjasetelejä jouluhan-
kintoihin.

Tuloja Puistola-
kalenterilla

Yksi merkittävimmistä tulonlähteistä 
klubille on ollut syksyllä julkaistava 

Puistola-kalenteri. Sen kuvat on ot-
tanut viime vuosina klubilainen Päi-
vi Markkanen ja ne kuvaavat tuttuja 
paikkoja Puistolan alueella eri vuo-
denaikoina.

Klubilaisten  
viihtymistä yhdessä

”Paitsi että klubilaiset palvelevat 
muita, on hyvä vaalia klubilaisten 
omaa hyvinvointia. Olemme etsi-
neet keinoja lujittaa klubilaisten yh-
teishenkeä”, Anne Viikeri kertoo.

Klubilaisille on tarjottu monen-
laista virkistystä, mm. klubikokous 
on pidetty kukkakaupassa tiloissa ja 
opeteltu siinä sivussa sitomaan jou-
luisia kukka-asetelmia. On ihailtu 
kultaseppämestari Tarkiaisen uniik-
kikorujen valmistusta ja joogattu yh-
dessä. 

LC Helsinki/Park on tammikuussa 
2007 Helsingin Puistolaan perustet-
tu lionsklubi, johon kuuluu 17 aktii-
vista naisjäsentä. 

Lisätietoa:
LC Hki Parkin kotisivut:
www.lchelsinkipark.palvelee.fi/

Puistolan kuvapolku:
http://www.hel.fi/hel2/kaumuseo/
kuvapolut/Puistola/index.html

Puistolan kuvapolun avaus marraskuussa 2012 kiinnosti paikallisia asukkaita. Kuva Päivi Markkanen.

Presidentti Anne Viikeri kitkemässä 
jättipalsamia Puistolassa. Kuva: Päi-
vi Markkanen.

Vähän vanhaa, paljon uutta
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Kauhajoen kulttuurimaisemien kir-
ja – kulttuurimaisemia menneitten 
ja nykyisten sukupolvien työn tulok-
sena ilmestyi lokakuun lopussa. Kir-
ja on viiden vuoden tutkimus-, kir-
joitus-, kuvaus- ja toimitustyön tulos. 
Isoa pitäjää kuvaavasta kirjasta tuli 
vankka teos. Siinä on 464 sivua. Pai-
nos on 2000 kpl, painotyön suoritti 
Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlin-
nassa. Kirjassa kuvataan Kauhajo-
kea monipuolisesti luonnon ja ihmi-
sen yhteistyön tuloksena, historian 
hämärästä  nykyaikaan. Tekstiä elä-
vöittävät sadat valokuvat menneis-
tä ja nykyisistä kulttuurimaisemista 
sekä myös useat kartat ja piirrokset. 

Kirjasarjan päätösteos

Kulttuurimaisemien kirja kuu-
luu kirjasarjaan, jossa on esitelty 
Kauha joen luontoa monipuolises-
ti. Luonnonkirjan (1983), Vesien 
kirjan (1991) ja Metsien ja soiden 
kirjan (1999) asiantuntevissa artik-
keleissa on kerrottu kunkin teok-
sen aihepiiriin liittyvistä teemois-
ta. Suunnitelmissa oli alun alkaen 

päättää kotiseudun kuvaus kirjaan, 
jossa keskitytään ihmisen muokkaa-
man maiseman syntyyn ja sen ny-
kyisen ilmeeseen. Eräänlaisena väli-
työnä syntyi kuitenkin seuraavaksi 
kirja yksittäisestä paikallisesta arvo-
kohteesta; Hämes-Havunen – poh-
jalaista rakennustaitoa jälkipolville 
ilmestyi vuonna 2006. Mutta mie-
lessä väikkyi yhä koko pitäjää käsit-
televä kirja.

Toimituskunta

Suureen työhön rohkaisi ja innos-
ti emeritusprofessori ja kotiseudun 
ystävä, Kauhajoella syntynyt  Lau-
ri Hautamäki. Kauhajoella asuvat 
kotiseutuharrastajat Jussi Kleemola 
ja Heikki Taimi lupasivat  täydentää 
ja toimittaa tekstit. Kun vielä Kau-
hajoelle muuttanut maisema-ark-
kitehti Marketta Nummijärvi otti 
Hauta mäen kanssa päävastuun kir-
joitustyöstä ja kauhajokelaislähtöi-
nen graafikko Pentti Kakkori lupasi 
hoitaa sivunvalmistuksen ja kuvi-
tuksen, oli toimituskunta koossa. 
Mainittakoon, että toimituskunta 

on työskennellyt talkooperiaatteel-
la. Muutamia apurahoja on saatu 
suurimman osuuden tehneille jaet-
tavaksi. 

Asuinympäristön oikea 
arvostus lähtee tiedoista

Tehtävä oli tavattoman vaativa ja toi-
mituskunta on ollut nöyrillä mielin 
loppuun saakka sitä suorittaessaan. 
Kirjallista aineistoa oli toisaalta hy-
vin saatavilla, toisista aiheista ei ol-
lenkaan.  Niinpä toimituskunta kiersi 
koko pitäjän tutustuen kyliin ja aluei-
siin asiantuntevien oppaitten johdol-
la.  Nämä useiden päivien ajan kestä-
neet kierrokset olivatkin kirjoitustyön 
kannalta aivan välttämättömiä. 

Havainnollistaminen 
kuvin ja piirroksin sekä 

kartoin

Kirjan kuvitusta pidettiin alun al kaen 
niin tärkeänä, että yli puolet kirjan 
sivumäärästä varattiin kuvia varten. 
Kirjan ollessa jo painossa lokakuus-
sa 2012 Kauhajokea koetteli suuri 

tulva. Tästäkin tapahtumasta saa-
tiin kirjaan valokuva kuvatekstei-
neen. Vanhoja valokuvia oli saata-
villa. Nykyhetken maisemien esittely 
onnistui hyvänä yhteistyönä paikal-
lisen Kameraseuran kanssa. 

Kustantaja

Koko viiden kirjan sarjan on kustan-
tanut pitkäjänteistä kulttuurityötä 
osoittaen Lions Club Kauhajoki ry. 
Aiempien kirjojen tuotosta on jaet-
tu avustuksia eri tahoille ja myös 
kerätty pääomaa nyt ilmestyneen 
kirjan kustantamiseen. Maisemakir-
jan tuotto on tarkoitettu jaettavaksi 
mm.  nuorisotyöhön kustantajaklu-
bin 50-vuotisjuhlassa vuoden kulut-
tua.  Kirjan myynnissä on merkittävä 
osuus Kauhajoella toimivilla lions-
klubien jäsenillä;  Kauhajoki/ Aro, 
Kauhajoki/ Päntäne ja Kauhajoen/ 
Katrilli sekä tietysti kustantajaklubi.

Sanomalehti Ilkan kulttuuritoimi-
tus  palkitsi kirjatyöryhmän vuoden 
2012 kulttuuritekopalkinnolla. 

Heikki Taimi

Kauhajoen kulttuurimaisemien kirja ilmestynyt

Kauhajoen kaupallinen keskus Topeekan (vas.) ja Puistotien (oik) varrella kirkon tuntumasta etualan suurliikkeiden alueelle. Kuvassa näkyy hyvin myös mit-
takaavamuutos yläosan vanhimmasta taajamarakenteesta alaosan nuorten isojen kauppakiinteistöjen aikaan. Kauhajoki on seutukuntansa kaupallinen kes-
kus, jossa on voimakas erikoiskaupan tarjonta. Kaupunki on myös saneerannut keskustan edustavaksi. Kuva: Pentti Kakkori.
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LC Helsinki/Finlandia on aloittanut 
Suomessa Auta Lasta, Auta Perhettä 
-tapahtuman vuonna 2012. Klubiim-
me idean toi Antti Forsell. Tapahtu-
ma on lähtöisin Keski-Euroopasta, 
jossa paikalliset lionsklubit ja leijo-
nien nuorisojärjestön leojen jäsenet 
yhdessä organisoivat valtakunnalli-
sia keräyksiä samalla teemalla eli ta-
pahtumalla on tuettu avuntarpees-
sa olevia lapsiperheitä. 

LC Helsinki/Finlandia järjesti ta-
pahtuman ensimmäistä kertaa äi-
tienpäivän aattona viime keväänä ja 
tapahtuma uusittiin isänpäivän tie-
noilla suuren menestyksen innoit-
tamana. Tuolloin myös leot olivat 
auttamassa meitä. Kauppakeskus-
päällikkö Kirsi Kemppainen on suh-
tautunut myönteisesti tapahtumaan 
ja antanut käyttöön tilan Vuosaaren 
kauppakeskus Columbuksesta K-Ci-
tymarketin edustalta. Kirsi kertoi, et-
tä näkee toimintamme erittäin tär-
keänä ja on iloinen, että voi auttaa 
tapahtuman järjestämisessä. 

Tapahtuman idea on yksinker-
tainen ja helppo toteuttaa. Homma 
toimii siten, että kauppakeskuksessa 
asioiville asiakkaille ojennetaan pie-
ni esite, pyydetään ostamaan yksi 
ylimääräinen tuote ja lahjoittamaan 

LC Imatran senioriveljet ovat syö-
neet neljännesvuosisadan ajan ker-
ran kuukaudessa lettuja kahvin ke-
ra Valtionhotellissa. Höysteenä ovat 
olleet mansikkahillo ja kermavaahto. 
Merkkipäivinä nautitaan tavallisesti 
päivänsankarin laskuun lasi sherryä 
tai punaviiniä. Suurin painoarvo ja 
koko kokoontumisen ydin on kuiten-
kin seurustelussa.

Joulukuun kokoontuminen oli 
tavallista juhlavampi, sillä Lions-
liiiton puheenjohtaja Seppo Söder-
holm osallistui joululounaalle valoit-
taen lionismin nykytilaa ja arvioiden 
tulevaa. Jäsenmäärän väheneminen 
Suomessa on hälyttävä asia, mutta 
onneksi uusia jäseniä tulee myös ko-
ko ajan lisää. Palveluhenki on lisäksi 
säilynyt hyvänä. Jäsenkato on ylei-
nen ilmiö maailmanlaajuisesti, jos-
kin eräistä Kauko-Idän maista löy-
tyy toisenlaistakin kehitystä, samoin 
Saksasta. 

Söderholm kertoi kuulleensa 
imatralaisten senioriletuista 6–7 
vuotta sitten eikä hänen tiedossa 
ole vastaavaa tapaa muualla Suo-
messa. Hän on pitänyt aktiviteettia 

Kauppakeskuspäällikkö 
Kirsi Kemppainen.

LC Helsinki/Finlandian lioneita Auta lasta – Auta Perhettä -tapahtumaa to-
teuttamassa.

Joululounaalla on ehditty jo jälkiruokapöytään. Herkkuja ottamassa vas. Sep-
po Söderholm, Raimo Ylönen, Pekka Pekonen, Mikko Urpalainen, Lauri Au-
nola, Pertti Ovaska ja kameran takana V-P. Vahvaselkä.

Pienellä vaivalla suuri ilo lapsiperheille

se apua tarvitsevalle perheelle. Au-
lassa on leijonien keräyspiste, jo-
hon tuotteen voi jättää. Tuote voi 
olla pilaantumaton kuivaruoka, säi-
lykkeet, hygieniatuotteet, lastentar-
vikkeet, lelut, vaatteet ym. 

Lions Club Helsinki/Finlandian 
yhteistyökumppanina tapahtumassa 
toimii Ensi- ja Turvakotien liitto, joka 
vastaa kerättyjen tuotteiden toimit-
tamisesta avuntarpeessa eläville lap-
siperheille. Ensi- ja turvakotien liitto 
on valtakunnallinen lastensuojelujär-

Neljännesvuosisata lettuja

jestö, joka auttaa vaikeissa ja turvat-
tomissa oloissa eläviä lapsia ja per-
heitä sekä ehkäisee perheväkivaltaa.  
(www.ensijaturvakotienliitto.fi)

Aktiviteettiimme on ollut menes-
tys ja asiakkailta saatu palaute on ol-
lut pelkästään positiivista. Lahjoitta-
jat ovat olleet tyytyväisiä, kun heiltä 
ei ole pyydetty rahaa, vaan he ovat 
voineet itse päättää, mitä antavat ke-
räykseen. Ja on syytä muistaa, että 
yksi pienikin tuote voi olla kullan-
arvoinen apua tarvitsevalle lapsiper-

heelle. Mutta iloksemme olemme 
huomanneet, että monet asiakkaat 
eivät tyydy vain yhteen tuotteeseen, 
vaan lahjoittavat useampia tuotteita! 

Lisätietoja tapahtumasta voi lu-
kea nettisivuiltamme http://www. 
verkkoviestin.fi/lionshkifinlandia. Ja 
haluamme vielä haastaa Leijonaklu-
bit ympäri Suomea liittymään mu-
kaan Auta lasta, Auta perhettä -ta-
pahtumaan. 

Teija Hammar

niin hyvänä, että on markkinoinut si-
tä mahdollisimman useassa paikas-
sa. Söderholmin mielestä seniorien 
kokoontumisessa korostuu sosiaa-
lisuus, jonka merkitystä ei koskaan 
painoteta tarpeeksi palvelutyön rin-
nalla. Seniorilettuja syödään juuri 
ajan hengessä.

Seniorilettujen isä Sulo Savolai-
nen ei päässyt joululounaalle. Hän 
liukastui ja lensi kasvoilleen muu-
tama päivä ennen kokoontumista. 
Punaiseen nenään ja sinisenmus-
taan naamaan eivät Saara-puolison 
meikit tehonneet. Eikä Sulo halunnut 
esiintyä pahana pukkinakaan.

Seniorilettujen historian alkuai-
koina muutama veli kokoontui seu-
rustelemaan. Jokainen maksoi vuo-
rollaan kaikkien letut ja kahvit, mutta 
järjestelmä todetttiin huonosti toimi-
vaksi ja vähän epäoikeudenmukai-
seksikin kokoontujien määrän vaih-
dellessa. Sitten siirryttiin nykyiseen 
käytäntöön, jossa jokainen maksaa 
tilauksensa itse. 

Neljännesvuosisata on niin pit-
kä aika, että monta letunsyöjää 
on siirtynyt taivaallisten lettujen 

 ääreen. Kun seniorien perusjoukko 
on vuosien mittaan ukkoontunut, 
on nuorempien eläkeläisten kiinnos-
tus osoittautunut välillä laimeaksi. 
Nuoremmilla eläkeläisillä on enem-
män menoja kuin ennen ja aikatau-
luun eivät aina iltapäivän letut sovi.

Niinpä oman klubin joukot harve-
nivat ja päätettiin kutsua muutamia 
senioriveljiä muista klubeista lettu-
pöydän ääreen keskustelemaan. Kes-
kustelu on yleensä vapaata ja pon-
nahtelee useimmiten ajankohtaisista 
asioista. Joskus on sovittu joku pieni 
pohjustus. Maailmaa parannetaan ja 
pohditaan vakaviakin asioita. Mieli-

piteiden vaihto ja näkemykset nos-
tavat toisinaan keskustelun tunnel-
man riemastuttavaksi. Toisaalta on 
todettava kun miesporukassa istu-
taan, kyllä letut ja viski joskus ovat 
vilahtaneet puheissa.

LC Imatran hallitus teki myös pää-
töksen, että senioriveljien istunto 
on myös paikkauskokous. Tämä ei 
ole ennakkopeloista huolimatta vä-
hentänyt senioreiden osallistumista 
klubin kuukausikokouksiin. Se nio-
riletuille kokoontuu kuukausittain 
5–10 veljeä.

V-P. Vahvaselkä
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LC Tampere/Kaukajärvi perustettiin 4.4.1972. Kummeina olivat Pertti Ra-
jala ja Antti Wettervik LC Tampere/Messukylän klubista. Piirikuvernöörinä 
oli tuolloin Raimo Eskelinen. Charter Night oli 10.11.1972.

40-vuotisjuhlaa vietettiin 10.11.2012 Kaukajärvellä sijaitsevassa Haiha-
ran kartanossa. Paikalla oli 60 henkilöä. Klubin ensimmäinen presidentti 
Jorma Huura muisteli mielenkiintoisasti kuvaesityksen kera klubin ensias-
kelia. Perustajajäseniä oli nyt paikalla viisi veljeä, jotka palkittiin 40-vuotis-
merkein. Juhlapuheen piti E-piirin piirikuvernööri Tapani Matintalo tuoden 
esille lionstoiminnan tavoitteet niin kansainvälisellä kuin kotimaisella ta-
solla. Hän oli myös huolissaan jäsenmäärän kehityksen suunnasta ja toivoi, 
että Suomen leijonien jäsenmäärä saataisiin ylöspäin. Tässä yhteydessä pii-
rikuvernööri Matintalo antoi lion Teuvo Nybergille Melvin Jones-jäsenyy-
teen oikeuttavan kunniataulun. Lisäksi piirikuvernööri antoi Arto Moisiol-
le ansioristin perustuen Arton ansiokkaaseen lionstoimintaan. 

Presidentti Keijo Numminen luovutti stipendin Kaukapartiolle uuden li-
pun hankkimista varten. Veljet Matti Koski ja Hannu-Matti Järvinen olivat 
laatineet kuvakertomuksen viimeisen 10 vuoden ajalta toteamalla kuinka 
aktiivista toiminta on ollut tuonakin aikana.

Mainittakoon vielä, että monipuolisen ohjelman lisäksi oli kaikkien yl-
lätyksenä järjestetty kahden LC Tampere/Pispalan veljen Matti Heinivahon 
ja Risto Hiltusen esiintyminen. Kuten tiedämme veli Risto voitti sävellys-
kilpailun Leijonahenki-marssilla, joka esitettiin nyt juhlassa yhteislauluna.

Salintäyteinen vierasjoukko juhli Porvoossa LC Porvoo/MLK:n 40-vuotis-
taivalta 17.11.2012. Klubin presidentin Jari Holsteinin tervehdyssanojen 
jälkeen Suomen Lions-liitto ry:n ex-pääsihteeri Markus Flaaming korosti 
juhlapuheessaan järjestön vapaaehtoista palvelutehtävää, jossa se on maa-
ilman suurin.

Vuonna 1950 Suomeen perustettu liittomme on kansainvälisten ar vioi-
den mukaan esimerkillinen sekä toimintansa että jäsenmääränsä perus-
teella. Nyt juhliva klubi on yksi parhaista ja koko Suomen klubitiheys Eu-
roopan kärkipäässä.

Flaaming torjui valtiovallan suunnitelmat vapaaehtoistyötä tekevien jär-
jestöjen verottamisesta, koska se vähentäisi lionsien palvelutyön motiivia 
ja lisäisi mm. kuntien kustannuspaineita.

Suomen Lions-liiton Melvin Jones -tunnustuksen klubin presidentti ja 
juhlapuhuja luovuttivat klubin pitkäaikaiselle jäsenelle Jan-Erik Appelille. 
Lisäksi muistettiin klubin ainoaa ritarijäsentä Lauri Laaksoa hänen täyttäes-
sään 84 vuotta sekä pitkäaikaisia jäseniä Pertti Räsästä ja Hans Sonntagia.

Juhlivan klubin historiikin esitteli Asko Juntunen. Sen mukaan Haikon 
Kartanossa 1972 silloiseen Porvoon maalaiskuntaan perustettu klubi on ol-
lut monessa hyvässä asiassa mukana. Viime vuosien merkittävin projekti 
on ollut jokavuotinen Wanhat Mobiilit -autonäyttely, joka ensi vuonna ti-
laongelmien takia jää pitämättä.

Leif Anderssonin juontama juhla päättyi arpajaisiin ja tansseihin, joita 
pohjustettiin 120 hengen ruokailulla. Kiitosta sai lionsveteraani Lauri Laak-
son savu-uunissa kypsentämä n. 70 kilon possu.

Juhlivaan klubiin kuuluu 30 jäsentä. Tulevan kauden merkittävimpiä ak-
tiviteetteja ovat mm. talkoot sekä seinäkalentereiden ja Wanhat Mobii-
lit -pinssien myynti. Uusimpana projektina on käytettyjen silmälasien ke-
räys kehitysmaiden köyhille. Keräyspisteitä on Porvoon sairaalan kahviossa, 
Omenamäen palvelutalossa ja Nimbuksen Silmäasemalla.

Teksti ja kuva: Voitto Korhonen

LC Tampere/Kaukajärvi 
40-vuotias

LC Porvoo MLK 40 vuotta 

Joulupaketit perheille

Jan-Erik Appel (vas) sai presidentti Jari Holsteinilta ja ex-pääsihteeri Markus 
Flaamingilta arvostetun Melvin Jones -tunnustuksen.

40-vuotiaan klubin perustajajäseniä puolisoineen.

Kymmenettä kertaa koottiin viime jouluna lahjapaketteja vähäosaisille tur-
kulaisille perheille. Paketteihin tuli tärkeimmät jouluruuat; kinkku, laatikot, 
rosollia, silliä, makkaraa, juustoa, glögiä ja mehua sekä tietysti makeisia yms. 
Lisäksi lapsille koottiin ”kummilapsi”-periaatteella veljiltä lahjoituksina pu-
kinkonttiin tarpeellista jouluiloa. Kahdeksalle perheelle, joista suurin osa 
monilapsisia, saatiin koottua mukava ruokakori ja joululahjoja.

Aloite aktiviteetista tuli LC Pääskyvuoren yhdistyttyä klubiin 2011. Ak-
tiivisena toimijana on koko ajan ollut lion Pentti Sokajärvi lady Annelin 
kanssa. Mukana on tietysti ollut aina joukko muita veljiä ja ladyjä sekä ul-
kopuolisia lahjoittajia.  Yhden paketin arvo nousi keskimäärin 300 euroon.

Lahjalaatikot koottuna ennen luovutusta seurakuntatalon tiloihin 21.12.2012.
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Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelu-
toiminta kohdistuu mm. nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraanei-
hin jne. LC Tervolan virallinen perustamispäivä on sääntöjen allekirjoitta-
mispäivä 2.1.1967. Kummiklubina on LC Kemi. Perustajajäsenistä mukana 
ovat edelleen Lassi Kaiharju ja Eero Ojakangas. 

Lionstyö on hyväntekeväisyystyötä ja heti alusta alkaen ryhdyttiin miet-
timään aktiviteetteja sekä lahjoitusten kohteita. Toimintavuosien aikana klu-
bi on tehnyt monia palveluaktiiviteetteja eli on annettu työapua sitä tarvit-
seville yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Lahjoituksiin klubi on kerännyt 
rahaa aktiviteeteilla, kuten arpajaisilla ja veikkauksilla. Viimeisten vuosien 
uudenvuoden lämpötilaveikkauksesta on muodostunut hyvä, säännöllinen 
aktiviteetti. Kansainvälinen nuorisovaihto on ollut yksi klubin aktiviteeteis-
ta, näin on saatu tutustua nuoriin aina Japania myöten ja vastaavasti lähet-
tää nuoria ulkomaille, lisäten näin Tervolan kansainvälistymistä. 

LC Tervola juhli  
45-vuotista taivaltaan

Ei vain Joulukonsertti, 
vaan elämys

Palkittuja vasemmalta Paula Karjalainen (MLL), Matti Mäki-Iso (Teps), Jo-
hanna Alamikkotervo (Jatulitytöt ja -pojat), Silja Alamikkotervo (SM), Kris-
tiina Kehusmaa (vanhuspalvelut) ja Jukka Timonen (Pelimannit). 

Lionspuolisot ovat omalta osaltaan antaneet merkittäviä lahjoituksia paik-
kakunnalle. Ilman heidän näkyvää ja näkymätöntä tukea lionstoiminta ei 
Tervolassakaan onnistuisi. 45-vuotisjuhlavuotena klubi muisti MLL Tervo-
lan osastoa, Tervolan Jatulityttöjä ja -poikia, Tervolan Pelimanneja, Tervo-
lan kunnan vanhuspalveluja, TePS:in junioreita, Silja Alamikkotervoa Suo-
men mestaruudesta. Lisäksi klubi kartutti myös lukion stipendirahastoa ja 
juhlavuoden kunniaksi päätettiin jakaa kaikille yläkoulun luokille stipendi 
hyvästä käytöksestä. 

Nurmijärven kaksi naisklubia (LC KLaukkala/Leat, LC Numijärvi/Kanerva) 
ja kaksi miesklubia (LC Klaukkala, LC Nurmijärvi) järjestivät onnistuneen 
Joulukonsertin Nurmijärven kirkossa. Antti-myrskyn riehuessa pahimmil-
laan marraskuun lopussa, täyttyi kirkko äärimmilleen 650 vieraan voimin. 
Pahasta säästä huolimatta kirkon ovella oli jono jo tuntia ennen konsertin 
alkua. Tarvittiin iso organisaatio, jotta kaikki sujuisi käsikirjoituksen mu-
kaan, niinpä klubien 150 jäsentä olivat kaikki jollain tavalla mukana järjes-
telyissä. Piirikuvernööri Jouko Inkeroisen mukaan tämä olikin hyvin sopiva 
näyttö piirin tunnuslauseeseen: yhdessä olemme vahvoja. Kirkkoherra Ari 
Tuhkanen avasi tilaisuuden ja huumorilla höystäen sanoessaan, että näin 
paljon meillä yleensäkin on väkeä kirkonmenoissa,

Jari Sillanpää ja viisijäseninen Aia-kuoro esittivät ainutlaatuisen ohjel-
man, missä oli sekä tuttuja että vähän harvinaisempia joululauluja. Kuo-
ron Mertsi Rajala oli sovittanut kuitenkin kaikki esitykset niin, että vanhat-
kin joululaulut tuntuivat raikkailta. Aia-kuorossa oli pari tv-tuttuakin, kuten 
Nina Tapio Idolsin tuomarina vaikuttanut ja Hanna-Riikka Siitonen, joka 
esiintyy parhaillaankin Uusi päivä-sarjassa.

Jarin esiintyminen oli mukavan vapaamuotoista, johon kuului välillä 
myös liikuskelu yleisön joukossa. Myös Kirkon akustiikka toimi hienos-
ti lauluesityksissä. 

Konsertissa laulettiin monella kielellä, kuten suahili (Marian poika), eng-
lanti (Santa Lucia), italia, ruotsi, norja, latina (Panis angelicus) ja suomi. 
Moni tuttukin kappale sai uutta sisältöä, kun se laulettiin osittain muul-

LC Nurmijärven Kanervan Sari Leppänen ja lohkon puheenjohtaja Aija Jo-
kilammi luovuttamassa kiitokseksi muistoja Nurmijärveltä Jari Sillanpäälle.

Sinivalkoisia säveliä
LC Paltamo järjesti yhteistyössä Korpitien koulun ja Sotkamon 
Mieslaulajien kanssa konsertin ”Joulun odotusta sinivalkoisin 
sävelin 25.11.2012. Runsaat sata kuulijaa saapui paikalle naut-
timaan kuoron esittämistä lauluista. 

Sotkamon Mieslaulajissa on mukana useita lionsveljiä lau-
lamassa. Kuoroa johti ja pianistina toimi Olli Pautola. Sakso-
fonia soitti solistina lion Hannu Sovelius Paltamosta. Tuotto 
konsertista jaetaan paltamolaisten hyväksi noudattaen lions-
toiminnan periaatteita. LC Paltamon jäsenet totesivat konser-
tin sopivan ajankohtaan ja suunnittelevat vastaavan tapahtu-
man järjestämistä tulevaisuudessakin.

Kuva ja teksti Lion Olavi Ala-Hiiro Sinivalkoisin sävelin esiintyneessä Sotkamon Mieslaulajissa on mukana useita lionsveljiä.

la kuin suomen kielellä. Muita tunnetuimpia sävelmiä puolentoista tunnin 
konsertissa olivat mm.: Varpunen jouluaamuna, Lumilinna, Kaksi kyntti-
lää, Sydämeeni joulun teen, Jouluyö, juhlayö ja Kun joulu on.

Myös soittimissa oli monenlaista sointua. Siitä pitivät huolen, nokkahui-
lu, hanuri, kitarat, kosketinsoittimet ja ksylofonit. Sanoin on vaikea kuvata 
sitä tunnelmaa, jonka paikallaolijat kokivat. Yleisenä sävynä oli kuitenkin 
iloinen jouluinen kepeys ja hymyilevä esitystapa. Aika mukava tunnelman 
luoja oli tämä konsertti joulukauden alkuun.

Ismo Pohja
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Loviisan leijonilla taas
aktiivinen toimintavuosi

Vastuu on minun! 

Lahdessa toteutettiin toista kertaa keskieurooppalaiseen tyyliin joulukylä, 
jossa oli 52 mökkiä täynnä mitä erilaisimpia lahjaideoita ja herkkuja. Myy-
jiä kertyi kaikkiaan yli sata ja kävijöitä 15 päivän aikana arvioidaan torilla 
vierailleen noin 30 000. Jouluisen tunnelman takasivat tänä vuonna runsas 
lumi ja jouluinen ohjelma. Päättäjäisissä kaupunginjohtaja Myllyvirta julis-
ti Wanhan joulun ajan kaupunkiin ja kehotti ”katsomaan uuteen vuoteen 
toiveikkaasti ja hyvää uskoa tulevaan ympärillemme valaen”.

Hollolassa toimivat neljä lionsklubia isännöivät yhteistä mökkiä jou-
lukylässä 8.–22.12.2012 myyden talkoilla valmistamiaan tuotteita, kuten 
kynttilöitä, Leijona-sinappia, sisustustyynyliinoja ja joulukoristetonttuja. 
Lisäksi myytävänä oli glögiä, konjakkikakkuja, hilloja ja mesivadelmame-
hua sekä arpoja. Pakkasesta, tuulesta ja tuiskusta huolimatta kauppa kävi 
tasaiseen tahtiin. Tapahtuman tuotto päätettiin jakaa Hollolan seurakun-
nan diakoniatyön kautta paikallisille vähävaraisille lapsiperheille ja muille 
avun tarpeessa oleville.

17.12.2012 lionit kävivät luovuttamassa ensimmäiset lahjakortit Hollo-
lan seurakunnan johtavalle diakoniatyöntekijä Virve Valkeavuori-Kovasel-
le jaettavaksi jo jouluksi. Loput jaetaan myöhemmin samaan kohteeseen. 
Lisäksi lahjoitimme monta maukasta joulukakkua Hollolan vanhainkodin 
asukkaille haluten näin tukea etukäteen kevään Yhdessä ikäihmisten kans-
sa -kampanjaa piirissämme.

Leila Huikuri

Jouluiloa monille perheille 

Kuvassa vasemmalta klubipresidentit Mika Lahtonen ja Heli Haapamäki, Vir-
ve Valkeavuori-Kovanen ja mökkivastaava Leila Huikuri.

Joulukuu muodostaa LC Lovisa-Loviisa klubin työskentelyssä toiminnal-
lisen kliimaksin. Joululehteä myytiin 1200 kpl ja joulukuusiakin ennätys-
määrä noin 400 kpl.

Kaikki kuitenkin hyvään tarpeeseen, sillä saatu tuotto käytettiin pelkäs-
tään jo joulukuun aikana jaettuihin avustuksiin mm. vähävaraisille per-
heille ja sotaveteraaneille. Mutta hyväntekeväisyys ei rajoitu pelkästään 
joulukuulle, vaan Lions-joulupukki jatkaa hyviä tekojaan tarpeellisiin koh-
teisiin läpi vuoden. 

Loviisan lionsklubilla on ollut 10 vuotta sopimus maanomistajan Lovii-
san kaupungin ja sähkölinjojen ylläpidosta vastaavan Fingrid Oy:n kanssa 
lähialueilla olevien linjojen raivaamisesta ja joulukuusien kasvattamisesta 
merkityillä varatuilla alueilla. Monien epäonnistuneiden vuosien, (linjarai-
vaajat kaatoivat myös leikatut kuuset kaksi kertaa) ja kovan työn ja harjoi-
tuksen tuloksena on tuotannossa päästy sadonkorjuun puolelle.

Vaikka joulukuusien myynti onkin ollut klubin vanhin aktiviteetti aina-
kin 60-luvulta asti, vasta tällä vuosikymmenellä vapaina kasvaneet luomu-
kuuset on jouduttu korvaamaan leikatuilla ’direktiivin mukaisilla’ muoto-
valioilla ’broilerikuusilla’. Se on edellyttänyt vuosien ahkeraa säännöllistä 
uurastamista louhikkoisessa vaikeakulkuisessa maastossa.

Eräs tämänkin kauden hyvään tulokseen vaikuttanut tekijä on ollut run-
sas aikainen lumi maastossa.

Näiden kahden aktiviteetin lisäksi leijonat näkyvät katukuvassa pitkin 
vuotta eri tapahtumissa hernesoppatykkeineen ja makkaragrilleineen. Näitä 
ovat esimerkiksi ravikilpailut, Lowiisan Wanhat Talot- ja Small Ship Race-ta-
pahtuma, jonka yhteydessä järjestetään myös jokavuotiset venearpajaiset. 
Kaikista tuottoaktiviteeteista ylivoimaisesti helpoin on kuitenkin market-
tien pullonpalautusautomaattien yhteyteen sijoitetut hyvityskuittien lah-
joituslaatikot.

Kuluvan kevätkauden merkittävimpiä tapahtumia on huhtikuun perin-
teinen hyvin suosittu kevätkonsertti yhdessä Loviisa Bigbandin kanssa, se-
kä N-piirin pilkkikisat Loviisan lahdella.

Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän klubit kantoivat vastuuta perheiden 
ja nuorten turvallisen tietokoneen ja internetin käytön puolesta.

Noin neljään sataan neljäsluokkalaisen perheeseen jaettiin Lions-Liiton 
valtakunnalliseen kampanjaan kuuluva Vastuu on minun -opas. Se on hy-
vä tietopaketti, joka antaa vanhemmille ja nuorille välineitä keskustelun 
pohjaksi. Oppaat kustannettiin klubien järjestämän perinteisen Salparie-
han tuotosta.

Vanhemmille järjestettiin samasta teemasta myös vanhempainilta 4.10.12 
Salpakankaan koululla. Illan asiantuntijana toimi nettipoliisi Pia Katajala, jo-
ka käytännönläheisin esimerkein havahdutti vanhempia tiedostamaan nuor-
ta netissä uhkaavista, yllättävistä ja vakavistakin vaaroista. Pia Katajala ker-
toi mm. miten internet madaltaa kontaktin ottamista anonyyminä. Silloin 
on helppo harrastaa esim. kiusaamista, joka voi jatkua myös koulussa. Kan-
nattaa huomata myös, että 12-vuotiaaksi nettikaveriksi esittäytyvä voi ol-
la todellisuudessa aikuinen, joka kalastelee verkosta kuvia vähäpukeisista 
alaikäisistä. Lapset saattavat eksyä myös sivuille, jotka saattavat mm. vä-
kivaltaisuudella tai pornokuvilla hämmentää heidän mieltään. Vanhem pien 
tulisi tietää, mitä lapset ja nuoret internetissä tekevät ja milloin. Siihen il-
ta antoi virikkeitä ja eväitä.

LC Lovisa-Loviisa järjesti marraskuussa yhdessä LC Lapträsk-Liljendal-Pernån 
kanssa alueen päiväkodeille Muumi-konsertin, johon koottiin suurkunnan 
alueelta linja-autokuljetuksilla yli 700 muksua.

Karkki ja kepponen Keravalla
Mannerheimin lastensuojeluliiton Keravan yhdistys järjesti perheiden iloksi 
la 15.11. syystapahtuman, joka lupasi karkin ja kepposen lisäksi mukavaa puuhaa 
koko perheelle. Lapsille on tarjolla ongintaa, temppurata ja kasvomaalausta.

Lions Club Kerava vastasi tänä vuonna tapahtuman ongintarastista hank-
kimalla siihen palkinnot ja toimitsijat. Ongintapiste osoittautuikin varsin 
suosituksi ja lasten aidosti iloiset ilmeet ”kalansaalista” ihmetellessä toivat 
paikalla olleille klubimme edustajille hyvän mielen pitkäksi aikaa.
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Venny-Startti -tapahtumalla 
3 800 € senioriliikuntaan  

Leonat Orimattilaan

Venny-Startti 2012 -liikun-
tatapahtuman tuotto on 
jaettu Järvenpäässä seni-
oriliikunnan edistämiseen. 
Luovutustilaisuudessa 
 lion Leena Peltosaari ker-
toi, että Venny-Startti jär-
jestettiin jo 12. kerran ja 
tällä kertaa eurooppalai-
sen aktiivisen ikääntymi-
sen teemavuoden hen-
gessä. Startista kertyneen 
tuoton lionsklubit LC Jär-
venpää/Vennyt ja LC Jär-
venpää/Jean Sibelius lah-
joittivat käytettäväksi 
järvenpääläisten seniorei-
den liikkumisen ja liikun-
nan edistämiseen. 

Venny-Startti -tapahtu-
massa viime toukokuussa reilut parisataa järvenpääläistä pyöräili, käveli 
kulttuuripolulla tai osallistui Rantapuiston kenttätapahtumiin. Osallistu-
mismaksuista sekä yhteistyöyritysten mainoksista ja lahjoituksista kertyi 
3  800 € lahjoitettavaksi senioriliikuntaan. Venny-Startin pääesiintyjä Ai-
ra Samulin tuli esiintymään ilmaiseksi, kun hän kuuli tuoton käytettävän 
ikäihmisten liikunnan edistämiseen.

Lionsklubien presidentit Teija Eskola ja Timo Kauppi luovuttivat lah-
jakirjan, joka sisälsi pitkän listan senioriliikuntaa edistäviä asioita. Neljä 
lahjoituskohdetta oli valittu yhteistyössä Järvenpään kaupungin liikun-
tapalveluiden kanssa. Lahjoitus sisälsi välineitä Rinkulan Olohuoneiden 
vertaisryhmille, rollaattoreita terveyskeskuksen apuvälinelainaamoon, 
restoraattoreita kaupungin fysioterapian asiakkaille ja Kivipuisto-säätiön 
asumispalveluyksikön käyttöön. Lisäksi kirjastoon hankittiin kaikkien lai-
nattavaksi Flexi-Bar, kahvakuula, tasapainovälineitä, nilkkarannepainoja, 
vesijumppavälineitä, sormiharjoittimia ja Gymstick chair gym. 

Lahjoitusvaroilla saadaan lisäksi ohjattua tuolijumppaa, jota pidetään 
Myllytien työ- ja toimintakeskuksessa. Toiminta jatkuu näillä näkymin ai-
nakin seuraavat 1 ½ vuotta lahjarahoituksen avulla. 

Joulun kellot soivat
Joulun kellot Joulukonsertti järjestettiin Kankaanpää kirkossa LC Kankaan-
pään toimesta 20.12.2012. Konsertin tuotto tullaan käyttämään nuoriso- 
ja vanhustyöhön. Konsertin solisteina toimivat viihdetaiteilija Arja Korise-
va ja baritoni Hannu Lehtonen. Heitä säesti Satakunnan Sotilassoittokunta, 
jonka kapellimestarina toimi LC Kankaanpään jäsen Musiikkimajuri Riku 
Huhtasalo.

Konsertti keräsi Kankaanpään kirkkoon lähes 1000 henkeä kuuntelemaan 
ja nauttimaan Arja Korisevan ja Hannu Lehtosen loistavista tulkinnoista. 
Konsertissa kuultiin kaikille tuttuja joululauluja, kuten En etsi valtaa lois-
toa, sekä uutta tuotantoa esim. Tuhat kynttilää. 

Konsertista muodostui lämminhenkinen ja tilaisuudessa oli varsin joului-
nen tunnelma. Arja Koriseva ja Hannu Lehtonen näyttivät täydelle kirkko-
yleisölle, miten tunnelma saadaan aikaan ja näin ollen he saivat koko ylei-
sön nauttimaan hienoista esityksistä ja yhdessä olosta. 

Varsinkin Hannu Lehtosen esittämä Have Yourself a Merry Little Christ-
mas oli tosi vakuuttava esitys, kuten myös Arja Korisevan kaunis tulkinta 
Ave Maria. Konsertin täydellisyyttä lisäsi Satakunnan Sotilassoittokunnan 
äärimmäisen hieno säestys jokaisessa kappaleessa.

Sami Niemensivu
Viihdetaiteilija Arja Koriseva ja baritoni Hannu Lehtonen Satakunnan Sotilas-
soittokunnan kanssa. Etualalla myös kapellimestari Riku Huhtasalo.

Hämäläisten sanotaan olevan hitaita. Tämän voisi melkein uskoa, koska 
naisklubin perustaminen Orimattilaan Päijät-Hämeeseen otti seitsemän 
vuotta. Viime syksynä kuitenkin alkoi tapahtua D107 C-piirin kuvernöörin 
Jouko Inkeroisen toimesta. Syksyn aikana pidettiin infotilaisuuksia, joissa 
kerrottiin Lions-toiminnasta asiasta kiinnostuneille.

Pikku hiljaa, mutta varmasti, löydettiin innokas naisjoukko perustamaan 
klubiaan. Joulukuun (11.12.2012) perustamisenkokouksessa 23  tuoretta 
leijonatarta valoivat valan ja ottivat ylpeinä vastaan rintapieleensä perus-
tajajäsenpinssin. LC Orimattila/Leonat, D107 C-piirin vuoden 2012 viimei-
nen klubi oli syntynyt!

Klubimme toiminta on siis alkuvaiheessa, mutta suunnitelmien mukaan 
toimintamme tulee olemaan aktiivista. Ensiksi meidän kuitenkin pitää tu-
tustua toisiimme ja luoda omannäköinen klubimme. Maaliskuussa juhlim-
me Charter Nightissa Lahden Upseerikerholla Leonat -klubiamme. Kevään 
aikana osallistumme Orimattilassa järjestettävän Hyvä Olo- tapahtuman 
järjestelyihin ja kesällä järjestämme aktiviteettiretken Heinolan Kesäteat-
terin Diivat -näytökseen. Kevään aikana tulemme myös järjestämään pal-
veluaktiviteetin ikäihmisille. Uskon vahvasti orimattilalaisten vielä kuule-
van iloisista ja reippaista Leonoista monenlaisten aktiviteettien yhteydessä.

Charter-presidenttinä Leonoita johdattaa 1,5 kautta Leena Ritala. Lee-
nan työparina sihteerin tontilla toimii Hannele Sjölund. Varapresidenttei-
nä ovat Pirkko Luokkanen ja Nina Könönen.

Outi Kyöstilä

Uudet lionit innokkaana palvelemaan. Keskellä istumassa charterpresident-
ti Leena Ritala ja hallitusvirkaiijat vasemmalta Teija Niittynen, Katja Har-
vio, Nina Könönen, Hannele Sjölund, Outi Kyöstilä ja Minna Laiho. Kuvas-
sa oikealla mukana DG Jouko Inkeroinen, APJ Kimmo Huttunen, vasemmalla 
GMT Raimo Nieminen ja opaslionit Marja-Liisa Berholm ja Maija Silventoi-
nen. Kuva: Sirpa Kilpeläinen.
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Kuulo- ja tukikoirayhdistys 
hakee yhteistyökumppaneita

Ulricoiden juhlarahat 
pilottihankkeeseen

LC Mietoinen/Ulricat juhli viime keväänä näyttävästi viidettä syntymäpäi-
väänsä. Pääosin vakkasuomalaisista naisista koostuvan klubin juhlat järjes-
tettiin perustajapresidentin kotikonnuilla eli Louhisaaren kartanon viihtyi-
sässä ravintolassa hyvän ruuan, juoman ja tietysti ohjelman ryydittämänä. 

Vaikka klubi on varsin nuori, ovat naiset saaneet muutamassa vuodessa 
aikaan merkittäviä parannuksia koko alueen lasten ja nuorten hyvinvoin-
tiin. Ulricoiden vuoden suurin ponnistus, Hyvän Mielen Joulumarkkinat 
Mietoisten Maamiesseurantalolla ovat jo käsite, jonka tuotolla on tuettu 
niin Uudenkaupungin sairaalan lasten- ja nuorten psykiatrista osastoa, toi-
mitettu musiikkilaitteita kouluille ja päiväkodeille kuin kustannettu muun 
muassa tapakasvattaja Kaarina Suonperä alueen kouluihin puhumaan hy-
vien tapojen merkityksestä.

Viisivuotisjuhlien lahjarahoilla ja klubin omalla panoksella käynnistet-
tiin syksyllä yhteistyö Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n kanssa. 

Lasten ja nuorten syömishäiriöt ovat yleistyneet räjähdysmäisesti 
2000-luvulla ja ovat aina koko perhettä koetteleva sairaus. Syömishäiriöt 
eivät ole myöskään vain tyttöjen ja nuorten naisten ongelma, vaan syömis-
häiriöisiä löytyy myös nuorten miesten ja poikien joukosta. 

Ulricoiden rahalahjoitus mahdollisti alueelle järjestettävän pilottihank-
keen, jossa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n edustajat kohtasi-
vat yli 700 nuorta ja kertoivat muun muassa, mitä tarkoittaa syömishäiriö, 
miten siitä parannutaan ja miten tuetaan sairastunutta. He myös jakoivat 
materiaalia ja järjestivät joka koulussa ns. työpajoja.

Olet arvokas! -koulukiertue vieraili Maskussa Hemmingin koulussa, Nou-
siaisten Henrikin koulussa, Mynämäen Laurin koulussa, Vehmaan Vinkki-
län koulussa ja Taivassalon Trappulan koulussa. 

Koulukiertueella nuoret osallistuivat kolmenlaisiin itsetuntotyöpajoihin. Ku-
vassa Maskussa Hemmingin koulussa lupauspajassa tehty Aarrepuu, jota esit-
televät Mirkka Mäkelä ja Sami Heimo Lounais-Suomen Syömishäiriöperheet 
ry:stä. Kuva: Sari Honkasalo.

Olet arvokas! -kiertueesta vastannut Lounais-Suomen syömishäiriöper-
heet ry:n vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Mirkka Mäkelä on todella iloinen 
LC Mietoinen/Ulricoiden lahjoituksesta.

– Olen hyvin ylpeä siitä, minkälaisen kiertueen saimme aikaan. Saa-
mamme palaute on osoittanut, että sille oli tarvetta. Suurella sydämellä 
tehty työ saa toivottavasti jatkoa. 

– Ehkä joku muu klubi ottaa nyt viestikapulan ja lähtee tukemaan tä-
tä hyvää työtä lasten ja nuorten hyväksi, toivoo LC Mietoinen/Ulricoiden 
past presidentti Suvi Veräjänkorva.

Ann-Mari Rannikko

Viime lokakuussa LC Peräseinäjoki sai kuukausitapaamiseensa yllättäviä ja 
mieluisia vieraita. Suomen kuulo- ja tukikoirayhdistyksen kouluttaja Miia 
Kantinkoski esitteli klubille, mitä yhdistys tekee.

Olemme toimineet vuodesta 1993 lähtien nimellä Kuulokoirayhdistys 
auttaen ja tukien sekä kuulokoiraa itselleen kouluttavia että jo valmiin kuu-
lokoiran omistajia, kertoi Miia. Olemme laajentaneet toimintaamme niin, 
että me voimme auttaa kuulovammaisten lisäksi myös muita erityistä tu-
kea tarvitsevia ryhmiä, jotka saattaisivat hyötyä tukikoiran avusta.  Yhdis-
tyksellä on projektimuotoisesti koulutuksessa yksi koira epileptikon, toinen 
diabeetikon avuksi. Myös esimerkiksi Parkinson-potilaalle tai  ruoka-aineal-
lergioista kärsiville voidaan tukikoirasta saada apua.  

Klubivierailulla ollut Matti Kupsanen kertoi, että kuulokoira koulutetaan 
reagoimaan sen omistajalle tärkeisiin ääniin, joita hän itse ei voi kuulla. Koi-
ra ilmaisee äänet omistajalleen tassulla koskettamalla tai tönäisemällä kuo-
nolla. Tämän jälkeen koira vie omistajansa äänilähteen luo. Tavallisimpia 
koirien ilmaisemia ääniä ovat kännykkä, palohälytin, ovikello ja herätyskello.

Minulla on oma kuulokoira apunani. Ei ainoastaan koirani auta minua 
jokapäiväisissä askareissani, vaan koirani on myös verraton kaveri.

Kuulo- ja tukikoiran koulutusprosessi on tiivis noin puolesta vuodes-
ta kahteen vuoteen kestävä jakso. Koko koulutusjakson koira asuu siinä 
perheessä, missä se tulee työskentelemään. Yhdistyksen antama tuki on 
maksutonta.

Kuulo- ja tukikoirayhdistys hakee lioneista yhteistyökumppaneita. Aut-
tamishaluisia lionia tarvitaan koulutustapahtumassa esimerkiksi ovikellon 
soittajina, vieraisiin ihmisiin tutustuttamisessa, vilkkaissa paikoissa liikku-
mista opeteltaessa jne. Ovikelloharjoituksessa soittajan on hyvä olla aivan 
vieras ihminen. Koiran aistit päihittävät ihmisaistit monin kerroin. Koira 
kuulee ja tunnistaa rapusta tutut askeleet jo paljon ennemmin kuin ovikel-
lo soi, kertoi Ilmari Hämäläinen.

Lisäksi tällainen aktiviteetti on kaikille mahdollinen; siinä ei tarvita ra-

haa, vaan lion palvelee antamalla aikaansa hyvään tarkoitukseen. Autta-
minen on vaivatonta. Se voi tapahtua vaikkapa kahvipalkalla. Sen lisäksi, 
että näin voimme tutustua uusiin ihmisiin, varmasti saamme auttamises-
tamme hyvän mielen.

Erkki Honkala

Koiran valjaisiin 
kiinnitettävä kuulo-
koiratunnus.

Illan lopuksi pääesiintyjät yhteiskuvassa LC Peräseinäjoen presidentin Veik-
ko Koiviston kanssa. Vasemmalla Matti Kupsanen, Veikko Koivisto ja itse 
mannekiini Miia Kantinkosken sylissä.
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41 vuotta yhteistyötä 
Kautokeinon lionien kanssa

Ensimmäisen naisklubin perustamisesta tuli marraskuussa kuluneeksi 25 
vuotta. LC Pori/Katariina juhlisti tapahtumaa vierailemalla 25.11.2012 Po-
rissa Liinaharjan vanhainkodissa ja lukemalla tarinoita sen asukkaille. Olim-
me jakautuneet neljään eri kerrokseen.  Hoitajat olivat jo tuoneet kuulijat 
valmiiksi seurustelupaikalle. Lukuhetki sujui oikein rattoisasti, välillä muu-
ten vain rupatellen asukkaiden kanssa.

Erikoisesti kuulijoita miellytti Porin murteella kirjoitetut muistelot ja so-
ta-ajan joulutarinat. Saimme itsellemmekin hyvän mielen ja vanhuksille 
vaihtelua päivään.

Miehikkälässä toimiva Palveluyhdistys Rateva sai jo ennakkoon pienen jou-
lulahjan, kun LC Virolahti-Miehikkälä lahjoitti sen käyttöön kaksi upouut-
ta pyörätuolia. Ne tulivat tarpeeseen.

– Meidän kaksi vanhaa pyörätuoliamme ovat niin huonossa kunnossa, 
ettei niitä kelpuuteta edes varaosiksi. Nämä ovat meille tosi tärkeitä apu-
välineitä, sanoi Ratevan toiminnanjohtaja Liisa Pöntynen vastaanottaes-
saan lahjoituksen.

Leijonilla on tapana tehdä vähän suurempi lahjoitus kerran vuodessa 
jollekin apua tarvitsevalle. Tällä kerralla Ratevan tekemä avustusanomus 
sattui hyvään saumaan.

– Viime vuonna avustuksemme kohdistui Virojoelle, joten nyt oli Mie-
hikkälän vuorokin, kun klubimme toimii molemmissa kunnissa, lahjoituk-
sen perille vienyt presidentti Osmo Havuaho totesi.

Ratevan ylläpitämissä palveluasunnoissa asuu tällä hetkellä 15 ikäänty-
vää ihmistä, joille pyörätuolit ovat korvaamaton apu.

– Niitä käytetään ulkoiltaessa, labrakäynneillä ja monessa muussa tilan-
teessa. Jos ulkona on tuollainen keli kuin nyt, niin emme edes laske asuk-
kaita yksin ulos, koska siellä on niin suuri kaatumisen vaara. Tämä on läm-
min ja konkreettinen tapa osoittaa inhimillisyyttä kaikkien näiden huonojen 
uutisten keskellä, Pöntynen kiitteli.

Naisklubien lukuhetki Pyörätuolit Ratevaan

Vanhusten juhlaa 

Lukuvuorossa LC Pori/Katariinasta lionit Aulikki Ala-Tuori (vasemmalla) ja 
Sinikka Raja-aho.

Presidentti Osmo Havuaho sai kunnian luovuttaa etukäteisjoululahjan Pal-
veluyhdistys Ratevalle. Uudet ja tarpeelliset pyörätuolit vastaanotti toimin-
nanjohtaja Liisa Pöntynen asukkaiden seuratessa.

Kautokeinon keskustaa on jo 41 joulun ajan kaunistanut Muonion lions-
klubin toimittama joulukuusi. Muoniolaiset veivät yhden ison ja15 pientä 
kuusta marras-joulukuun vaihteessa Kautokeinon lioneille. 

Iso joulukuusi pystytettiin yhteisvoimin paikalla olevaan kuusenjalkaan 
ja se on myös koristeltu ja valaistu. Joulukuusi seisoi paikoillaan kauto-
keinolaisten ilona aina loppiaiseen saakka. Pienet kuuset sijoitettiin yksi-
tyiskoteihin.

Usein kuusien viennin aikaan on ollut kova pakkanen, jolloin pakkasen 
paukkuessa, kaamoksen ollessa syvimmillään ja revontulten ympäröidessä 
on matkasta tullut kuusten viejille ikimuistoinen. Alkuvuosina kuuset on 
toimitettu Kautokeinoon jopa postiauton katolla ja oman jännityksensä ko-
vassa pakkasessa on aiheuttanut myös huoli autojen toimivuudesta. Myös 
vuoden 2012 syksyn ainoa kova pakkasviikonloppu sattui kuusen viennin 
aikaan. Pakkasmittari näytti –30 asteen lukemia.

Joulukuusen pystytyksen jälkeen Kautokeinon klubi tarjoaa kuusten tuo-
jille perinteisen norjalaisen jouluruuan, joka on aina maistunut erilaisuudes-
taan huolimatta. Kuusen vientiin liittyy paljon perinteisiä toimintatapoja ja 
sattumuksia, joita Muonion lionit mielellään muistelevat.

Vastavierailun Muonioon Kautokeinon lionit ovat tehneet tammi- tai 
helmikuun aikana muoniolaisten järjestämään Auringonnousun juhlaan. 
Auringonnousun juhla ei ole ollut katkeamaton ketju vaan juhlien pidossa 
on ollut välivuosia. Juhlaan on osallistunut myös Kittilän, Kolarin, Enon-

tekiön ja Pajalan lioneja. Muoniolai-
set ovat järjestäneet Auringonnousun 
juhlan muutaman kerran Enontekiön 
lionien maaperällä Hetassa.

Joulukuusi on juuri saatu pystytettyä 
Kautokeinon torille. Vasemmalta Pek-
ka Seppänen, Hannu Ruonala, Kau-
tokeinon lionsladyjen edustaja Inger 
Marie Eikelman, Kautokeinon lionien 
edustaja ja monivuotinen tulkki Eino 
Valentin, Kauko Palomäki ja Muo nion 
klubin presidentti Veli-Pekka Kurki.

Lions Club Hausjärven järjestämä neljäs vanhusjuhla syntyi yhteistyössä 
eri tahojen kanssa, kertoi järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jussi Tork-
keli. Monimarjojen lisäksi järjestelyihin ja tarjoiluun osallistuivat LC Haus-
järvi/Helmet. Juontajana ja laulattajana toimi Pekka Lokinperä LC Hausjärvi/
Lukoista. Tilat oli saatu käyttöön Hausjärven Seurakunnalta.  Järjestelyihin 
paikan päällä osallistui parisenkymmentä leijonaa ja puolisoa. 

Juhla oli avoin kaikille vanhuksille. Sinne oli kutsuttu eri hoiva- ja palve-
lukotien sekä asumisyksiköiden asukkaiden lisäksi kotipalvelun ja päivätoi-
minnan asiakkaat. Ennakkoon ilmoittautuneita oli 36 vanhusta ja 13 hoita-
jaa. Vieraista 40 % oli liikuntarajoitteisia, arveli Torkkeli. Merkittävänä hän 
piti sitä, että kaikille ennakkoon ilmoittautuneille oli järjestetty ilmainen 
kuljetus Hausjärven Liikenteen ja leijonaveljien toimesta.

LC Hausjärven presidentin Hannu Mäkelän adventtikynttilöiden syty-
tyksen ja tervetulotoivotusten jälkeen esiintyivät Oitin päiväkodin tontut, 
Oitin alakoulun luciat ja Hausjärven mieskuoro johtajanaan Klaus Hildén. 
Hausjärven Seurakunnan terveiset toi rovasti Jussi Kauranne. Juhla huipen-
tui täytekakkukahveihin.

Oitin alakoulun Lucia-esitys. Kuva: Kari Virtanen.
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17. Lahden kalamarkkinat

Ukulele -ryhmä Kouvolaan

Kalamarkkinat Lahdessa Vesijärven rannalla järjestettiin jo 17. kerran.  LC 
Lahti/Vesijärvi  järjestää nämä markkinat  intoa paukkuen. Järjestelytehtä-
vä on kova haaste klubin 23 jäsenelle, mutta presidentti Tapio Ahon mu-
kaan homma menee rutiinilla ja kun toimeen ryhdytään se poikii myös 
näyttävän tapahtuman. Presidentti lisää, että jäsenmäärä nousee syksyllä 
klubissa viidellä aktiivisella jäsenellä. Vesijärven satama-alueen hyvät pal-
velut ovat myös markkinaihmisten  ulottuvilla. Markkinoilla on tarjolla yli 
90 myynti- ja esittelypisteen voimin tuoretta kalaa, maistuvia maistiaisia, 
ruoka-annoksia, käsitöitä ja muitakin kalatuotteita. Pitkään markkinapaikan 
myyntivastaavana toiminut Pertti Vainio kertoo, että suurin osa kalamarkki-
noilla nyt olevista myyjistä varaavat paikan jo seuraavalle kerralle valmiik-
si.  

Markkinoiden tuotto kokonaisuudessaan käytetään Lahden seudun lasten 
ja nuorten tukemiseen. Tuotoilla on esim. avustettu järvipelastusseuran ”Ve-
sijärvi-vene” hankinnassa. Seurassa toimii kymmenkunta Lahtelaista nuorta 
auttaen ja pelastaen Vesijärvellä pulaan joutuneita veneilijöitä sulankauden 
aikana. Järvipelastusseuralle tulee keskimäärin 120 tehtävää kauden aikana.

Muita avustettavia on ollut Nuokun Sirkus, vesisamoilijat, Monon Side 
ry., Lahden Pingviinit ja partioseurat: Hollolan hirvenhiihtäjät, Tiirismaan 
tähystäjät, Launeen lähdesiskot ja Lähteen vartijat.

Tuttuja tavattiin kalamarkkinoilla. C-piirin piirikuvernöörejä Jouko Inkeroinen 
2012–13 (keskellä), Reijo Haapakangas 1998–99 (oikealla)  ja kalamarkkinoi-
den isä Jaakko Heikinheimo 1982–83.

Leijonilta pyörätuoli-
lahjoitus vanhustenhuollolle

Irti huumeista -työhön
2 500 euroa Kouvolassa

Juuan vanhustenhuollon yksiköt saivat kerralla merkittävän kohennuksen 
asukkaidensa kuljetusmahdollisuuksiin, kun LC Juuka, Arne Ritari -säätiö 
ja Juuan kunta hankkivat yhteisvoimin 15 pyörätuolia turvavöineen ja kaa-
tumisesteineen. Pyörätuoleista kaksi on erityisesti vuodepotilaille tehtyjä 
kuljetuspyörätuoleja, joissa on niskatuet.

Yhdistämällä voimavarat toisen paikkakunnalla toimivan LC Juuka/Elli 
-klubin kanssa saavutettiin yhteistyö- ja palveluvoima, jonka merkitys hei-
jastuu vielä kauaksi tuleviin vuosiin. LC Juuka/Elli on sitoutunut ulkoilutta-
maan terveyskeskuksen ja Kotikallion10 osastoa, sekä Martta -kodin kaik-
ki ulkoilemaan halukkaat potilaat vähintään kerran viikossa ympäri vuoden

Kesän mittaan käyttöön otetut pyörätuolit luovutettiin virallisesti 
6.9.2012.

LC Juuan edellisen toimintakauden presidentti Seppo Kettunen toisti van-
han viisauden, että pienistä puroista tulee suuri virta. Alkuun 15 pyörätuo-
lin hintalappu, noin 13  000 euroa, tuntui mahdottomalta. Klubin omien 
keräysvarojen lisäksi Arne Ritari -säätiö myönsi avustuksen ja pyörätuolit 
toimittanut yritys tuli hinnassa vastaan. Pyörätuoleihin saatiin jopa lisäva-
rusteita. Juuan kunta toimi aktiivisena tukena hankinnan toteuttamisessa.

Pyörätuoliajatuksen isä oli Pentti Juntunen, jonka mukaan pää oli auki, 
kun LC Juuka oli jo aikaisemmin lahjoittanut yhden pyörätuolin Kotikallioon. 
Kun LC Juuka/Elli aloitti syksyllä 2010 vanhusten ulkoiluttamispalvelun, 
kuului voimakas viesti, että tarvitaan lisää pyörätuoleja. Pyörätuolilahjoi-
tuksen vastaanottivat vs. johtava hoitaja Sari Karhinen, vs. osastonhoitaja 
Sirpa Räsänen vuodeosastolta, vastaava sairaanhoitaja Kirsi Rissanen Ko-
tikalliosta ja fysioterapeutti Outi Ruotsalainen fysioterapiasta. 

Pyörätuolien virallinen luovutus suoritettiin 6. syyskuuta. Vapaaehtoisten 
ulkoilupäiväksi järjestettyyn luovutustilaisuuteen osallistui molempien klu-
bien edustajien lisäksi Juuan kunnan ja Arne Ritari -säätiön edustajat. Ter-
veyskeskuksen edessä, ennen ulkoilun aloittamista pyörätuoleihin kiinnitet-
tiin vielä ARS-tuen osoitukseksi saadut tarrat. 

LC Kouvola/Honka lahjoitti Irti Huumeista ry:lle 2 500 euroa tuotoista, mit-
kä klubi sai keväällä 2012 pidetyistä lionsraveista ja yhteistyössä Suomen 
Tarvemetalli Oy:n kanssa järjestetystä romukeräyksestä.

Lahjoitettu summa käytetään nuoriin kohdistuvaan ehkäisevään huume-
vastaiseen työhön Kouvolan alueella. Irti Huumeista ry:n painopistealueet 
ovat huumeiden käyttäjien läheisten vertaistukiryhmät, tukihenkilötoimin-
ta, puhelinpäivystys sekä ehkäisevä valistus kouluissa ja vanhempainillois-
sa. Näitä toimintoja on yhdistyksessä tekemässä seitsemän vapaaehtois-
työntekijää.

Lahjoitusta luovuttamassa LC Kouvola/Honka klubin presidentti Juhani Pit-
känen ja viime kauden presidentti Seppo Nikkanen ja vastaanottamassa Ir-
ti Huumeista ry:n aluekoordinaattori Ulla Lipsanen ja vapaaehtoistyönteki-
jä Sari Lintunen.

Syksyllä 2012 vanhempainillassa Kouvolan musiikkiluokan opettaja Johanna 
Tähkapää ilmaisi halukkuutensa perustaa osalle luokkaa Ukulele-ryhmän. 
Ryhmään oli  paljon tulokkaita, mutta soittimet puuttuivat. Kaupungilla 
ei ollut varaa tähän, joten opettajat kääntyivät lionien puoleen. 1.11.2012 
soittimia oli vastaanottamassa musiikkiluokan puolesta opettaja Johanna 
Tähkäpää ja oppilaiden vanhempien puolesta Maria Stenroos. Soittimet luo-
vuttivat LC Kouvola/Hansasta presidentti Markku Purho ja lion Seppo Ait-
toniemi, LC Kouvola/Lukosta presidentti Juhani Lupunen sekä LC Kouvo-
la/Ritarista lionit Jorma Korpinen ja Matti Vesala.

Teksti ja kuva: Seppo Aittoniemi

Iloiset ja kiitolliset 
oppilaat Venla, Ella, 
Essi, Kasper ja Tomi, 
jotka myös esittivät 
ensimmäisen ja ahke-
rasti opetellun kappa-
leen luovuttajille.
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Lukutaitokilpailu Korsossa

Kolmesta klubista talkoolaisia

Kuusamo/Rukan Leijonat 
Katrinkodin ulkoiluttajiksi

LC Oulu/Oulujoen leijonat ja 
ladyt lahjoittivat 4 000 euroa

Katrinkodin asukkaat ja henkilökunta ovat tulleet jo tutuiksi Lions Club Kuu-
samo/Rukan jäsenille, sillä lauantaisiin ulkoilutustempauksiin on osallistut-
tu jo pitkän ajan. Leijonien piirissä on aavisteltu, että ulkoilutusta tekevil-
le miehille on tarvetta. Pienet sanat ja pienet teot antaa uutta ajateltavaa 
niin ulkoilutettaville kuin ulkoiluttajillekin. Auttavista käsistä riippumatta, 
tarvitaan kolmannen sektorin toimintaa, vaikkapa ikäihmisten ulkoilutta-
miseen. Siihen ei hoitajien aika aina riitä, vaikka kuinka haluaisi. Leijonat 
ovat aina olleet halukkaita auttamaan avuntarpeessa olevia parhaan kykyn-
sä mukaan. Vaikka Kuusamo/Rukan jäsenet ovat jo itsekin ikääntynyttä po-
rukkaa, auttamisen halu on silti tallessa. Porkkapirtti ja Katrinkoti on mitä 
mainioin paikka toteuttaa leijonien perustehtävää, palvelua, tulla lähelle ja 
pyytää mukaan, vaikkapa ulos. 

Porkkapirtin edesmenneen asukkaan omaiset olivat halunneet kannus-
taa vanhusten ulkoiluttamiseen antamalla siihen käyttöön pienen rahasum-
man. Edellytyksenä on tietyn ulkoilutusmäärän suorittaminen. Porkkapir-
tin Kuntoutuksen koordinaattori Satu Kangas kertoi olevansa onnellinen 
saadessaan luovuttaa rahasumma LC Kuusamo/Rukalle. Porkkapirtin puo-
lesta lahjoitusta oli luovuttamassa, Satu Kangas, Merja Mustonen ja Ka-
ti Turkia. Lahjoituksen vastaanotti aktiviteettitoimikunnan puheenjohta-
ja Jouko Pätynen. 

Klubi on ulkoiluttanut Katrinkodin asukkaita sen verran, että kyseinen 
lahjoitus on tullut tienatuksi.  Raha menee edelleen hyväntekeväisyyteen, 
totesi lahjoitusta vastaanottanut Jouko Pätynen. Pätynen kertoi myös, et-
tä Lions Club Kuusamo/Ruka on ottanut pysyväksi aktiviteetikseen Katrin-
kodin asukkaiden ulkoiluttamisen jatkossakin hyväntekeväisyystempauk-
senaan. 

Teksti ja kuvat: Kaino Törmälä

Kuvassa: (oik) Satu Kangas, Jouko Pätynen, Merja Mustonen ja Kati Turkia.

Oulujoen leijonat lahjoittivat joulukuussa Oulujoen seurakunnan dia-
koniatyölle 3  000 euroa. Samaan aikaan ladyt ilahduttivat Oulujoen alueen  
omaishoitajia 1 000 eurolla.

Lahjoitustilaisuudessa 11.12.2012 diakoni Anu Fedotoff  kertoi, että seu-
rakunnan diakonit antavat lahjakortit eteenpäin vaikeissa tilanteissa oleville 
vähävaraisille perheille ja yksinäisille. Lahjoituksen luovuttivat klubin edus-
tajat, presidentti Esko Silvola sekä jäsenet Jyrki Jokinen ja Martti Turkka. LC 
Oulujoki kohdistaa keräämänsä avustuksen alueen apua tarvitseville, erityi-
sesti vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville lapsiperheille. Avustuk-
sen mahdollistaa erilaisten palvelutehtävien esim. tievarsien siivoustalkoi-
den, kalenterimyynnin ja joulukonsertin tuotot. 

LC Oulujoen ladyt tekivät 1  000 euron lahjoituksen Oulujoen alueen 
omaishoitajille. Luovutustilaisuudessa 11.12.2012 paikalla oli 20 omaishoi-
tajaa, diakoni Kati Riipinen sekä ladyt Irja Nikkilä ja Pirkko Koskinen. Ladyt 
ovat keränneet rahat klubikokousten kahvimyynnillä. 

Omaishoitajat käyttivät osan lahjoituksesta Oulujoen kirkossa järjes-
tettyyn joulukonserttiin. Omaishoitajat päättävät yhdessä diakonityönte-
kijöiden kanssa, minkälaiseen muuhun virkistystoimintaan jäljellejääneet 
varat suunnataan.
   Pentti Koskinen

LC Oulujoen Leijonien lahjoitustilaisuudessa olivat mukana oikealta diako-
nit Kati Riipinen, Anna-Maija Sälkiö, Eija Röning, LC Oulujoen Presidentti 
Esko Silvola, rahastonhoitaja Jyrki Jokinen, perustajajäsen Martti Turkka se-
kä diakonit Anu Fedotoff ja Ulla-Maija Ruotsalainen. Kuva: Pentti Koskinen.

Hämeenkyrön Vanhainkodin Kannatusyhdistys r.y:n omistama Tupala on 
tarjonnut ikäihmisille edullisia vuokra-asuntoja Kyröskoskella jo miltei 50 
vuoden ajan. Edullisen vuokratason ylläpitämiseksi on vuosittain pystytty 
tekemään vain välttämättömät ylläpito- ja korjaustoimet, minkä vuoksi mm. 
kerhohuoneen remontointi on jäänyt odottamaan vuoroaan. 

Kerhohuoneen tyhjensivät ja maalasivat lattiasta kattoon talkoin Hä-
meenkyrössä toimivat kolme LC-klubia: Kyröttäret, Hämeenkyrön klubi ja 
Hämeenkyrö/Kyröskoski. Talkoisiin osallistui myös talkoolaisia seurakun-
nasta sekä muita vapaaehtoisia. Talkoolaisia oli yli 20 ja talkootunteja teh-
tiin yli 200 syksyn kuluessa.

Kerhohuoneessa on pidetty myös ohjelmatuokioita, joihin Tupalan asuk-
kaiden lisäksi ovat voineet osallistua muut alueella asuvat ikäihmiset. Ky-
röttärien Touhutiimi käy siellä tarjoamassa kahvit ja järjestämässä ohjel-
maa kerran kuussa.

Arja ViitasaariLions Club Vantaa/ Komeetat osallistuvat leijonien kansainväliseen lukutai-
tokampanjaan järjestäen lukutaitokilpailun 10.12.2012–30.4.2013 Korson 
Leppäkorven koulun 4. luokan oppilaille. Kilpailuun on valittu tämä luok-
kataso, sillä he osaavat jo lukea ja hyötyvät lukutaitokampanjasta eniten 
tässä ikävaiheessa. Kilpailun tarkoituksena on lisätä lasten kiinnostusta kir-
jojen lukemiseen ja parantaa lukutaitoa. Näin saavutettava sujuva lukemi-
nen auttaa heitä myös myöhemmässä ammattiin opiskelussa. 

Kilpailun säännöt ovat laatineet 4. luokkien opettajat yhdessä Komeet-
tojen kanssa. Pisteytykseen vaikuttaa yksilöllinen lukunopeus suhteutet-
tuna kirjan sivumäärään ja vaikeustasoon.

Eniten pisteitä kerännyt luokka palkitaan keväällä kilpailun ratkettua Lin-
nanmäki-rannekkeilla. 

Eija Päivinen
Talkoolaisia kyröttäristä Anja Uusi-Erkkilä, Leena Salmela ja Arja Viitasaari 
sekä LC Hämeenkyröstä Tarmo Palomäki ja Pertti Seppä.
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Minun jouluni Kemissä LC Kälviä 45-vuotias

Porin Charlotat järjestivät 
Joulumielellä-konsertin 

Kansainvälistä lento-
palloilua Eurassa

LC Pori/Charlottan järjestämä Anne 
Mattilan Joulumielellä-konsertti keräsi 
25.11.2012 Ahlaisten kauniin kyläkir-
kon täyteen kuulijoita. Tutut joululau-
lut johdattelivat kuulijat tunnelmalli-
seen joulun odotukseen ja konsertin 
hyväntekeväisyysluonne antoi oman 
lisänsä Anne Mattilan loihtimaan 
herkkään tunnelmaan. 107M-piiriku-
vernööri Jari Vuorinen avasi tilaisuu-
den. Konsertin tuotto käytetään Porin 
Ensi- ja turvakotiyhdistyksen ylläpitä-
män asuin- ja palvelutalo Esikon pe-
ruskorjaukseen. Näin turvataan mo-
nelle hädänalaiselle lapsiperheelle 
kuntoutumista edistävät asumisen 
puitteet. Konsertin päätteeksi laulet-
tiin yhdessä Jouluyö, juhlayö.

LC Kemi/Merenhelmet järjesti Maria Lundin joulukonsertin 13.12.2012 Ke-
min kirkossa. Konsertin nimi oli Minun Jouluni ja tätä konserttia tarjottiin 
lionsklubeille aktiviteettina. Konsertti oli loistava ja Marian erinomainen 
ääni soi kauniisti kirkkosalissa. Kuvassa on LC Kemi/Merenhelmien lionei-
ta sekä Maria Lund ja hänen säestäjänsä.

LC Eura/Pyhäjärven lentopalloilijat osallistuivat marraskuun lopussa Eu-
rassa järjestettyyn Euran Raikun ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry:n järjestämään kansainväliseen Special Olympis Unified-lentopal-
lon kutsuturnaukseen. 

 Turnauksessa ratkotaan vuosittaiset kansalliset Specialm Olympics -mes-
taruudet ja pelataan kansainvälinen Unified-lentopallon kutsuturnaus. Tur-
nauksessa juhlistettiin myös Euran Raiku ry:n 90-vuotistaivalta. Ystävyys-
otteluiden iltana klubi pelasi kaksi ottelua: Suomen Olympics Unified´ä 
vastaan tuli 0–3 tappio, mutta Itävallan Olympics Unified voitettiin 3–1. 
Mukana oli myös kutsuttaja joukkueita Suomesta ja Eurasta. 

 Klubi on jo useana vuonna ollut tukemassa näitä turnauksia, joita on 
pidetty eri maissa. Nyt turnaus pidettiin ensimmäisen kerran Eurassa, joka 
on yksi Suomen merkittävimmistä lentopallopaikkakunnista 

Pekka Helander

LC Kälviän 45-vuotisjuhlaa huipensi 28.1.2012 mahdollisen tulevan kan-
sainvälisen presidentin PID Harri Ala-Kuljun mukanaolo nimityskirjeen se-
kä ritariksilyönnin lähettiläänä. Tilaisuudessa ansioitunut lion Leo Lund-
ström nimitettiin Melvin Jones -jäseneksi ja Lions-ritariksi lyötiin lion Jukka 
Boren. Ikimuistoista juhlaa muistivat lukuisat naapuriklubit sekä ystävyys-
klubi LC Gammelstad Ruotsista.

Vaikuttava hetki oli myös kun edesmenneitten veljien muistoksi sytytet-
tiin kynttilät puhtaaseen pakkaslumeen. Juhlavuosi on ollut toimintarikas. 
Itsenäisyyspäivän aaton konsertti pidettiin 4.12.2012. Osanotto oli hyvä 
ja tuotto jaettiin LC Kälviä/Lucinat -klubin kanssa vanhusten ja omaishoi-
don hyväksi. Klubi on ollut alkuun panemassa jo kauan sitten Kälviän seu-
rakunta/kuntayhteisölle rakennetun ja lahjoitetun hirsikämpän uudelleen 
käyttöön ottoa ja saneerausta. Työt aloitettiin ympäristön puhdistuksella 
ja rakennuksen maalauksella. Klubilla on kummilapsi Sri Lankassa, vaihto-
oppilas USA:ssa sekä on jaettu stipendejä oppilaitoksille. Urheilun puolel-
la painimatto” oli kauden avustuskohteita.

Mauno Mäkelä

Presidentti ZC Virve Usva-Tuomela 
kiitti Anne Mattilaa kukkien kera. 

PID Harri Ala-Kulju ritaroi lion Jukka Borenin Lions-ritariksi. Oikealla PCC Jus-
si Isotalo, vasemmalla PDG Mauno Mäkelä sekä Leena Boren ja Pertti Kank-
kunen. Kuva: Antti Ruokoja.

LC Eura-Pyhäjärven lentopallojoukkue, joka pelasi Euran turnauksessa. Edes-
sä vas. Kari Alanne, Matti Ruponen, Jukka Suvio, Hannu Eränummi ja la-
dyvahvistus Maini Alanne. Takana vas. Pasi Kallionsivu, Jouni Ruohonen, 
Heikki Toivola ja Jaakko Kreula, sekä ladyvahvistukset Riia ja Sarita Suvio. 
Kuva: Tarmo Malinen. 
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Pyöräilykypärät peruskoululaisille

LC Ylihärmä 35-vuotias 

LC Pori/Koivisto 
käsityömarkkinoilla

Alavus-tyttö -ehdokkaiden 
taustajärjestöille tukea

LC Alavus/ Kuulattaret järjesti kesäkuussa 2012 jo neljättä kertaa Alavus-tyt-
tö -kilpailun, jossa mukana olleet viisi tyttöä edustivat mm. paikkakunnan 
urheiluseuroja. Äänestyksestä kertyneet tuotot jaettiin stipendeinä Alavus-
tyttö -ehdokkaiden taustajärjestöille lokakuun 2012 kokouksen yhteydes-
sä. Lopputuotto jaetaan toimintakauden aikana nuorten, kehitysvammais-
ten ja vanhusten hyväksi.

Kuulattarien presidentti Anna-Maija Anttila kiitti puheessaan sekä tyt-
töjä että heidän perheitään ja tietenkin taustajärjestöjä kisaan lähtemisestä 
ja osoittamastaan tuesta. – Me Kuulattaret toivomme, että tämä lahjoitta-
mamme rahasumma tukee osaltaan sitä arvokasta työtä, jota teette lasten 
ja nuorten hyväksi, Anttila sanoi.

Teksti ja kuva: Annika Pollari

Juhliessaan 35 -vuotista taivaltaan 27.10.2012 Härmän kylpylässä LC Yli-
härmä lahjoitti paikallisille yhdistyksille ja yhteisöille 7  300 euroa, joista 
ladyjen osuus oli 3  300 euroa. Viime vuosien keskeisiä aktiviteettejä ovat 
olleet pylväsmainokset, Ylihärmä 140 vuotispinssit, Ylihärmä -seutuviiri ja 
ladyjen järjestämät isänpäivälliset. Palveluaktiviteeteistä on syytä mainita 
vuosittain toistuvat vanhemman väen kyyditykset kirkkoon ja joulujuhlaan 
sekä erilaiset ympäristötalkoot Lions -palvelupäivänä. 

Ladyjen vuosittain järjestämää isänpäivällistä on pidettävä merkittävä-
nä palveluaktiviteettina paikkakuntalaisille. Päivälliset on järjestetty vuo-
sittain vuodesta 1994 alkaen. Viime isänpäivänä se kokosi jälleen yli 400 
ruokailijaa. Kertyneet varat ladyt lahjoittavat lyhentämättöminä hyvänte-
keväisyyteen.

Simo Perämäki

Kiukaisten tulevat peruskoululaiset saivat Kiukaisten kirkossa siunauksen 
tuleville kouluvuosille ja elämälle. 38 lasta saapui ohjaajien saattelemana 
ristikulkueena parijonossa kirkkoon. Kirkkosali oli lähes täynnä perheistä 
ja tulevien koululaisten sisarruksista.

Kirkon jälkeen lapset saivat pyöräilykypärät seurakuntasalin pihalla lah-
jaksi LC Kiukaisten puolisoiden lahjoittamina usean vuoden perinteenä. 
Lasten päähän kypärät asettelivat presidentin puoliso Sirkku Torkki, Lee-
na Vihervuori ja PCC puoliso, lion Sirkka-Leena Tuura. Luovutussanat ja 
evästykset kypärän merkityksestä koulumatkan turvallisuudelle piti Sirk-
ka-Leena Tuura.

Lisäksi seurakunta lahjoitti kirkon päätyttyä ovella lapsille enkeliheijas-
timet koulumatkoja pimeässä syksymmällä turvaamaan.  

Matti Tuura

LC Pori/Koivistolla oli mahdollisuus toteuttaa joulunalusviikoilla uusi va-
rainkeruuaktiviteetti, joka oli satakuntalaisten käsityömarkkinoiden toteut-
taminen porilaisen Prisman kanssa. Markkinapäiviä oli yhteensä neljä. Klu-
bissa muodostettiin markkinatoimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin 
Tero Sjövall ja jäseninä Jorma Rinnemäki ja Jari Lampinen.

Myyntipaikka oli iso 13x27 metrin kokoinen teltta, johon mahtui 25 myy-
jää. Marraskuun markkinoissa teltan oven ulkopuolella ahkeroi seppä ja jou-
lukuussa pärekorikauppias. Prisma hankkii teltan ja klubin tehtävänä oli huo-
lehtia käsityöläisten rekrytoinneista, järjestyksenpidosta ja yövartioinneista. 

Tapahtuman tuoton 5  000 € LC Pori/Koivisto luovutti 20.12.2012 lyhen-
tämättömänä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirille käytet-
täväksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi sekä Vapaaehtois-
toiminnan keskus Liisalle teknisten apuvälineiden hankkimiseksi. Näistä 
tunnelmista on hyvä ponnistaa toimintavuodelle 2013, jossa jo odottaa 
huhtikuinen vuosiaktiviteettimme: Porin vahvamieskilpailu.

Jari Lampinen 

LC Alavus/Kuulattarien presidentti Anna-Maija Anttila (vas.) jakoi stipendit 
Alavus-tyttö -ehdokkaiden taustajärjestöille. 

LC Ylihärmän 35-vuotisjuhlassa Härmän kylpylässä esiintyi joukko Ylihärmän 
soittokunnan leijonaveljiä. Kuva: Risto Järvi.

LC Kiukaisten puolisot lahjoittivat pyöräilykypärät peruskoululaisille.

Markkinatunnelmaa Satakuntalaisilta käsityömarkkinoilta Porista.
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A-piiri
LC Sauvo: Alpo Kylämäki ja Teppo Suominen
LC Turku/Lucia: Riitta Markkanen
LC Aura: Sami Puronummi ja Mika Joki
LC Raisio: Mika Tättilä
LC Vahto: Mika Sairanen ja Teppo Auvainen
LC Somero/Paratiisi: Liisa Kalin
LC Turku/Suikkila: Kimmo Roine
LC Kaarina/City: Petri Nieminen
LC Salo/Birgitat: Tiina Laine ja Kaisa Kaariluoto-Elo
LC Uusikaupunki/Merettäret: Monika Pethman, Kirsi Palo ja  
Ulla-Maija Lieskivi
LC Mietoinen: Marko Vesanen
LC Perniö: Juha Laurila
LC Turku/Henrikki: Tapio Tuominen
LC Halikko/Rikala: Marko Paassilta

B-piiri
LC Espoo/Leppävaara: Pekka Silkosuo
LC Helsinki/Maininki:  Elina Lehrbäck ja Kirsi-Marie Koskinen
LC Helsinki/Torni: Jorma Nummenpää

C-piiri
LC Orimattila/Leonat: Marianna Hyväkkä, Jenni Hanhela, Teija Niittynen, 
Pirjo Luokkanen, Sini-Johanna Vilja, Leena Schneider, Saara Paajanen, 
Outi Kyöstilä, Eija Höykälä, Katja Harvio, Nina Könönen, Leena Ritala, 
Sari Talman, Pirjo Pylvänäinen, Ulla Laapotti, Raija Kivi, Merja Hytönen, 
Venla Avelin, Hannele Sjölund, Tuija Tukonen, Anne Rajala, Minna Laiho 
ja Maarit Knapp
LC Lahti/Laune: Arto Tuutijärvi
LC Järvenpää/Ainot: Auri Halinen
LC Hämeenlinna/Liinut: Seija Feldmann
LC Hausjärvi: Pekka Partanen, Jussi Kauranne
LC Järvenpää/Vennyt: Rita Kostama, Anneli Manninen ja Patricia Phiri
LC Nurmijärvi/Kanerva: Mirka Lamminluoto ja Kristiina Hakala
LC Jokela: Tapani Miettinen ja Esa Kelloniemi
LC Hämeenlinna/Wanaja: Veijo Siiankoski
LC Hauho: Tomi Tyvi
LC Lahti/Vesijärvi: Boris Usvamo
LC Tuusula-Hyrylä: Aino Sainio
LC Forssa: Juha Liuski
LC Klaukkala: Jari Helin
LC Nurmijärvi: Kimmo Käenmäki
LC Hämeenlinna/Birger: Pasi Leinonen

D-piiri
LC Lappeenranta/Weera: Anna Myllys, Anu Lähteenaro ja Roosa Närhi
LC Hamina/Bastioni: Pentti Snygg ja Pekka Mänttäri
LC Virolahti-Miehikkälä: Jorma Sairanen, Vesa Rajaniemi,  
Keijo Rinnesalmi ja Jukka Metsämuuronen
LC Kuusankoski: Mika Kallio ja Sami Malmberg
LC Kouvola/Lukko: Hannu Purtilo
LC Hamina/Varvara: Virpi Mankinen ja Anne Juselius
LC Hirvensalmi: Jari Karhu
LC Kouvola/Ritarit: Ari Kämäräinen
LC Kotka/Keisarinna: Tuija Järvisalo ja Niina Utter
LC Heinola/Jyränkö: Jukka Hakkarainen ja Ari Nurminen
LC Kausala: Jan Nyqvist
LC Ristiina: Petri Tiussa
LC Heinola: Juuso Seppälä
LC Kouvola/Iris: Ulla Lipsanen
LC Lappeenranta/Raja: Jari Nalli

Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
13.11.2012–11.1.2013

E-piiiri
LC Viljakkala: Jari Matikainen
LC Hämeenlinna/Kyröttäret: Saija Rasi, Ulla-Maija Hakala,  
Kaija Majamaa, Saija Petro ja Marja Karhenmaa
LC Kangasala/Harjula: Toni Malkamäki ja Hannu Välimaa
LC Humppila: Joni Heikkilä
LC Juupajoki: Seppo Äikäs
LC Kangasala/Kuussalo: Päivi Olifirenko
LC Vesilahti: Teuvo Taura
LC Kihniö: Kari Kokko ja Markus Lepistö
LC Parkano: Timo Lehtinen ja Rami Harju
LC Lempäälä: Jussi Korja
LC Karkku: Jari-Pekka Lehtinen
LC Ylöjärvi/Keijärvi: Pauli Heinonen

F-piiri
LC Peräseinäjoki: Pauli Salonen
LC Seinäjoki/Aalto: Anni Ahokas ja Maija-Liisa Ijäs
LC Kauhava/Ilmatar: Marketta Kokkinen-Jussila ja Anna-Leena Sorvisto
LC Kristinestad-Kristiinankaupunki: Vesa Koivula
LC Lapua: Markku Keppo
LC Kaskinen-Kaskö: Anton Lindholm ja Aarno Lindholm
LC Ylistaro: Matti Loukola ja  Ahti Ekoluoma
LC Kauhajoki/Katrilli: Raija Saarivirta-Kut

G-piiri
LC Viitasaari/Karoliina: Päivi Kalliosaari ja Tiina Pitkänen
LC Jämsä/Himos: Jari Mujunen, Kari Haapala
LC Jyväskylä: Marco Mäenpää
LC Vilppula: Jari Vähämäki
LC Äänekoski/Helmi: Tuija Tiitinen ja Katja Junnonaho
LC Jyväskylä/Harju: Sauli Kivelä
LC Laukaa: Ensio Arponen
LC Luhanka: Tero Alanko
LC Jyväskylä/Lohikoski: Heikki Seeskorpi
LC Joutsa/Jousa: Timo Taskila
LC Jyväskylä/Kuokkala: Aimo Törmänen
LC Jyväskylä/Viitaniemi: Kauko Kauppinen
LC Sumiainen: Aapo Toivonen
LC Vaajakoski/Ewe: Tarja Vuorinen

H-piiri
LC Rantasalmi:  Mauri Wessman
LC Liperi/Kiessit: Harri Asikainen, Janne Sarola, Kari Tanskanen ja  
Voitto Jumppanen
LC Liperi/Leonilla: Marja-Leena Sallinen, Tarja Räisänen, Tarja Ruuska ja 
Heli Linnermo-Liukkonen
LC Savonlinna/Eerikki: Jaakko Tikkinen, Heimo Toiviainen,  
Ahti Heiskanen ja Panu Pankakari
LC Outokumpu/Kupari: Harri Voutilainen ja Kimmo Rummukainen
LC Outokumpu: Keijo Kuiri ja Jouko Räsänen
LC Heinävesi/Kerma: Janne Markkanen
LC Pyhäselkä: Kari Kaltiainen
LC Nurmes/Pielinen: Mikko Laurinus

I-piiri
LC Oulu/Oulujoki: Timo Kyllinen
LC Ii: Eero Turtinen, Eino Niemelä ja Juho Tauriainen
LC Kiiminki: Heikki Koski, Ari Alatalo, Reino Turpeenniemi, Sami Juola ja 
Kinga Koski
LC Kuhmo/Helenat: Seija Lukkarinen
LC Hailuoto: Veli-Pekka Lepistö
LC Vihanti: Kaj Ollikainen
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K-piiri
LC Kuopio/Snellman: Timo Kokko
LC Siilinjärvi/Tarina: Merja Vartiainen ja Nikki Koponen
LC Kuopio/Päiväranta: Tuula Luiro-Savolainen
LC Varkaus: Jukka Pekkinen
LC Rautalampi/Malvi: Pekka Annala
LC Iisalmi: Antti Kemppainen
LC Keitele: Eero Stranius

L-piiri
LC Posio: Kalevi Immonen, Asta Mattila ja Marjatta Immonen
LC Enontekiö: Tapani Kankaanpää
LC Tervola: Petri Kiviluoma ja Jari Rautio
LC Kittilä/Levi: Kari Koivisto
LC Rovaniemi/Ounasvaara: Esa Majava
LC Kuusamo/Pohjanakat: Satu Veteläinen
LC Kemi: Markku Pudas ja Eero Toivonen

M-piiri
LC Huittinen/Gerda: Kaisa Hyyti-Suojanen ja Tiina Ruusumaa
LC Pori/Meri-Pori: Jarmo Kivistö ja Markus Eloranta
LC Pori/Charlotta: Ritva Kivimäki
LC Rauma/Ankkuri: Daniel Königsmann ja Pauli Mattila
LC Pomarkku: Raimo Lehtomäki

N-piiri
LC Lappträsk/Liljendal/Pernå: Markku Janhonen, Mikko Näri ja  
Markus Nyström
LC Helsinki/Finlandia: Kaapo Korhonen ja Anni Aaltonen
LC Helsinki/Aurora: Tuula Lång, Mirella Kuosa ja Merja Rissanen

LC Porvoo/Blanka:  Anne-Kristiina Nurkkala
LC Helsinki/Pohjoinen: Kalevi Vesi
LC Helsinki/Herttoniemi: Mikko Murto
LC Helsinki/Suurmetsä: Jari Koponen
LC Helsinki/Kruunuhaka: Antti Soininen ja Janike Heimonen
LC Helsinki/Myllypuro: Antti Häyrynen
LC Helsinki/Mellunmäki:  Jani Hakkarainen
LC Vantaa/Komeetat: Arja-Liisa Hänninen
LC Lovisa-Loviisa: Henry Lundström ja Olli Pitkätie
LC Helsinki/Soihdut: Anita Pursiainen, Ria Tuomas-Kettunen ja  
Helena Tielinen
LC Helsinki/Pakila: Olli Penttinen
LC Helsinki/Pro Humano: Harry Ekman
LC Helsinki/Vuosaari: Petri Ojala
LC Vantaa/Rajakylä: Jukka Mustonen
LC Helsinki/Puistola: Vesa Pänkäläinen
LC Vantaa/Koivukylä: Jouko Suvensalmi
LC Hiekkaharju-Sandkulla: Pekka Laakso
LC Artjärvi/Lapinjärvi/Myrskylä: Teijo Pyykönen
LC Helsinki/Keskuspuisto: Terttu Heine

O-piiri
LC Kokkola/Kokko: Erkki Mäki
LC Kärsämäki: Mikko Kananen
LC Kokkola/Kokkotar: Sari Paajanen, Sari Hauta-aho, Päivi Rättyä,  
Marika Hautaniemi, Minna Norrena-Strang ja Tiina Vitka
LC Jakobstad/Malm: Patrik Slussnäs
LC Kannus: Jari Orjala
LC Haapajärvi/Kultahiput: Marja Rautio

LC Ylikiiminki järjesti 28.–29.7.2012 Suomen Lions-liiton haulikkoammun-
nan SM-kilpailut. Kilpailulajeina olivat skeet ja kansallinen trap, joissa mo-
lemmissa ammuttiin 75 kiekkoa + finaali. Kilpailut käytiin kahdessa sarjas-
sa: Y ja Y50 ikähyvityksin. Kilpailijoita oli 9:stä klubista. Lauantaina käydyn 
skeet-kilpailun voitti LC Ylikiimingin Juha Huttu-Hiltunen tuloksella 92. Jouk-
kuekilpailun vei LC Ylikiiminki tuloksella 185. Voittaneessa joukkueessa am-
puivat: Juha Huttu-Hiltunen, Matti Väärälä ja Pekka Inkala. Toisena oli LC 
Turenki 168 ja kolmantena LC Ylikiiminki2 124.

Sunnuntaisen ykköstrapin voitti järjestävän klubin Matti Väärälä tulok-
sella 81. Joukkuekilpailun voitti LC Ylikiiminki tuloksella 165. Joukkueessa 
ampuivat Matti Väärälä, Timo Vähäaho ja Juha Huttu-Hiltunen. LC Ylistaro 
oli toinen ja LC Ylikiiminki 2 kolmas.

Yhteiskilpailun paras tulos oli 162, ilman ikähyvityksiä, minkä ampuivat 
Matti Väärälä ja Martti Nieminen. Kilpailunjohtajan Pekka Inkalan päätök-
sellä kilpailun viimeinen kiekko ratkaisi kokonaiskilpailun voittajan, joka oli 
Matti Väärälä. Kesän 2013 haulikkokisat isännöi LC Honkilahti.

Tuloksia:

Skeet, yleinen sarja: 1) Juha Huttu-Hiltunen LC Ylikiiminki 92 2) Juha Nieminen LC 
Honkalahti 85 3) Matti Väärälä LC Ylikiiminki 81 4) Markku Inkala LC Ylikiiminki 71 
5) Timo Vähäsalo LC Ylikiminki 58 6)Markku Kirvesoja LC Ylikiiminki 55 7) Jari Hut-
tu-Hiltunen LC Ylikiiminki 34

Yli 50 v: 1) Martti Nieminen LC Honkilahti 87 2) Heikki Salonen LC Turenki 84 
3) Hannu Riihimäki LC Turenki 82 4) Mauri Alakorpela LC Kurikka 76 5) Rafael Frans 
LC Vaasa 75 6) Veikko Mäkelä LC Oulunsalo 67 7) Timo Suni LC Turenki 48 8) Rai-
mo Jykelä LC Peräseinäjoki 47 9) Veikko Koivisto LC Peräseinäjoki 42

Joukkuekilpailu: 1) LC Ylikiiminki 185 2) LC Turenki 168 3) LC Ylikiiminki 2 124
Trap, yleinen sarja: 1) Matti Väärälä LC Ylikiiminki 81 2) Juha Nieminen LC Hon-

kilahti 73 3) Timo Vähäaho LC Ylikiiminki 72 4) Juha Huttu-Hiltunen LC Ylikiimin-
ki 69 5) Joni Hiltunen LC Ylikiiminki 58 6) Pekka Inkala LC Ylikiiminki 50 7) Markku 
Kirves oja LC Ylikiiminki 30 8) Jari Huttu-Hiltunen LC Ylikiiminki 34

Yli 50 v: 1) Taisto Mäkinen LC Ylistaro 95 2) Olavi Soini LC Kiukainen 93 3) Mart-
ti Nieminen LC Honkilahti 89 4) Mauri Alakorpela LC Kurikka 88 5) Martti Pakka LC 
Ylistaro 85 6) Rafael Frans LC Vaasa 81 7) Raimo Jykevä LC Peräseinäjoki 47 8) Veik-
ko Mäkelä LC Oulunsalo 37 9) Erkki Majanen LC Ylistalo 36

Joukkuetulokset: 1) LC Ylikiiminki 165 2) LC Ylistaro 153 3) LC Ylikiiminki 2 105.

LC Ylikiiminki hallitsi ammuntoja
Yhdeksän klubin edustajia oli kilpailemassa Ylikiimingissä skeet- ja trap-ammuntojen Suomen mestaruuksista heinäkuussa.



Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen

56  LION  1/13

Reino Haahtela
LC Lahti/Maston kaksinkertainen presidentti sekä Melvin Jones-jäsen Reino 
Haahtela nukkui yllättäen pois 9.1.2013. Lionstoiminnassa hän oli aina täy-
sillä mukana ja valmis erilaisiin haasteisiin. Veli Reino tunnettiin klubissa tun-
nollisena ja aktiivisena sekä tinkimättömänä Lions periaatteiden puolustajana. 
Klubitoiminnan lisäksi hän toimi mm. lohkon puheenjohtajana, alueen puheen-
johtajana sekä kummina LC Lahti/Vellamoiden perustamisessa. 

Elämäntyönsä hän teki hotelli- ja ravintola-alan opetus- ja koulutustehtävissä.

Mika Hirvonen
LC Loimaa/Tähkän veli Mika Henrik Hirvonen meneh-
tyi äkilliseen lyhytaikaiseen sairauteen 22.8.2012. Veli 
Mika tunnettiin erittäin elämänmyönteisenä, iloisena ja 
avoimena persoonana, jolla oli aina aikaa läheisilleen. 
Mika oli syntynyt 14.5.1970 Joensuussa. Hän toimi am-
bulanssi-yrittäjänä kuolemaansa saakka. Mika toimi ja 
vaikutti kunnallisissa sekä lukuisissa ammattiinsa liitty-

vissä luottamustehtävissä. Mika oli aktiivisuudellaan ja toiminnallaan esimerk-
kinä muille veljille. Mikaa jäi kaipaamaan omaiset, LC Loimaa/Tähkän vel-
jet ja suuri joukko ystäviä.

Sakari Huttu-Hiltunen
LC Ylikiimingin perustajajäsen, maanviljelijä Sakari 
Huttu-Hiltunen kuoli 86 vuoden ikäisenä 5.11.2012. 
Hän oli syntynyt Ylikiimingissä 2.4.1926. Elämäntyön-
sä Sakari teki maanviljelijänä Ylikiimingissä. Sakari toi-
mi myös lukuisissa luottamustehtävissä Ylikiimingin kun-
nassa, mistä tunnustuksena hän sai kunnallisneuvoksen 
arvon.

LC Ylikiimingin toiminnassa Sakari oli klubin perustamisesta 1969 läh tien. 
Vuosina 1971-72 hän toimi klubin presidenttinä. Sakari oli aktiivisesti mu-
kana klubin toiminnassa viime vuosiin asti, niin kauan terveys sen salli. Saka-
ri Huttu-Hiltusta jäivät kaipaamaan lapset perheineen ja laaja ystäväjoukko.

Denis Janes 
LC Haminan pitkäaikainen jäsen, insinööri Denis Ver-
non Janes kuoli 14.11.2012 Keskussairaalassa 77 vuo-
den ikäisenä. Hän oli syntynyt 30.9.1935 Portsmouthis-
sa, Englannissa. Denis liittyi nuorena laivastoon, missä 
palveli mm. lentotukialuksella ja miinanraivaajan pääl-
likkönä. Kohtaaminen tulevan puolison Kaarinan kans-
sa tapahtui Kööpenhaminassa Denin yhä työskennelles-

sä aluksellaan. Avioiduttuaan Denis muutti pysyvästi Suomeen, ensin Kotkaan 
ja myöhemmin Haminaan. Denis toimi englanninkielen opettajana Haminan 
kansalaisopistossa ja Haminan lukiossa.

Hän liittyi LC Haminaan 1971 ja toimi presidenttinä 1985-86. Denis osal-
listui aktiivisesti klubin toimintaan ja oli mukana muun muassa auttamassa yk-
sinäisiä vanhuksia. Aktiivisena tee-se-itse-miehenä tunnettu Den harrasti raken-
telua, puutarhatöitä ja tietotekniikkaa. Dalmatiankoirat olivat erityisen lähellä 
hänen sydäntään. Hauskan brittihuumorin sävyttämän Denin seurassa viihtyi-
vät kaikki. Deniä jäivät kaipaamaan lady Kaarinan lisäksi kaksi aikuista ty-
tärtä, sukulaiset ja laaja ystävien joukko.

Jorma Jokiranta
LC Vihti/Hiidenvesi jäsen Jorma Jokiranta menehtyi yl-
lättäen 1.11.2012 kotonaan. Hän oli syntynyt Vilppulas-
sa 30.6.1948. Lions Club Vihti/Hiidenvesi kutsui Joki-
rannan jäsenekseen 1985 ja klubin puheenjohtajuudesta 
hän vastasi 1997-98.Klubin tilintarkastajana Jorma toi-
mi lähes koko jäsenyytensä ajan. Jorma työskenteli talous- 
ja henkilöstöhallinnon johtotehtävissä mm. Vihdin Sähkö 

Oy:ssä, Karprint Oy:ssä ja Muotolevy Oy:ssä. HTM -tilintarkastajapätevyyden 
Jorma Jokiranta hankki 1983 ja perusti Tilintarkastustoimisto Jorma Jokiran-
nan vuonna 1990. Jormaa jäivät kaipaamaan vaimo, kaksi poikaa, neljä las-
tenlasta ja muut sukulaiset sekä lukuisa joukko ystäviä.

Kyösti Jäntti
LC Suonenjoki/Soitun lionit ja puolisot saivat 2012 jou-
lun aikoihin suruviestin. Klubin perustajajäsen, Melvin 
Jones Fellow, lion Kyösti Jäntti nukkui pois jouluaatto-
na 83 vuoden iässä. 

Lapsuus, nuoruus ja kaikki työvuodet kuluivat Ter-
von Käpysalon kauniissa saaressa Hannolan sukutilalla. 
Kumppanina ja töiden jakajana lähes 60 vuoden ajan oli 

puoliso Helvi. Maata viljeltiin ja mm. possuja kasvatettiin. Myöhemmin tilan 
tuotanto painottui marjanviljelyyn. Maatalouden ohella sivuelinkeinona oli ka-
lastus. Sukupolvenvaihdos tehtiin 1990-luvun alussa pojalle, Jukka-Pekalle ja 
hänen vaimolleen Margaretalle. Lion Kyösti ja puoliso Helvi muuttivat eläke-
päiviksi asumaan Suonenjoen keskustaan. Lisääntynyt vapaa-aika mahdollisti 
osallistumisen erilaisiin harrastuksiin. Lionstoiminta tuli Kyöstille entistä tär-
keämmäksi, suorastaan sydämenasiaksi.

Hän oli erittäin idearikas, aktiivinen ja innostava 100 % lion. Kyöstin huu-
mori oli tarttuvaa ja hänen lentävä lauseensa : ”Mitä elämyksiä ja kokemuksia?” 
toimi keskustelun avaajana ja loi välittömän ilmapiirin. Lion Kyöstin toimin-
taa leimasi vankka isänmaallisuus. Hän osallistui aktiivisesti ja aloitteellisesti 
sotaveteraanien ja -invalidien sekä sotilaspoikien toimintaan, innostaen myös 
omaa klubiaan niissä asioissa. LC Suonenjoki/Soittu menetti Kyösti Jäntissä yh-
den suuren leijona-aktiivin.

Heikki Heikkinen
LC Siuron jäsen, monen nokialaisen tuntema Kaihdin-Heikki, poistui keskuu-
destamme 11.7.2012. Hän oli syntynyt Nokialla. Heikki Heikkinen ryhtyi yrit-
täjäksi perustamalla Heikin Kaihdin Ky:n 1973. Yritys toimii edelleenkin täyt-
täen tulevana kesänä 40 vuotta.

Heikki oli aktiivinen yrittäjäjärjestöissä. LC Siuron jäsenenä hän ehti olla 
20 vuotta, toimien presidenttinä kaudella 2000-2001. Häntä jäivät suremaan 
vaimo ja kaksi tytärtä perheineen sekä leijonaveljet ja lukuisa määrä ystäviä.

Reijo Juntunen
LC Helsinki/Pohjois-Haagan jäsen Reijo Juntunen me-
nehtyi vaikeaan sairauteen 7.10.2012. Hän oli synty-
nyt 13.6.1939. Työuransa Reijo teki autokaupan paris-
sa. Rakkaita harrastuksia olivat melonta sekä jääkiekko. 
Hän liittyi klubiin kaudella 1978-79, mutta joutui jät-
täytymään toiminnasta kaudella 1985-86 työkiireiden 
vuoksi. Veri veti takaisin klubiin syyskuussa 2002. Sen 

jälkeen Reijo toimi aktiivisesti klubissa useamman kauden mm. tail twisteri-
nä ja klubimestarina. Presidenttinä Reijo ohjasi määrätietoisesti klubin asioi-
ta kaudella 2005-2006. Hänelle myönnettiin Melvin Jones -jäsenyys 6.5.2008. 
Hän osallistui myös aktiivisesti lady Kirstin kanssa kaikkiin aktiviteetteihin. Ve-
li Reijoa jäävät kaipaamaan lady Kirsti, lapset perheineen, sukulaiset ja ystävät 
sekä klubimme veljet ja ladyt.

Torsti Kalliokoski 
LC Kalajoen jäsen Torsti Valtteri Kalliokoski otettiin kes-
kuudestamme pois äkillisesti lauantaiaamuna 1.12.2012. 
Hän oli juuri valmistumassa matkalle Ouluun sydän-
yhdistysasioissa. Oma sydän ei jaksanut enää tehdä tätä 
matkaa vaan hän kuoli kauniisti oman puolisonsa käsi-
varsille 51. vuotishääpäivän juuri lähestyessä. Torsti oli 
syntynyt 10.10.1937.

Torsti piti ahkerasti leikekirjaa elämästään ja tapahtumista ympärillään. Lei-
kekirjassa oli menossa viimeinen sivu ja sivulla vain yksi vapaa tila. Se tila täy-
tetään omaisten toimesta viimeisellä uutisella hänestä itsestään.

Juha Kangas
LC Liminka/Liminganlahden perustajajäsen Juha Kan-
gas menehtyi yllättävään sairauskohtaukseen kotonaan 
12.5.2012. Hän oli syntynyt 29.4.1954 Kajaanissa. Ju-
ha toimi pitkään apteekkialalla. Hän oli koulutuksel-
taan proviisori ja yo-merkonomi. Lion Juha tunnettiin 
tunnollisena veljenä, joka huolehti saamansa tehtävät 
loppuun saakka. Hän oli 2. varapresidenttinä valmis-
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tautunut vastaanottamaan varsinaisen presidentin tehtävän, kun sen aika oli-
si tullut lähiaikoina.

Hänen kirjallisuudesta ammentamansa laaja tietopohja takasi miellyttäviä 
keskusteluhetkiä ja pohdintoja, olipa kyseessä sitten historiaan tai henkilöiden 
elämänkertoihin liittyvät asiat. Rauhallisuus, huumorintaju ja sympaattisuus te-
kivät hänestä veljien ja ladyjen keskuudessa suositun keskustelijan. Juha osallistui 
aktiivisesti lionstoiminnan lisäksi eri järjestöjen toimintaan. Vanhempien sukujen 
selvittäminen ja tutkiminen vei hänet mukaan historian kiehtovaan maailmaan. 
Juhaa jäivät kaipaamaan Terttu-puoliso, poika ja laaja sukulais- ja ystäväpiiri.

Seppo Kankaanpää
LC Vaasa/Meren jäsen Seppo Antero Kankaanpää me-
nehtyi 11.10.2012, lyhyen aikaa sairastettuaan. Seppo 
oli syntynyt Lappajärvellä 27.6.1942. Elämäntyönsä hän 
teki Oy Strömberg AB;n, myöhemmin Oy ABB Ab; n pal-
veluksessa kojeistoasentajaa noin 40 vuotta. 

Lionstoiminnassa hänet tunnettiin henkilönä, joka 
oli aina valmiina tehtäviin, missä tarvittiin käsiä. LC 

Vaasa/Meren toimintaan hänet kutsuttiin vuonna 2008. Häntä jäivät kaipaa-
maan puoliso. lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset sekä laaja sukulaisten ja 
ystävien joukko

Bjarne Karsson
LC Polvijärven pitkäaikainen jäsen Bjarne Vilhelm Karls-
son nukkui pois sairauden murtamana 23.7.2012.

Veli Bjarne oli syntynyt 5.8.1928 Pietarsaaressa. Bjar-
ne valmistui puutyön teknikoksi ja peruskoulun puutyön 
opettajaksi. Hän toimi aluksi jonkin aikaa teollisuuden 
palveluksessa. Sen jälkeen hän siirtyi puutyön opettajak-
si ensin Hankasalmelle. Pitkäaikaisen työuran hän suo-

ritti Polvijärven peruskoulun teknisten aineiden opettajana, mistä virasta hän 
jäi eläkkeelle 1988.

Veli Bjarne kutsuttiin LC Polvijärven jäseneksi 1979. Klubissa hän toimi pre-
sidenttinä 1988-89 ja lisäksi 1999-2000 lohkon puheenjohtajana. Kuolemaansa 
saakka hän oli 100% Melvin Jones-veli. Hän oli erittäin idearikas ja osallistui 
kaikkeen, mihin pyydettiin aivan viime kuukausiin saakka. Klubi menetti hä-
nessä erään aktiivisemmista jäsenistään ja veljet hyvän ystävän. Suremaan ja suu-
resti kaipaamaan jäivät puoliso, lapset perheineen ja ukin rakkaat lapsenlapset.

Svante Keskitalo
LC Oulu/Limingantullin jäsen Svante  Keskitalo  pois-
tui keskuudestamme äkillisen sairauden murtama-
na  16.11.2012. 84 vuotiaana. Hän oli syntynyt Ala-
torniolla  Kuusiluodon saarella 7.6. 1928.  Syntymänsä 
jälkeen koko elämänsä Hän asui Oulussa. Hän toimi pe-
rustamansa Kuljetusliike Keskitalo Oy:n toimitusjohtaja-
na, kunnes möi yrityksen V. Alamäki OY:lle. 

LC Oulu/Limingantullin jäseneksi Svante tuli  v .1975., toimien aktiivisesti 
klubin eri tehtävissä. Svantea jäivät kaipaamaan puoliso Kaisa, kolme lasta se-
kä 7 lastenlasta ja  5 lastenlastenlasta, sekä laaja tuttava- ja ystäväpiiri. Svan-
te oli luonteeltaan  ”sillanrakentaja”, ystävyyksien luoja. Klubiveljien ja ladyjen 
mielissä  Svanten muisto elää.

Aarre Kukkola
LC Ivalon veljet saivat kuulla kesällä lehtien jo kellastu-
essa suruviestin, kun ahkeran ja aktiivisen veljen, liiken-
teenharjoittaja Aarre Kukkolan maallinen taival oli päät-
tynyt. Lyhyt mutta sitäkin ankarampi sairaus vei tämän 
39 vuotta klubissa toimineen ahertajan ikuiseen uneen 
7.8.2012. Aarre oli syntynyt Ivalossa 1928. Ensi tuntu-
man Aarre oli saanut liikenteeseen maamme poikkeuksel-

lisissa olosuhteissa jo 15-vuotiaana jatkosodan aikana ollessaan vapaaehtoisena 
kyyditsemässä suojeluskunnan päällikkönä toiminutta isäänsä autolla Ivalos-
ta Laanilaan, missä partisaanit olivat tuhonneet linja-auton ja tappaneet mm. 
matkustajana olleen piispan. Tutuksi tulivat jauhojen kuljetukset sodan jälkeen 
talvisin satojen kilometrien päähän mm. Tenojoen jäätä pitkin Nuorgamiin 
saakka. Sysäys oman uran luomiseen syntyi varmaankin tuossa ajassa, kun hän 

myöhemmin aloitti eläkeikään saakka kestäneen menestyneen yrittäjätoiminnan 
itsenäisenä liikenteenharjoittajana. 

Lionstoiminnassa Aarre oli aktiivinen puurtaja, eikä tähän toimintaan kos-
kaan kuulunut itsensä korostaminen. Hän oli luonteeltaan veli, joka halusi pal-
vella ja toimia olematta niinkään halukas esiintymään klubin julkisiin edus-
tamisiin kuuluvissa tehtävissä. Pitkien etäisyyksien Lapissa oli hän aina valmis 
kyyditsemään klubiveljiä milloin mihinkin lionstapahtumaan ja useimmiten tal-
kootyönä. Mielenkiintoisimmat matkat tehtiin varmaankin lohkon lentopallo-
otteluihin, koska kyseinen urheilulaji oli erityisesti Aarrea lähellä. Häntä jäivät 
kaipaamaan puoliso Kaija, lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset sekä laaja ys-
tävä- ja tuttavapiiri. Yhtä syvällisin mielin myös me leijonaveljet.

Jouko Kähönen
LC Joutsenon arvostettu, pitkäaikainen leijonaveli Jou-
ko Kähönen menehtyi äkilliseen lyhytaikaiseen sairauteen 
25.10.2012. Hän oli syntynyt rajan takana Kivennaval-
la 21.8.1931. Lappeenrannassa suorittamiensa opintojen 
jälkeen hän aloitti työuransa Joutsenossa Ylen TV- ja ra-
dioasemalla. Asemapäällikkönä hän toi eläkkeelle siirty-
miseensä saakka. Joukon harrastuksiin kuului myös ra-

dio- ja viestintätoimintaan liittyvät asiat.
Joutsenon klubin jäseneksi Jouko kutsuttiin vuonna 1972. Presidenttinä hän 

toimi kaudella 1985-86. Merkittävin osa hänen klubitoiminnassa oli toiminta 
vuoden 1972 Joutsenoa kohdanneen myrskyn muistoksi hankitun myrskypatsaan 
valmistumiseen, huoltamiseen ja dokumentoimiseen liittyvät toiminnot. Joukon 
johdolla on myrskyreliefejä valmistettu ja myyty yli 1000 kappaletta. Joutsenon 
klubissa Jouko oli arvostettu ja pidetty veli, hän oli aina valmis auttamaan ja 
antamaan aikaansa lionstoiminnan hyväksi. Joukoa jäivät kaipaamaan puoli-
so Helena, lapset ja lapsenlapsi, sukulaiset, ystävät ja LC Joutsenon klubiveljet.

Karl-Erik Lagerström
Lionsbroder Karl-Erik Lagerström, LC Karis-Karjaa avs-
lutade sin vandring på jorden den 5 maj 2012,bruten av 
en relativt kort men häftig sjukdom. Karl-Erik var född 
i Sjundeå den 9 juni 1940.

Efter avslutad samskola blev han anställd av Statens 
Järnvägar. I trettioårs åldern läste han sig som privatist 
till merkonom. Han avancerade till bitr.stationsinspek-

tör innan pensioneringen efter ca 40 år i VR:s tjänst. Efter pensioneringen vi-
sade han intresse för odling av grönt i �era former. Karl-Erik blev invald som 
medlem i LC Karis-Karjaa 1983. Han var medlem i styrelsen under många år 
och skötte lottförsäljning o.d. med stor energi. De senaste åren var han privili-
gierad medlem. Vid LC Karis-Karjaa’s 50 års jubileum belönades han med Mel-
vin Jones medlemskap. Karl-Erik sörjs närmast av fru, dotter och 4 barnbarn 
samt en vid vänkrets.

Paulus Norrgård
Kesän kääntyessä lopuilleen LC Sjundeå-Siuntion veljespiiri sai suruviestin pe-
rustajajäsenemme lionveli Paulus Norrgårdin poisnukkumisesta. Paulus kutsut-
tiin LC Sjundeå-Siuntion jäseneksi vuonna 1976, joten hän ehti olla mukana 
lionstoiminnassa yhteensä 36 vuotta – toki siitä ajasta huomattavan osan etu-
oikeutettuna jäsenenä, eikä enää viimeisinä vuosinaan jaksanut osallistua ak-
tiivisesti lionstapahtumiin.

Lion Paulus syntyi Etelä-Pohjanmaalla Siipyyssä vuonna 1924, joten hän oli 
poisnukkuessaan ehtinyt 87 ikävuoden rajapyykille.

 Paulus toimi Lohjan Seudun Osuuspankin Siuntion konttorin johtajana yli 
20 vuotta, vuodesta 1961 aina vuoteen 1986 paneutuen saamaansa työsarkaan 
jopa niin perusteellisesti että rakennutti pankin käyttöön tilat Siuntion kirkon-
kylään vuonna 1965. Joukko lionveljiä oli kutsuttu lion Pauluksen 85-vuo-
tisvastaanotolle marraskuussa vuonna 2009. Päivänsankari kuunteli virkeänä 
lion Alpon tilaisuuteen laatimaa juhlarunoa, mistä lainattakoon tähän muu-
tamat säkeet kuvastamaan kaipausta ja arvostusta poisnukkunutta Paulus-vel-
jeämme kohtaan:
Kiitos, Paulus, vuosista,
kun ystävyyttäs’ nauttia
myös saaneet veljet Siuntion;
meit’ vanhojakin vielä on!
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Seppo Penttilä
LC Lahti/Launeen lionsveli Seppo Jouko Mikael Penttilä 
menehtyi äkillisesti lyhytaikaiseen sairauteen 25.8.2012 
Lahdessa. Hän oli syntynyt 23.1.1948 Asikkalassa. Elä-
mäntyönsä hän teki idänkaupan parissa projektipäällik-
könä eri yrityksissä. Kiireisestä elämänrytmistä huolimatta 
hän osallistui aktiivisesti lionstoimintaan vuodesta 1997 
alkaen. Klubin uskottuna raha-asioiden hoitajana hän 

toimi monia vuosia, kunnes sairastui. Klubiveljet muistavat Sepon ystävällise-
nä, ahkerana ja velvollisuudentuntoisena veljenä. Kaipaamaan jäivät Mirja-
vaimo, Jussi perheineen sekä runsas joukko sukulaisia ja ystäviä.

Ilkka Petäistö
LC Pihtiputaan aktiivinen lion Ilkka Juhani Petäistö 
poistui, inhimillisesti katsoen, liian varhain joukostam-
me 13.11.2012. Hän oli syntynyt Kalajoella 7.6.1947. 
Valmistuttuaan insinööriksi hän aloitti metallialalla Ni-
valassa. Työuran Pihtiputaalla hän teki myös metallite-
ollisuudessa, yrittäjänä ja yritysjohtajana. Vuonna 1973 
hänet kutsuttiin 26 -vuotiaana nuorena miehen LC Niva-

lan jäseneksi. Muutettuaan 1981 Pihtiputaalle hän siirtyi LC Pihtiputaan klu-
biin. Lionina Ilkka toimi suurella sydämellä ja luotettavuudella. Hän kantoi ai-
na vastuun niistä tehtävistä mihin oli lupautunut ja oli myös aina paikalla, kun 
oli johonkin luvannut tulla. Hänen aktiivisuutensa klubissa oli esimerkillistä ja 
pitkästä muutamaa kuukautta vaille 40 vuoden Lions-palvelutyöstä Ilkka pal-
kittiin v. 2011 pitkään toimineiden lionien ansiomerkillä. Ilkkaa jäivät kaipaa-
maan kolme lasta ja neljä lastenlasta sekä sukulaiset, ystävät sekä Lions-ystävät.

Pentti Ritakallio
LC Vampulan jäsen, klubiveli, talousneuvos Pentti Rita-
kallio poistui luotamme vaikean sairauden murtamana 
4.9.2012. Pentti Ritakallio tuli klubin jäseneksi 1973, 
toimi presidenttinä kaudella 1978/1979 ja oli erittäin 
aktiivinen lionveli, ollen mukana klubitoiminnassamme 
lähes poismenoonsa saakka. Lion Pentti oli syntynyt Vam-
pulassa 4.7.1927. Elämäntyönsä hän teki Vampulan Sal-

menojalla sijaitsevalla Niemen tilalla. Maanviljelijänä läheisin asia hänelle oli 
kotieläinjalostustyö ja tila palkittiinkin lukuisia kertoja Suomen parhaana ja-
lostussikalana. Lähiomaisten ja sukulaisten lisäksi lionveli Penttiä jäävät kai-
paamaan laaja ystävä- ja tuttavapiiri sekä LC Vampulan klubiveljet ja ladyt.

Martti Ryynänen
LC Kuhmo/Kuhmoniemen jäsen Martti Ryynänen nuk-
kui pois 20.10.2012 69-vuotiaana. Hän oli syntynyt lo-
kakuussa 1943. Elämäntyönsä hän teki kuhmolaisessa 
yrityselämässä yrittäjänä. Martti osoitti jo lapsena ante-
liaisuutensa ja hyvän tahtonsa yli kymmenlapsisen perheen 
vanhimpana. Hän kantoi vastuuta kotitöistä ja nuorem-
mista sisaruksista, oli eloisa ja huumorintajuinen, joka 

auttoi elämässä monen vaikeanpaikan yli. Martti oli henkeen ja vereen yrittä-
jä, jonka hän oli saanut lapsuudenperintönä.

Martti liittyi lionstoimintaan vuonna 2006. Hän oli pyyteetön ja aktiivi-
nen osallistuja. Hänen huumorintajustaan ja tarinankerrontataidostaan saim-
me nauttia yhteisissä tapaamisissa. Marttia jäivät kaipaamaan puoliso Maija, 
neljä lasta, lastenlapset, runsas sukulaisten, ystävien ja klubiveljien joukko. Me 
kaikki muistamme kaipauksella ja kunnioituksella Marttia.

Yrjö Sivola
LC Joensuu/Puukellon pitkäaikainen jäsen, laamanni Yr-
jö Sivola sai marraskuun viimeisenä maanantai-iltana 
palattuaan kotiin kuntosalilta äkillisen sairauskohtauk-
sen ja menehtyi samana iltana Pohjois-Karjalan keskus-
sairaalassa. Hänen äkkilähtönsä oli suuri järkytys kaikille 
hänen kanssakulkijoilleen. Vielä edellisenä torstaina hän 
oli mukana klubin aktiviteettitalkoissa ja perjantai-ilta-

na kuulijana klubin ladyjen järjestämässä kamarikonsertissa.
Klubiveli Yrjö syntyi Kuopiossa 11.6.1938, valmistui oikeustieteiden kandi-

daatiksi 1964, varatuomariksi 1966. Sen jälkeen hän toimi eri oikeusasteissa 
viskaalina ja käräjätuomarina sekä viimeisimmät työvuotensa Joensuun kärä-
jäoikeuden laamannina 1993-2008. Yrjö kutsuttiin LC Kuopio/Päivärannan 
jäseneksi vuonna 1972, LC Joensuu/Puukelloon hän tuli siirtojäsenenä 1977. 

Hän hoiti vuorollaan kaikki klubin hallituksen tehtävät moitteettomasti ja täs-
mällisesti; puukellolaisten presidenttinä hän oli kaudella 1987–88. Klubiveljenä 
Yrjö tunnettiin lupsakkana savolaismiehenä, joka selkeästi, mutta ystävällisesti 
sanoi oman mielipiteensä. Klubiveljet ja -ladyt sekä monilukuinen ystäväjouk-
ko muistavat suurella kunnioituksella Yrjöä. Perhe oli hänelle myös hyvin lä-
heinen. Rakastavaa puolisoa ja hyvää isää jäivät kaipaamaan Ritva-puoliso ja 
aikuiset lapset Sari ja Timo.

Karl-Olof Sjöblom
LC Turku/Ilpoisen perustajajäsen, ekonomi ja uuttera ti-
limies, Lions -ritari Karl-Olof Sjöblom nukkui ikiuneen 
25.8.2012 täytettyään heinäkuussa 70 vuotta. Pääosan 
liian lyhyeksi jääneestä työurastaan hän suoritti merkit-
tävissä taloushallinnon tehtävissä, jotka keskeytyivät vai-
keaan sairauteen. Hän toimi sen jälkeen vuosikymmenien 
ajan erittäin aktiivisesti mm. useiden järjestöjen halli-

tuksissa ja tilintarkastajana. ”Sökö” oli vakavasta, vuosikymmeniä kestänees-
tä sairaudestaan huolimatta kohtaloaan valittamaton mies, jonka täsmällises-
tä työpanoksesta ja rikastavasta huumorista saimme nauttia kiitollisina yli 40 
lionsvuoden ajan, kuten myös muu kaipaamaan jäänyt, erittäin laaja ystäväpiiri.

Väinö Taivalkoski
LC Taivalkoski koki menetyksen kun klubin jäsen Väi-
nö Taivalkoski menehtyi 26.11.2012. Hän oli syntynyt 
17.2.1927. Hän toimi klubin jäsenenä lähes 30 vuotta 
ja oli klubin presidenttinä 1990-91. Elämäntyönsä hän 
teki metsäalalla ja jäi eläkkeelle Kajaani Oy:n palveluk-
sessa piirityönjohtajana. Taivalkoski oli toimelias ja pi-
detty henkilö. Hän toimi mm. perustamansa urheiluseu-

ra Taivalkosken Kuohun toiminnanjohtajana. Hänen tietoja ja taitoja tarvittiin 
lukuisissa yhdistyksissä ja toimissa. Väinöä jäivät kaipaamaan vaimo ja pojat se-
kä sukulaiset ja laaja ystävien joukko sekä lionsveljet.

Kari Tamminen
Sääksmäen seurakunnan pitkäaikainen työntekijä, lion 
Kari Jouko Juhani Tamminen menehtyi äkillisen saira-
uskohtauksen seurauksena 2.9.2012. Hän oli syntynyt 
26.10.1963 Valkeakoskella. Kari toimi Sääksmäen seu-
rakunnan suntiona, suhtautui kunnianhimoisesti kaik-
kiin toimiinsa ja siihen, että hänen ammattitaitonsa ja 
monipuolinen osaamisensa pysyivät ajan tasalla. Jämäk-

kyys ja oikeudenmukaisuus johti Karin moniin tehtäviin myös vapaa-ajalla. Jä-
mäkkyydestään huolimatta hän osasi tarvittaessa myös joustaa ja antaa periksi. 
Karille oli ominaista etsiä ja löytää humoristinen näkökulma vaikeistakin asioista 
ja tarinankertojana hän oli omaa luokkaansa. Pieni pilke silmäkulmassa ja no-
peaälyinen tilannehuumori poiki monta hyvin mukavaa ja nauruntäyteistä het-
keä. Lyhyen, runsaan kahden vuoden pituisen leijonauransa aikana Kari oli juu-
ri kaikkea tätä. Kari Tamminen oli erittäin pidetty LC Valkeakosken leijonaveli.

Kanssamme Karia jäivät kaipaamaan puoliso Elina (LC-Valkeakoski/Rapo-
la), alaikäinen Sakari-poika, puolison Sanna-tytär, omaiset, ystävät ja työtoverit.

Reijo Takala
LC Nuijamaan perustaja ja Melvin Jones-jäsen, maan-
viljelijä Reijo Takala poistui yllättäen keskuudestamme 
10.10.2012. Vielä edellisellä viikolla hän osallistui klubin 
metsätalkoisiin ja oli lupautunut tulemaan myös seuraa-
van viikon aktiviteettiin. Tätä lupausta klubin tarmok-
kain veli ei enää voinut täyttää: hän taisteli elämästään 
sairaalassa ja menehtyi muutamassa päivässä. Reijo Taka-

la syntyi Nuijamaalla 13.5.1940. Elämäntyönsä hän teki omalla maatilallaan. 
Alkuvuodesta 1982 LC Joutseno antoi Reijolle tehtäväksi perustaa lionsklu-

bi Nuijamaalle. Perustamispäivä oli 29.3.1982 ja 30-vuotisjuhlia vietettiin 
toukokuussa 2012. Klubin ensimmäisenä presidenttinä Reijo toimi 1982-83 ja 
lohkon puheenjohtajana 1997-98. Yli 30 vuoden ajan Reijo tunnettiin esimer-
killisenä, osallistuvana ja idearikkaana leijonana, joka aina piti lupauksensa. 
Monet kerrat veli Reijo ilahdutti myös klubiveljiä komealla bassollaan. Neljä 
kummipoikaa klubissa menettivät tarkkailevan isähahmon. Hänen neuvonsa ja 
ohjauksensa tapahtuivat luontevasti, kuin huomaamatta. Klubiveljet muista-
vat Reijon avuliaana, rauhallisena ja oikeudenmukaisena leijonana. Veli Rei-
joa jäivät kaipaamaan läheiset, vaimo Airi ja lapset perheineen sekä LC Nuija-
maa ja laaja ystävien joukko.
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Vuonna 2005 kotiseutuneuvos Leo 
Puurunen toimitti eläkkeellä olevan 
opettajan Ilmari Wirenin proosa-
teoksen ”Ja aurinko kultasi kaiken”. 
Puurunen oli tykästynyt Ilmarin teks-
tin rehellisyyteen sen kuvatessa po-
jan kasvuympäristöä. Vanhan ajan 
kansakoulunopettaja, snellmanilai-
sen kansan sivistyksen saanut Ilmari 
nousee lähelle Eino Säisän ja Aarno 
Kellbergin tasoa. Varsinkin luonto-
kuvauksissa Ilmari on parhaimmil-
laan, joskaan ei ulotu Juhan Ahon 
tasolle. Toini Havu oli aikoinaan ar-
vostellut Ilmarin käsikirjoituksen 
maanrakoon, kun taas savolainen 
kirjailija Lauri Leskinen antoi teok-
sesta kiitettävän arvion. 

Alkuperäisessä tekstissä Ilmari 
Wiren kuvaa Iisalmen kirkonkylän 
ja Soinlahden luontoa sekä ihmisiä, 
vuosina 1927–47, lapsen ja nuoru-
kaisen silmin nähtynä.

Ilmari Wiren joutui lähtemään 
kesken lukiota jatkosodan rintamal-
le. Hän kävi sodan jälkeen lukion 
loppuun Niinisalossa sotilaiden in-
ternaatissa eli sisäoppilaitoksessa. Il-
mari Wiren arvosti eniten saamaan-
sa laudaturarvosanaa äidinkielessä. 

Runo koettua  
elämää

Kotiseutuneuvos Leo Puurunen, lion 
hänkin, oli tutustunut Ilmari Wire-
nin muuhun kirjallisen tuotantoon ja 
hän piti Ilmarin runoja julkaisemisen 
arvoisina. Runoja oli kuitenkin niin 

jossakin piirongin kätköissä tai ken-
kälaatikossa. Ne odottavat tulevaa 
julkistamisvaihetta. Leon kaltaisia 
mesenaatteja on hyvin harvassa. 
Perikunnat toteavat, että tuossa-
kaan kenkälaatikossa ei ollut rahaa, 
vaan paperilappuja. Ne joutavat 
kaatopaik ka    kuormaan. Jälkipolvet 
arvostavat harvoin edesmenneitten 
henkisiä saavutuksia, joista heille ei 
ole jäänyt konkreettista materiaa tai 
rahallista hyötyä. 

Lionismi, jos saa arvioida aatteel-
lista toimintaa, on hyväntekijäjärjes-
tö. Sen periaatteet ovat kantavia, lä-
hes jaloja. Samalla se on tavallaan 
jäseniensä mesenaatti. Siellä jaetaan 
merkillisiä virkoja, jotka jäävät, ken-
kälaatikon sijasta lionstilastoihin ja 
-katalogeihin. Merkit ja mitalit ovat 
materiaa, joiden taakse kätkeytyy 
tekemistä, tietoa ja taitoa. Jäsenten 
keskuudessa niitä arvostetaan, mut-
ta asiaan vihkiytymättömät pitävät 
sitä ”kekkulointina” eli keikarointi-
na, kuinka hyviä me ollaan. Järjestö 
on luonut byrokratian eli pyramidin, 
joka toimii, eikä maksa paljon. Pide-
tään huoli, että pahantekijäjärjestöt 
eivät pääse valtaan. Sanoihan Bis-
mark aikoinaan, että kahta ihminen 
ei voi välttää, kuolemaa ja byrokra-
tiaa. Voidaanko kysyä, kenenkä val-
taan dna-tutkimus ja byrokratia on 
siirtymässä tai onko ihmisellä enää 
muuta merkitystä globalissa institu-
tioiden valtaamassa ja määräämäs-
sä maailmassa kuin kuluttaminen?

Risto Pehkonen

Kotiseutuneuvos teki veteraani-lion 
Ilmari Wirenistä kirjailijan Iisalmessa

paljon, että hänen toimittamastaan 
antologista ”Runoja 1945–2005”, 
jouduttiin jättämän yli 300 runoa 
pois. Lisäksi hyviäkin, mutta liian 
pitkiä runoja, jouduttiin lyhentä-
mään kovalla kädellä. Silti eläkkeel-
lä olevan opettajan kirjailijahaave oli 
toteutunut. 

LC Iisalmi on julkaissut vapun 
seutuun ”Löötäenen” lehteä. Sii-
hen Ilmari oli lähettänyt klubin jä-
senenä runojaan. Myös järjestön 
kuukausikokouksissa persoonallinen 
Ilmari oli saanut julkaista lausumal-
la runojaan. Nyt runojen antologian 
jälkeen Ilmarin ”ruokahalu” kasvoi. 
Hän kyyneleet silmissä pyysi Leolta, 
voisiko tämä julkaista lisää runoja. 

Uuteen kokoelmaan ”Sua vuotte-

len veräjän suulla” Leo valitsi runo-
ja, joita ei tarvinnut katkoa. Nimik-
koruno kuvastaa nuoren ylioppilaan 
ensimmäistä opettajavuotta ja nuor-
ta ihastumista sekä rakkautta. Ulko-
puolisten kateus ja paine saa kerto-
jan hakeutumaan Kuusamoon. Paluu 
ei onnistu, sillä neidon rakkaus on 
löytänyt uuden kohteen. Runo on 
Ilmarin kokemaa elämää, mitallisel-
la tyylillä. 

Kuinka monessa kenkä- 
laatikossa julkaistavaa?

Kotiseutuneuvos Leo Puurunen on 
Ilmarille nykyajan mesenaatti. Kuin-
ka paljon on vanhenevia miehiä ja 
naisia, joiden henkiset tuotteet ovat 

Lion Ilmari Wiren vaimonsa Sinikan hoivissa Iisalmen Holopanlahdessa. Ku-
va: Vesa Pakarinen.

Liinut laulattajina
Hämeenlinnan Tuuloksen vanhain-
koti Hoivatuulessa on kahden vuo-
den ajan kokoonnuttu joka tiistai 
yhteislaulun merkeissä. Laulamassa 
ovat kaikki ”kynnelle kykenevät” ta-
lon asukkaaat ja Liinut-leijonien lau-
lattajat sekä kanttori Arja Vähäsöy-
rinki, joka toimii säestäjänä.

Asukkaat vaihtuvat interval-
li-tyyppisten hoitojaksojen myö-
tä useasti, mutta vakiintunut tapa 
ilahduttaa yhtä lailla niin vakitui-
sia kuin lyhytaikaisempiakin asu-
jia. Joskus myös joku henkilöstön-
kin edustaja kerkiää istahtaa hetkeksi 
laulamaan. Kerrallaan meitä on sit-
ten reilut kymmenen henkeä. Jos-

kus kaikki 15 kokoamaamme kan-
siota loppuvat kesken.

Kansiot ovat tärkeässä osassa 
lauluhetkessä. Niissä on tavallista 
isommalla präntillä kirjoitettuna lau-
lujen sanoja, ja säestyksistä huoleh-
tii kanttori joko kerätyistä nuoteista 
tai improvisoiden. Ja ne laulut: Maa-
kuntalaulut , lapsuuden ja nuoruus-
iän laulut, kansanlaulut, ”klassiset” 
yhteislaulut ja isänmaalliset - kaikil-
la on yhteinen muisti laulettavista. 
Aluksi ja lopuksi laulamme ajankoh-
taan sopivan virren. Ja kysymme vä-
lillä toivelaulua.

Tuokion jälkeen vanhukset virkis-
tyvät silmin nähden ja kiittävät sydä-

mellisesti käynnistä. Meille ”laulatta-
jille” nämä käynnit ovat tavattoman 
antoisia, ja koemme olevamme eni-
ten saava osapuoli.

Hämeenlinna/Liinut mietti sopi-
vaa aktiviteettia, jolla voitaisi ilah-
duttaa vanhuksia ja samalla ehkä 
helpottaa vanhainkodin henkilös-
tön työtaakkaa. Ehdotettiin van-
hainkodille vanhusten ulkoilut-
tamista ja saattoapua esimerkiksi 
lääkärireissuille. Seurakunta oli sa-
maan aikaan aikeissa järjestää mu-
siikkituokioita vanhainkodissa. Nä-
mä kaksi ideaa sulautuivat yhteen 
– ja tulokseksi tulivat säännölliset 
kolmen vartin lauluhetket. Vanhus-

ten ulkoilutuskerrat ovat hiipuneet 
tältä erää asukkaiden vähäisen ul-
koiluhalun vuoksi, ja saattoreissuja-
kin on harvakseltaan, mutta musiik-
ki voi hyvin!

Linnut laulavat ja laulattavat Tuulok-
sessa. Vasemmalta ryhmän vakitui-
nen vierailija Kirsti Häppölä, säestäjä 
Arja Vähäsöyrinki, Sisko Hirviaro, Ee-
va-Liisa Kaloinen ja Sinikka Häppölä.
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Världens mäktigaste verktyg: En bok

Wayne A. Madden
Lions Clubs International, 

President

Jag hörde en gång att smarta perso-
ner lär sig av egen erfarenhet, men 
att kloka personer lär sig av andras 
erfarenhet. Med andra ord är våra eg-
na liv, oberoende av hur rika och va-
rierade de är, bara en vattendroppe 
i havet vad gäller mänsklig erfaren-
het. Det som andra upplever och lär  
sig är definitivt värt att lära oss  
också. Vi kan endast sätta oss ned 
och prata med ett fåtal personer. Där-
för är böcker så värdefulla – de är 
samlingar av mänsklig erfarenhet.

Läsförmåga – nyckel till 
framgång i livet

Som ni vet uppmuntrar jag lionmed-
lemmar att främja läs- och skrivkun-
nigheten i år. Förmågan att läsa är av-
görande för att komma någon vart i 
livet. Det är nyckeln till ett bra jobb 
och ett drägligt liv. Varje barn är en 
reservoar av potential. Läsning främ-
jar prestationer, möjligheter och är 
berikande för barn och vuxna.

Läs- och skrivkunnighet ger oss 
verktygen vi behöver för att inta vår 
plats i samhället som informera-
de och aktiva medborgare. Läsning 
hjälper oss också att odla en djupare 

och bättre uppskattning av oss själ-
va. ”Tänk innan du talar, läs innan 
du tänker”, sade författaren Fran Le-
bowitz. Vi lär oss om oss själva och 
får nya idéer genom att läsa. Läs- 
och skrivkunnighet är ett fönster till 
självkännedom, ett stöd för tanke-
verksamheten och befrämjar effekti-
va åtgärder.

Fortsätt med 
stödinsatserna

Lionmedlemmar har svarat på mitt 
åtgärdsprogram för läs- och skrivs-
vårigheter. Under de kommande sex 
månaderna ska vi fortsätta att skän-
ka böcker till skolor och bibliotek, 
hjälpa barn med läsning och läsa för 
dem, hjälpa vuxna som inte kan läsa 
och på andra sätt fylla världen med 
böcker och utrota analfabetismen.  
I en värld av hjälpinsatser kan vår 
röst som ledare bland läsare vara li-
ka mäktig som vilken annan hjälpin-
sats som vi utför. 

Att kunna läsa är till nytta och glädje oberoende av ålder, anser internationella 
presidenten Wayne A. Madden. Foto Dan Morris.

Presidenthjälper oss också att odla en djupare 

Tillgång till utbildning är en utmaning för människorna i 
utvecklingsländer. I Uganda var behovet särskilt viktigt för 
förskolebarns mödrar som var tvungna att arbeta – men inte hade 
tillgång till barnomsorg.

Lokala lionmedlemmar i Uganda vill tjäna sina samhällen. När de såg 
ett behov startade de en förskola för att hjälpa arbetande mödrar som 
inte hade någonstans att lämna sina barn under dagen. “I vårt samhälle 
behövs det en sådan här skola”, säger Herman Joseph Musiitwa i 
Masaka Lions Club. “Det finns ett flertal skolor i närheten, men de kan 
inte bemöta alla behov som ett litet barn har.” Med ett anslag på USD 
62  000 från LCIF kunde lionmedlemmarna i Masaka bygga och driva ett 
utbildningscenter för små barn.

Lions Club Children’s Center Masaka är stadens enda förskola. 
Lionmedlemmarna är mycket engagerade i skolan och ser till att barnen 
har allt material de behöver. Många medlemmar ställer regelbundet upp  
frivilligt och hjälper till i klassrummet och  inom andra områden. 

Skolans personal är mycket entusiastisk och är mycket duktig på 
att hantera barnens entusiasm och  respekt.  Under lektionerna lär sig 
barnen viktiga baskunskaper som förbereder dem för nästa stadium i 
deras liv. Barnen tycker också om att samarbeta med lionmedlemmarna. 

Varje dag välkomnar lionmedlemmarna och personalen 210 
entusiastiska och glada förskolebarn som är mellan 3 och 6 år. 
Tillsammans arbetar de med att förbereda barnen för grundskolan  
på ett roligt och engagerande sätt. Barnen tas in enligt principen  
först-till-kvarn och det är vanligtvis kö för att bli antagen.

Lions i Uganda hjälper 
barn att lärä sig

H
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Vad gör lionen?

Seppo Söderholm
Ordförande för Finlands 

Lionsförbund

Har du någonsin kommit att tänka på 
vad lionen gör? Vi vet nog att lions-
organisationen är världens största 
serviceorganisation vars motto är Me 
palvelemme – Vi tjäna – We Serve, 
men vad går vårt servicearbete ut på? 
Vi kanske tycker att sådana här frå-
gor är onödiga och svaren självkla-
ra men kunde det ändå vara skäl att 
någon gång stanna upp och funde-
ra på saken?

Bilden utåt bör göras 
tydligare

I Norra Savolax gjordes i medlet av 
2000-talet en enkät bland befolk-
ningen där man frågade vad lio-
nen är. Ett svar har fastnat i minnet: 
 lionen är herremän som klär sig vär-
digt, håller möten och dricker konjak. 
Är vi verkligen ändå sådana? Ett lika-
dant svar kunde man få även idag. 
Det finna alltså all orsak att bättra på 
vår image. Hur mycket vet vi själva 
vad de finländska lionen gör?

Det finns många slag 
av service- och medel-
anskaffnings aktiviteter

Man får en bra bild av vad lionen gör 
genom att på förbundets webbsidor 
gå in på aktivitetsbanken och läsa 
om klubbarnas service- och mede-
lanskaffningsaktiviteter. Det lönar 
sig också att på webbsidorna bekan-
ta sig med ordförandens blogg och 
den internationella presidentens må-
nadsbrev. Man uppskattar att de fin-
ländska lionsklubbarna årligen delar 

ut över 4 miljoner euro till välgören-
het bl.a. till barn, ungdomar, han-
dikappade och åldringar och gör ca 
300  000 talkotimmar. Serviceverk-
samheten är därtill rätt så omfattan-
de. Penningvärdet på utfört service-
arbete är svårt att mäta, då det här 
rör sig om att förbättra livskvalite-
ten och sprida gott humör som inte 

alltid kan värderas i pengar. Det är  
ändå en mycket värdefull verksam-
het och kräver oftast inte annat än 
tid. Då vi i år, både internationellt 
och nationellt, har service och hjäl-
pinsatser som tema skulle det vara 
fint ifall klubbarna skulle komma på  
idéer till nya serviceaktiviteter.

Förnyad 
informationsbroschyr

En viktig informationskälla är den 
broschyr i fickformat som nyligen 
har utkommit: Service, Livskvali-
tet, Kom med i vår verksamhet. 
Den är användbar t.ex. då man dis-
kuterar lionsverksamheten med en 
medlemskandidat. Den kan också, 
ifall det passar in i sammanhanget,  
delas ut på lionens evenemang för 
allmänheten. Broschyren fås på för-
bundets kansli.

Betoning av socialitet

I klubbverksamheten betonas nu-
förtiden den socialitet som man bör 
ge rum för i verksamheten. Det be-
tyder utbyte av åsikter och nyheter, 
företagsbesök eller besök hos andra 

klubbar samt föredrag med efterföl-
jande diskussion. Det är viktigt att 
det i klubben finns medlemmar från 
olika samhällsklasser och yrken. På 
det sättet kan vi lära oss av varandra. 
Det är bra att komma ihåg att mång-
fald är en rikedom.

Då jag före julen besökte ett  
möte med seniorlion i Imatra, kon-
staterade en chartermedlem att man 
bäst kommer igång då man har fyra 
personer med olika åsikter. Det ga-
ranterar en livlig diskussion och en 
intressant och kontinuerlig verksam-
het. Senare är det ändå skäl att göra 
gruppen större. Gruppen som bestod 
av pensionerade lion har samman-
kommit under 25 år den tredje ons-
dagen i månaden kl. 13.00 på sam-
ma plats, under de första åren även 
sommartid. Då man träffas diskute-
rar man livligt aktuella händelser vid 
sidan av kaffedrickande och plätt-
ätande. De här seniorlionen deltar 
även i den egna klubbens verksam-
het. Skulle det här vara en använd-
bar idé för de äldre lion som hör till 
de stora årsklasserna?

Nya medlemmar och att 
aktualisera lionsetiken

Saknas i din klubb representanter för 
vissa yrken? Kunde din klubb god-
känna en medlem av det motsatta 
könet och ger klubbens stadgar möj-
lighet till detta? Ifall verksamheten i 
din klubb ger ditt liv ett innehåll, var-
för kunde du inte unna detsamma åt 
någon annan? I vårt gäng ryms oli-
ka människor därför att det är högt 
i tak och brett mellan väggarna. Det  
räcker med att man osjälviskt vill 
verka till förmån för någon annan, 
att det i bröstet klappar ett tjänan-
de hjärta och det finns en vilja att 
fungera tillsammans med andra.   
Före det uppmanar jag alla att själva 
och i början av den följande månad-
sträffen tillsammans läsa om lions-
målen och  -principerna i årsboken el-
ler på förbundets webbsidor.

Tillsamman är vi mera och 
olikheterna gör oss mera 
inflytelserika och effektiva!

Lionsförbundets ordförande, CC Seppo Söderholm. Foto: BVL

En viktig informationskälla är den 
broschyr i fickformat som nyligen 
har utkommit: Service, Livskvali
tet, Kom med i vår verksamhet. 
Den är användbar t.ex. då man dis
kuterar lionsverksamheten med en 
medlemskandidat. Den kan också, 
ifall det passar in i sammanhanget, 
delas ut på lionens evenemang för 
allmänheten. Broschyren fås på för
bundets kansli.

I klubbverksamheten betonas nu
förtiden den socialitet som man bör 
ge rum för i verksamheten. Det be
tyder utbyte av åsikter och nyheter, 
företagsbesök eller besök hos andra 

Bästa lions i MD 107,
på miljoner barns och ”En spruta, ett liv”-kampanjens vägnar – tackar jag er. 
Som ni vet har LCIF svarat på Gates- stiftelsens utmaning genom att samla in 
10 miljoner USD för att stöda mässlingsvaccinationskampanjen. Den här pre-
stationen genomförde vi under ett år tack vare det hårda arbete som engage-
rade lion utförde och de tusentals givmilda donatorerna runt om i världen.

Jag vill speciellt tacka lionen i MD 107 för er generositet. Ni har donerat 
92  145 USD för att hjälpa nödställda barn att inte insjukna i mässling och få 
de många ödesdigra komplikationer som hör ihop med den här dödliga sjuk-
domen. Ni skall vara stolta över den här betydande prestationen.

Lionen och LCIF stöder grupper och sammanslutningar såväl lokalt som globalt.  
Möjligtvis ser ni aldrig de människor som har fått sin syn återställd eller kan träffa 
familjer som har fått hjälp efter en förödande naturkatastrof.  Ni kanske aldrig ser  
leendet i en mammas ansikte vars barn just har blivit vaccinerat. Ni skall  vara 
medvetna om att tack vare er givmildhet och som en tjänande lionmedlem får 
ni till stånd en förändring i mångas liv såväl nära som fjärran.

Tack för att ni tog emot utmaningen och tack för ert dagliga servicearbete.

Er, Wing-Kun Tam
Ordförande, Lions Clubs International Foundation (LCIF)
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De nordiska lionsledarna samlades 
till möte i Trollhättan i Sverige 18–
20.1.2013. Deltagarantalet uppgick 
totalt till över 240 med partner in-
beräknade. I mötet deltog även lion 
från de baltiska länderna, Tyskland 
och Storbritannien. Från Finland kom 
över 40 deltagare och som förbun-
dets representanter deltog ordföran-
de, vice ordförande, medlems- och 
utbildningsledarna samt generalse-
kreteraren. Mötet tema var Bra med-
lemskap – Bra ledarskap. 

NSR grundades år 1962 som ett 
samarbetsorgan för lionen i Sverige, 
Norge, Danmark, Island och Finland. 
Målet är att utveckla och förverkliga 
de nordiska lionens samarbete och 
gemensamma projekt

Mötet bestod av öppningscere-
monin, själva NSR-mötet samt oli-
ka seminarier och kvällstillställning-
ar. Som ett extra program ordnades 
det under avslutningsdagen, för 
 första gången, ett utbildningstillfäl-
le för 1:a vice distriktsguvernörer i 
vilket deltog alla 1:a vice guvernö-
rer från Finland. 

Seminarierna ger  
NSR innehåll

Vid seminarierna fördjupade man sig 
i medlems- och ledarskapsfrågor, in-
ternationella samarbetsprojekt, leo-
ärenden samt i NSR:s framtid. 

Seminariet som behandlade med-
lemsärenden gav som ett entydigt re-
sultat att lionsorganisationen i Nor-
den bör växa med tillhjälp av nya 
kvinnliga medlemmar så att förhål-
landet man-kvinna når 50/50.

Ledarskapsseminariet gav ny 
vägkost åt deltagarna som kan, då 
det gäller ledarskap, utnyttjas såväl 
 inom lionsverksamheten som inom 
arbetslivet. Den utbildningsmodell 
för kommande guvernörer som för-
des fram av Finland väckte ett stort 
intresse. De norska lionens utbild-
ningsmaterial som lagts ut på In-
ternet visade på nya möjligheter att 
lägga ut material så att det når med-

interaktion mellan de olika länder-
na gällande t.ex. dagsaktuella ären-
den som sedan kunde diskuteras i en 
friare form där man samtidigt kun-
de lära känna nya nordiska vänner. 
Lördag en skulle vikas för olika för-
beredda temaseminarier och utbild-
ning för 1:a VDG varefter dagen skul-
le kulminera i upptrådandet av en 
inbjuden extern ”Keynote Speaker” 
och efterföljande kvällsprogram. Så-
som även nu är fallet, skulle utbild-
ningarna kunna fortsätta på söndag 
morgon fram till hemfärden.

Den här uppbyggnaden skulle 
innebära att den nordiska mötesby-
råkratin skulle skötas av ordföran-
de(CC)-gruppen som skulle fatta 
beslut och inte av ett möte motsva-
rande det som vi har idag. De nord-
iska lionsländernas styrelser och gu-
vernörsråd kunde i vissa situationer 
fastställa ordförandenas beslut. Nu 
beslöt man att i samband med års-
mötet i Hamburg kommer de inkom-
mande förbundsordförandena att be-
sluta om innehållet i de kommande 
NSR-mötena, om strukturen samt 
om arrangörsplats och -tid. Arbets-
utskottet bereder ärendet tillsam-
mans med de nordiska förbundens 
nuvarande ordföranden.

”Bra medlemskap – Bra ledarskap” tema för 
Nordiska Samarbetsrådets möte i Trollhättan

NSR-deltagarna tar emot de nordiska flaggorna. Foto: BVL.

PID Bruno Ahlqvist ledde ledarskaps (GLT) seminariet vid NSR-mötet. 
Foto: BVL.

lemmar oberoende av på vilken ni-
vå som de fungerar. Det finns ma-
terial på förbunds-, distrikts- och 
klubbnivå.

Planer kring  
NSR:s framtid

På NSR-mötena under de senaste 
åren har som standardärende fun-
nits NSR:s framtid. Seminariet som 
gällde det nordiska lionssamarbetets 

framtid behandlade en eventuell ny 
struktur på NSR-mötena och arbe-
tet försiggick i olika grupper. I dis-
kussionerna tog Finland upp tanken 
att man skulle ordna mötet vartan-
nat år. Samtidigt skulle man utveckla 
mötet så att vanliga lion kunde delta 
både med tanke på kostnader och ett 
givande mötesinnehåll. NSR:s fram-
tidsseminarium kom även med för-
slag om att evenemanget skulle bör-
ja på fredag med diskussioner och 
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Ett av lionens mest synliga verksam-
hetsformer är Lions Quest -program-
met med vilket lionen kan göra sin 
verksamhet och sina motton och vi-
sioner kända och samtidigt främja 
trygghet och hälsa bland barn och 
ungdom.  Årligen deltar ca 1  000 fin-
ländska lärare och uppfostrare i Lions 
Quest-grundutbildning.

Vi har ställt några frågor åt ord-
föranden för förbundets Lions Quest 
-arbetsgrupp Osmo Harju och 
Quest-koordinatorn Ulla Sirviö-Hyt-
tinen för att få fram vissa centrala 
saker kring Lions Quest och samti-
digt aktivera svensk- och tvåspråkiga 
klubbar att föra fram budskapet bå-
de bland sina lionsmedlemmar och 
bland hemortens utbildningsmyn-
digheter och lärare.

Kort, vad går Lions Quest-program-
met ut på?
Lions Quest är ett funktionellt pro-
gram som främjar trygghet och häl-
sa och det har utvecklats för att fö-
rebygga aktuella finländska problem. 
Programmet stöder de riksomfattan-
de läroplanerna för 5–25 åriga elev-
er /studerande. Det centrala temat 
är att växa som människa och sam-
hällsmedlem. Programmet lämpar 
sig för att göra undervisningsmeto-
derna mångsidigare för värde, häl-
so- och företagaruppfostran, för att 
sammanbinda olika kulturella grup-
per och framför allt för att ge livs-
kunskaper.

Ingår element ur Lions Quest-pro-
grammet inte i den normala utbild-
ningen av lärare vid våra universitet?
Det finns element som ingår i lä-
rarutbildningen och även undervis-
ningsprogrammen, men vi inte ännu 
lyckats få de med Lions Quest som 

en programenhet in i universitetens 
utbildningsprogram. På lång sikt är 
detta så klart vår målsättning.

Hur har intresset för Lions Quest va-
rit inom den svenskspråkiga under-
visningssektorn?
Intresset för svenskspråkiga Lions 
Quest kurser har tills vidare varit rätt 
lågt och därför vill vi gärna få tips om 
orsaken till det här läget. Vår uppfatt-
ning är att språket inte är avgörande 
faktor eller ett hinder då vi strävar att 
utöka utbildningen för svensksprå-
kiga lärare.

Vad skulle det bästa sättet vara 
att aktivera lärare att delta i Lions 
Quest-utbildningar, sett ur Lionsklub-
bens synvinkel?
Klubbarna skulle samtidigt och till-
sammans närma sig skolornas rekto-
rer. Det här borde ske så snabbt som 
möjligt efter att kurslistan har publ-
icerats i Lion-tidningen och Lionsför-
bundets webbsidor. Som bäst plane-
rar man ett program som gäller en 
två eller tre års period, vilket stöder 
både skolornas planering och kub-
barnas Quest-budgetering.

Då det gäller kostnaderna, hur kan vi 
på bästa sätt få de lokala skolmyn-
digheterna att delta?
Klubbarna kan påpeka, att då de be-
talar för själva utbildningen, kunde 
skolorna svara för utrymmes- och 
måltidskostnaderna.

Hur ser ni på framtiden för Lions 
Quest.? Har vi nya målgrupper som 
kunde utbildas?
Det kommer absolut att finnas ett 
behov och en efterfrågan på Lions 
Quest utbildning. För tillfället håller 
vi på att testa kurser för ungdoms-
ledare, invandrarlärare, skolbiträden 
och även för idrottstränare och kyr-
kans ungdomsarbetare. 

Gå in på förbundets webbsida 
www.lions.fi och läs mera om 
Lions Quest!

Orkester Norden värd 
att stöda

Av samarbetsprojekten är det största 
och mest långlivade symfoniorkes-
tern Orkester Norden som består av 
musiker i 17–25-årsåldern. I orkes-
tern ingår nu 16 finländska musiker. 
Vid själva mötessessionen beslöt 
höja stipendiet från 3  000 svenska 
kronor till 4  500 svenska kronor per 
musiker. Senare fattas beslut om or-
kesterns möjliga uppträdande vid in-
ternationella årsmötet i Hamburg. 

Som ett gemensamt projekt fort-
sätter Quest-utbildningen i Georgien 
som påbörjades 2011. Förverkligan-
det av det planerade projektet som 
gäller en ögonklinik i Burkina Faso 
är ännu beroende av hur de lokala 
samarbetspartnerna kan garantera 
en fortsatt verksamhet efter att själ-
va projektet genomförts.

Vi möts i Hamburg

Man fastställde även de gemen-
samma spelreglerna för deltagan-

NSR-koordinatorn, PCC Kristinn Hannesson informerar om internationella års-
mötet i Hamburg i juli 2013. Foto: BVL.

NSR-mötets presidium fr.v. PCC Egil Moe-Helgessen (Norge), PCC Alf Bag-
gen, ordförande (Sverige) och CC Bengt Benediktsson (Sverige). Foto: BVL.

Lions Quest – ett program 
om att växa tillsammans

det i Convention i Hamburg. Vid 
ordförandenas (CC) möte gick man 
igenom hur många deltagare som 
 ungefär kommer att vara på plats. 
Vid den stora paraden kommer pa-
raddräkten att vara av tre slag: 1. 
folkdräkt tillsammans med de nord-
iska fanorna, 2. den traditionella blå-
vita paraddräkten och 3. fri ”turist-
klädsel”. Alla de som deltar i paraden 
bör hålla sig till paraduppställning-
en. Den isländska koordinatorn före-
slog att man denna gång inte skulle 
delta i paraden i tävlingssyfte.

Det påpekades speciellt att var 
och en som deltar i Get Together- 
och Hospitality Room-tillställning-
arna bör ha en inträdesbiljett. Det 
är önskvärt att alla som kommer till 
Hamburg skall delta i det egentliga 
mötet och i alla fall i paraden till vil-
ka man har fritt inträde.

Sammanfattningsvis kan sägas att 
NSR-mötet ger en möjlighet till ut-
byte av åsikter och erfarenhet samt 
att bekanta sig med lion från de an-
dra nordiska länderna. Av mötet 

fick man intrycket att den finländ-
ska lionverksamheten, som det klart 
mest omfattande i Norden , i många 
hänseenden går i spetsen för utveck-
lingen trots att även vi ständigt bör 
utveckla verksamheten speciellt på 

klubbnivå samt då det gäller infor-
mationstekniken (IT). Nästa år ar-
rangeras NSR i Hönefoss nära Oslo.

CC Seppo Söderholm/
VCC Asko Merilä
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Kort efter att Lions i i Sverige grunda-
des, kom Finland och de andra Nord-
iska länderna med i den starkt väx-
ande Lionsfamiljen runt vårt klot. Då 
skapades också embryot till nordiskt 
samarbete inom Lions och som nu 
arbetar vidare inom Nordiska Sam-
arbetsrådet (NSR). 

Redan andra gången Lionsmed-
lemmar träffades i Finland inom ra-
men för NSR var i Tavastehus år 1958 
och nu senast år 2011 i Hyvinge. 
Många fina projekt har Lions i de 
Nordiska länderna drivit tillsammans 
i gemensamma ansträngningar och 
min förhoppning är, att de Nordiska 
banden skall fortsatta att vara star-
ka i all framtid.

Tillsammans är vi i Norden en vik-
tig kugge i den stora Lionsfamiljen 
och man lyssnar i hela världen när vi 
pratar med en gemensam röst i den 
internationella styrelsen.

Rekrytera och behåll!

Vi kan ändå inte enbart slå oss för 
bröstet och leva på gamla meriter. 
Aldrig har utmaningarna varit stör-
re för oss än nu. Sedan jag gick med 
i Lions år 1986, har vi i Norden för-
lorat nästan en tredjedel av våra 
medlemmar. Naturligtvis har de ur-
sprungliga medlemmarna blivit så 
gamla, att de fallit ifrån av naturliga 

orsaker, men vad gör vi för att behål-
la de nya medlemmarna idag? Vi är 
världsmästare på att rekrytera med-
lemmar, men väldigt dåliga på att be-
hålla dem. Varför?

Jo, vi är rädda för att erbjuda dem 

vad de önskar. Världen runt om oss 
har förändrats enormt sedan jag gick 
med i Lions, men jag ser inte samma 
förändring inom Lions. När jag kom-
mer på besök i klubbar, har de sam-
ma dagordning som de haft i 30 år, 

ID Kenneth Persson:

Lionen i de fem nordiska länderna 
är fantastiska

man är stelbenta i att ändra på sa-
ker som alltid varit på samma sätt. 
Det förekommer kotterier, som gör 
att de nya medlemmarna inte kän-
ner sig välkomna. 

Satsa på något nytt  
och oprövat

Jag tror att ni Lions i Finland har fun-
nit en del nya vägar att gå, genom 
nya klubbformer och nya sätt att träf-
fas på. Låt oss i det Nordiska sam-
arbetet göra stora ansträngningar 
att ge avkall på mycket av det for-
malistiska och möta omvärlden på 
det sättet som unga människor idag 
vill att en modern serviceorganisa-
tion skall göra.

I Sverige säger man att man ska 
titta utanför fyrkanten, d v s att  
våga göra saker som inte finns  
inom det liv som vi lever idag. Även 
inom Lions måste vi våga ta de vik-
tiga stegen så att Lions åter blir en 
sådan attraktiv organisation, att man 
inte bara vill bli medlem, utan även 
vill stanna hos oss.

Jag har en blogg som heter ken-
nethpersson.wordpress.com där jag 
varje vecka skriver något om Lions. 
Jag hade uppskattat om ni läste blog-
gen och gärna kom med kommenta-
rer till mig, som jag kunde använda i 
att utveckla Lions på ett positivt sätt.

ID Kenneth Persson, medlem i den internationella styrelsen 2012–2014. 
Foto: Eva Persson.

Två kandidater till vice 
ordförandeposten
Vid årsmötet i Heinola inkommande juni röstar man om posten 
som förbundets vice ordförande (VCC) där det finns två kandidater 
uppställda.  Inom utsatt tid har posten sökts av PDG Tuomo Holopainen, 
LC Helsinki/Vuosaari och PDG Esko Viinikainen, LC Helsinki/Metsälä.

På förslag till ordförande (CC) finns nuvarande vice ordförande VCC 
Asko Merilä, LC Utajärvi.

Till posten som internationell direktor har man två sökande: PCC 
Markus Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela och PCC Jouko Ruissalo, LC 
Helsinki/Mellunmäki.  Då bägge kandidaterna är från samma distrikt 
kommer, enligt gällanda stadgar, distriktet 107 N vid sitt årsmöte 
att välja en av kandidaterna som förs vidare till förbundets årsmöte. 
Förbundets årsmöte kommer således att endast ha en kandidat att rösta 
på.

Inom utsatt tid hade posten som ungdomsutbytesledare (YCED) inte 
fått enda sökande.

Till leoledare (LeoD) finns tre sökande: lion Hans Ekblom, LC 
Helsinki/Kannelmäki, DG Juhani Nyyssönen, LC Pyhtää-Pyttis och DC 
Carita Pänkälä, LC Seinäjoki/Aalto.

Händelsekalender
Vårperioden 2013
Lionsförbundets styrelsemöten 
15.2., 20.3. (option), 24.4. och 7.6.
 
15–16.2.  Guvernörsrådets möte, informationstillfälle och 

seminarium, Pieksämäki
16.2.  Lions FM-Karaoke, arrangör LC Kiuruvesi/Niva
7.3.  Arne Ritaris födelsedag
9–10.3.  Lions FM-Skidning, arrangör LC Kerimäki
17.3.  Lions FM-Pilkning, arrangör LC Vilppula
23.3.  Förnyelse av lionsverksamheten-seminarium för 

inbjudna, Lahtis
27–28.4.  Lions FM-Volleyboll, arrangör LC Vantaa/Kaivoksela
4.5.  Lion FM-Karting-biltävling, arrangör LC Alahärmä
18–19.5.  DG-elektutbildning
7.6.  Guvernörsrådets möte, Heinola
8–9.6.  Årsmöte, Heinola
5–9.7.  Internationella årsmötet, Hamburg
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Anmäl dig nu till 
årsmötet i Heinola

Man anmäler sig till årsmötet på webb-
sida  www.lionsvuosikokous2013.fi. 
Trots att det i Heinola och Vieru-
mäki finns tillräckligt med kapacitet 
har årsmötet ändå redan nu väckt 
ett så stort intresse att det lönar sig 
att anmäla sig nu med detsamma. 
På det sättet försäkrar du dig om att 
du får den logi och de tjänster som 
du vill ha.

Årsmötet i Heinola är Finlands 
Lionsförbunds historiska 60:e års-
möte. Därför lönar det sig att fara 
till Heinola för att uppleva ett års-
möte utan like. Veckoslutet är ämnat 
för alla lion, inte endast för de offi-
ciella årsmötesdelegaterna. Och vad 
hindrar att man till veckoslutet fogar 
en semester på några dagar rentav 
för hela familjen. Knappast någon-
sin har årsmötesplatsen erbjudit så 
många möjligheter som Heinola och 
Vierumäki gör.

De egentliga årsmötesdagar-
na är lördag 8.6.2013 och söndag 
9.6.2013. Ett mångsidigt sidopro-
gram och de andra möjligheter som 
Heinolatrakten erbjuder lockar till 
att stanna i Heinola hela veckoslu-
tet. Bekanta dig med årsmötets pro-
gram och de andra möjligheterna på 
årsmötet webbsida 
www.lionsvuosikokous2013.fi.

Årsmötespassen  
erbjuder mera

I samarbete med Vierumäki har vi 
lyckats erbjuda mycket högklassiga 
årsmötespass till skäligt pris. Obser-
vera att priset på årsmötespassen är 
totalpris och innehåller alla tjänster 
samt registreringsavgift och mervär-
desskatt.

Till exempel platina-lionpasset 
fredag-söndag innehåller registre-
ringsavgift, årsmötesprogrammet lör-
dag och söndag, sidoprogram i Vie-
rumäki på fredag, lördag och söndag, 
lionbastu i strandbastuna fredag och 
lördag, fredagens byafest med pro-
gram på Scandic Vierumäki, efter-
följande dans på Scandic Teatro, 
lördagens årsmöteslunch med pro-
gram i Areena, karaoke före kvällsfes-
ten på lördag, lördagens Lion kvälls-
fest-supé med program i Vierumäki 
Areena, efterföljande dans på Teat-
ro, söndagens årsmöteslunch samt 
transporterna.

Det finns fem olika alternativ på 
årsmötespass att välja mellan.

Anmäl dig i tid.
Det lönar sig att så tidigt som 

möjligt anmäla sig till årsmötet så 
att du försäkrar dig om att få den lo-
gi och de övriga tjänster som du vill 
ha. Vi har tillräckligt med kapacitet 
till vårt förfogande men årsmötet har 
redan väckt stort intresse. Det lönar 
sig alltså att genast skrida till verket.

Det kan nämnas att samtidigt som 
årsmötet äger rum, ordnar man i Lah-
tis gymnastikens storevenemang 
SUNLahti och cykeltävlingen ”Fell-
manin ajot”. Det betyder att även ho-
tellen i Lahtis är fullbelagda.

Ytterligare information om anmäl-
ning och direktiv hittar man på webb-
sidan www.lionsvuosikokous2013.fi,  
som uppdateras kontinuerligt. Kom 
alltså ihåg att besöka sidan för där 
hittar man aktuell information.

I juni 2013 träffas vi i Heinola – 
Naturligtvis!

PDG Jukka Hietanen
VK2013 huvudkommitténs 

ordförande

PDG Jukka Hietanen, VK2013 
huvudkommitténs ordförande.

Man anmäler sig på förhand till årsmötet via webbsidan 
www.lionsvuosikokous2013.fi. Där finns noggranna direktiv för hur man 
anmäler sig. Läs därför direktiven noggrant innan du gör anmälningen.

Registreringen på årsmötesplatsen

På årsmötesplatsen registrerar man sig vid distriktsspecifika anmälningspunk-
ter i Scandic Vierumäkis utrymmen. I samband med att du anmäler dig får du 
årsmötesfoldern samt det årsmötespass som du beställt på förhand. I samma 
utrymme kan du även behändigt checka in till logialternativen i Vierumäki.

Officiella årsmötesdelegater

Den första officiella mötesdelegaten (= röstberättigad) från en klubb som 
anmäler sig, överlämnar vid distriktets anmälningspunkt klubbens officiella 
fullmakt i original i vilken är nämnda klubbens officiella delegater. Vid an-
mälningspunkten kontrolleras antalet officiella delegater i klubben utgåen-
de från de uppgifter man fått från förbundet och jämför uppgifterna med 
vad som står i fullmakten.

De officiella delegaternas identitet kontrolleras vid anmälningspunkten. 
Var alltså beredd på det. Man överlämnar röstningsmaterialet endast till 
de officiella årsmötesdelegater som noterats i klubbens fullmakt. För röst-
ningen fogas ett identifieringsmärke till den officiella årsmötesdelegatens  
mötespass. Rösträtten och röstningsmaterialet kan inte överlåtas till en an-
nan person. I röstningen kan endast den officiella mötesdelegat delta som 
nämns i fullmakten.

Anmälningspunkterna är öppna fredag 7.6.2013 kl. 09.00–20.00 och 
lördag 8.6.2013 kl. 08.00–13.30. De som anmäler sig efter detta går till 
 INFO-punkten i Scandic Vierumäki där de får mötesmaterialet och årsmö-
tespasset som man beställt på förhand. Notera att efter 8.6.2012 kl. 13.30 
kan du inte mera anmäla dig som officiell årsmötesdelegat och kan inte få 
röstningsmaterialet. 

Röstberättigade till följd av befattning eller position

Enligt Finlands Lionsförbunds stadgar bör även de som är röstberättiga-
de till följd av befattning eller position förhandsanmäla sig via webbsidan  
www.lionsvuosikokous2013.fi. Även deras identitet kontrolleras. Registre-
ringen på årsmötesplatsen sker vid den egna klubbens distriktsspecifika 
 anmälningspunkt. Även deras namn bör noteras i klubbens officiella full-
makt. Röstberättigade till följd av befattning eller position räknas enligt stad-
garna inte till kvoten på klubbens röstberättigade.

Röstningsförfarandet vid årsmötet

Den egentliga röstningen sker i samband med årsmötet i Vierumäki Areena. 
Vid röstningen finns det inte distriktsspecifika röstningställen, du kan rös-
ta vid vilket röstningsställe som helst. Valfunktionärerna granskar din rös-
trätt och övervakar röstningsproceduren. De officiella rösträknarna medde-
lar resultatet av röstningen till årsmötets ordförande.

Jurister har utgående från föreningslagen granskat röstningsprocessens 
laglighet och förbundets stadgearbetsgrupp har varit inkopplad då man för-
berett ärendet. Förbundets styrelse och guvernörsrådet har godkänt det nya 
förfaringssättet.

Bra att veta
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Målet är att öppna medlemsregistret 
för alla medlemmar
Framgång och lycka inför det nya 
året 2013! På förbundets kansli har 
det vari fullt upp bl.a. då det gällt 
att förbereda årsmötesärenden. Som 
ett nytt årsmötesärende har förbun-
det att sammanställa en sådan verk-
samhetsplan som inte bara drar upp 
linjerna för förbundets verksamhet 
under period utan även säger vad 
målen och medlen är för att uppnå 
vad man eftersträvar både vad som 
gäller administration och aktiviteter. 
Detta gäller även då man beslutar om 
förbundets budget så att man får en 
stabilare bas att stå på, då man be-
rättar vad pengarna är ämnade att 
användas till.

För arbetet med verksamhetspla-
nen fick ni medlemmar vid årsskiftet 
en medlemsenkät att besvara där det 
frågades om er åsikt gällande förbun-
dets aktiviteter utgående från vissa 
påståenden. Om enkäten och spe-
ciellt om svaren berättas på annat 
ställe i tidningen. Med hjälp av en-
käten strävar förbundet efter att även 
i fortsättningen få ett gott utgångslä-
ge för planeringen av verksamheten.

Viktigt  
medlemsärende

Såsom jag i min senaste spalt nämn-
de, strävar man att öppna medlems-
registret för alla medlemmar fr.o.m. 
1.7.2013. Det förutsätter från förbun-
dets sida ett noggrant planeringsar-
bete tillsammans med Vetokonsultit 
Oy som upprätthåller registret. Sam-
tidigt förutsätter detta av klubbarna 
att e-postadresserna för alla de med-
lemmar som använder sig av e-post 
har sina adresser uppdaterade och 
korrekt skrivna då identifieringen är 
planerad att ske via e-postadresser. 

Då det gäller kommunikation an-
vänder sig förbundet redan nu av 
medlemsregistret då man sänder ut 
nyhetsbreven. Efter det att det första 
nyhetsbrevet distribuerades i februa-
ri 2012 har andelen felaktiga e-post-
adresser minskat betydligt. Felen har 
i de flesta fall gällt skrivfel d.v.s. de är 
lätta att korrigera. Jag vill också po-
ängtera att man borde använda sig 
av medlemsregistrets aktivitetsdel. 
För att bygga upp förbundets kom-
munikation och lionsvarumärket är 

det viktigt att aktiviteterna är note-
rade i registret. Vi använder oss av 
uppgifterna då man informerar den 
stora allmänheten om lionsverksam-
heten.

Förbundets kommunikationsle-
dare Thorleif Johansson har påm-
int om hur viktigt det är att man 
berättar historier; man berättar his-
torier om hur mycket bra saker som 
vi har åstadkommit inom lionsverk-
samheten. – Aktivitetsdelen i med-
lemsregistret borde vara ett lager för 
lionshistorier.

Förbundets 60:e  
årsmöte i Heinola

Man fortsätter med att reformerna 
förbundets årsmötesveckoslut och 
därtillhörande arrangemang. På fre-
dagskvällens program har man en 
panel med kandidaterna till viceord-
förandeposten och på lördagen sker 

röstningarna enligt ett nytt sys-
tem. Läs mera om detta i den här 
 tidningen. Där finns viktig informa-
tion om anmälningen till årsmötet 
och röstningsförfarander.

I personvalen röstar man även om 
vår kandidat till internationell direk-
tor 2014–2016. Man väljer Europas 
representant som internationell di-
rektor i LCI:s styrelse enligt rotation-
sprincipen.

På grund av Finland i toppen-kam-
panjen har Finland flera gånger bytt 
tur med andra europeiska länder. 
Den här gången lyckas det inte. Valet 
är villkorligt beroende på Harri Ala-
Kuljus kandidatur för posten som 
internationell president med början 
2014. I den internationella styrelsen 
kan samtidigt inte finnas två med-
lemmar från samma land.

Kallelsen till årsmötet sänds före 
utgången av mars till klubbens pre-
sident i tre exemplar. 

Öppet hus på förbundets 
kansli 1.3.2013  

kl. 12–15.45

Förbundets personal önskar alla lion 
välkomna för att bekanta sig med för-
bundets kansli i Malm, Helsingfors 
som flyttat ner en våning i Lion-hu-
set och samtidigt förnyats. Adres-
sen Kyrkobyvägen 10, II våningen. 
Vi bjuder på kaffe och smågott. Vi 
väntar er i stora skaror! 

Vi ses senast 1.3.2013. 
Ha en bra början på våren!

Generalsekreteraren ger en översikt av förbundets ekonomi vid guvernörsrådets informationstillfälle i Tavastehus. 
Foto: Heikki Hemmilä.
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I början av inkommande juli är vi 
många som är på väg till vår organi-
sations 96:e internationella årsmö-
te i Hamburg 5–9.7.2013 för att där 
visa upp våra blåvita färger och den 
finländska lionismens livskraft. Än-
nu hinner man med men det lönar 
sig att nu skynda sig att fatta beslu-
tet och reservera resan.

”Det internationella årsmötet har 
aldrig hållits så nära oss. Möjlighe-
ten att uppleva ett evenemang där 
lion från världens alla hörn möts är 
unik. Man väntar att ända upp till 
20  000 deltagare skall vara på plats. 

Vi har här vårt bästa tillfälle att 
visa upp styrkan hos den 
finländska lionsverksam-
heten. Trots att organi-
sationens ledning kän-
ner till vår styrka är 
detta inte fallet med 
den största delen av 
lionsmedlemmarna i 
de olika delarna av 
världen. Vi ska vi-
sa upp den”. Såhär 
konstaterar vår egen 

kandidat till internatio-
nell 2:a vicepresident, PID 

Harri Ala-Kulju.
– Då jag träffat lion i oli-

ka delar av Finland har fleras 
kommentarer varit: ”Troligt-
vis kommer jag till Hamburg”. 
Många har det i sina tankar. 
Förbundet har ordnat med re-
sealternativ, så det gäller att ba-
ra modigt skrida till verket. Man 
kan förstås även själv ordna med 
sin resa. Från förbundet sida har 
man utsett PDG Tuomo Holopai-
nen som kan ge råd då det gäller 
resealternativ och -arrangemang, 
säger lion Harri uppmuntrande till 
de som ännu funderar på att delta.

Då det gäller den kommande 
periodens lionsverksamhet, kon-
staterar vår kandidat att det ju är 
så att lionsorganisationen varje år 
har en ny ledning. Ny internatio-
nell president, nya distriktsguver-
nörer och nya klubbpresidenter. 
Uppgifterna är ändå desam-
ma varje år; förverkliga lions-
klubbarnas mission att tjäna. 
För det har de att se till att det 
finns tillräckligt med hjälpande 
händer, att organisationen för-

stärks och serviceförmågan väx-
er. Slagorden kan ändra. Det här året 
lever vi ”i en värld av service”, nästa 
år ”följer vi våra drömmar” men ar-
betet bakom dessa ord är detsamma 
från år till år: att ta hand om klub-
bens livskraft och serviceförmåga.

PID Harri framhåller ännu som 
vägkost för årets klubbverksamhet 
att budskapet är det samma som 

ovan. Vi skall sköta om vår service-
förmåga. Medlemsutvecklingen var 
senaste år –419. Detta år har tillsvi-
dare gått i samma takt. Ingen kräver 
att Finland skulle ha en snabb till-
växt men vi skall tillsammans se till 
att vi inte visar upp en tillbakagång. 
Vi skall inte ge upp. Ansvaret lig-
ger på varje klubb och dess ledare. 
Då klubben sköter om sin egen hälsa 
håller sig hela organisationen frisk. 
Det är även viktigt att de finsksprå-
kiga tjänsterna bevaras vid vår inter-
nationella organisation, sammanfat-
tar vår kandidat.

Jag frågade ännu av vår kandidat 
om andra hälsningar till supportrar-
na. Harri svarade att ”det första som 
kommer i tankarna är ordet TACK, 
och ett stort sådant. De finländska 
lionsmedlemmarna har redan under 
många år stått bakom kampanjen 
och stött den. Detsamma gäller de 
som arbetat med kampanjen. Man 
har utfört gratis arbete till ett vär-
de av tusentals euron och många av 
dem har offrat egna pengar då de del-

tagit i kampanjevenemang. Inför det-
ta kan man endast vara ödmjuk!”

”Efter ett år vet vi hur det går.  
Beslutet fattas av en liten krets i vil-
ken ingår fyra personer. Ifall vi  inte 
lyckas, beror det inte på bristen på 
stöd hos oss finländare, knappast 
heller på kandidaten utan orsakerna 
ligger någon annanstans. Ifall vi lyck-
as är det de finländska lionsmedlem-
marna som skall tackas. De har styr-
ka och de stöder”, konstaterade den 
intervjuade till slut.

Själv ser jag redan framför mig 
den färggranna internationella pa-
raden på stranden av den vack-
ra Binner-Alstersjön där vi har den 
hundrahövdade uniformerade skan-
dinaviska marschavdelningen som 
domineras av de blåvita finländska 
färgerna, de finländska folkdräkter-
na, de små finländska blåvita kors-
flaggorna och glada finländska lion. I 
luften har vi känslan av stor fest och 
av alla tiders största finländska inter-
nationella lionshändelse. 

Markku Talvio, PDG

Över 300 på väg – ännu ryms 
man med till Hamburg

PID Harri Ala-Kulju håller tal till finländska lion vid en Melvin Jones-tillställ-
ning i Kalajoki 12.1.2012. Foto: Heikki Hemmilä.



Medlemsärenden

68  LION  1/13

Då klubben ordnar ett evenemang 
som gäller läskunnighet såsom 
t.ex. deltar i ett uppläsningsjippo 
eller donerar böcker, kom ihåg att 
meddela om aktiviteten i förbun-
dets register 
www.lions.fi/rekisteri 
 Inmatning av klubbaktiviteter 
(Klubien aktiviteettien syöttö)

Notera vid inmatningen: katego-
ri (kategoria): 1 samhälls- och kul-
turaktivitet (yhteisö- ja kulttuuriak-
tiviteetti), undergrupp (alatyyppi): 
6 utbildning/språk/läskunnighet 
(koulutus/kieli/lukutaito),
Läge (Tila): OK

Medlemsrekryteringens 
vårsatsning

Den viktigaste orsaken till att människor  
inte ansluter sig till en lionsklubb är helt  
enkelt den, att de aldrig blivit tillfrågade.

ÖKA ANTALET KVINNLIGA LION

Av lionsorganisationens medlemmar är 23 % kvinnor, i Europa är 
kvinnornas andel 19 %, i Finland endast 16 %. Finland är jämställd-
hetens land, då det gällt kvinnosaksfrågor har vi varit förgångare. 
Låt oss reparera situationen då det gäller medlemskåren inom Lions 
och ge kvinnorna en möjlighet att utföra lionsarbete. Nya medlem-
mar utgör en resurs för klubbarna, genom dem får vi nya idéer, kon-
takter och arbetande händer. 

Låt os under våren driva en ordentlig medlemsvärvningskam-
panj – i varje klubb ryms det nya medlemmar – varje medlem 
kan framföra en medlemsinbjudan. 

Ifall det bland dina vänner finns personer som är intresserade av 
verksamheten och som inte på sin egen hemort har möjlighet 
att ansluta sig till en klubb, meddela mig om saken under adress  
maija-liisa.heikkila@lions.fi. Medlemsprogramarbetsgruppen tar med 
tacksamhet emot informationen.

NYA LIONSKLUBBAR

Under höstperioden grundades två nya kvinnoklubbar, LC Siuntio-
Sjundeå/Charlotat i B-distriktet och LC Orimattila/Leonat i C-distrik-
tet. Jag önskar er, nya lions, hjärtligt välkomna med i verksamheten.

GÖR PARTNER TILL LION

Vi har en stor grupp av partner som känner till vår verksamhet väl 
och som jag tror att är intresserade av att ansluta sig som medlem-
mar till en lionsklubb. Låt oss erbjuda dem en möjlighet att som lion 
verka i en lionsklubb för män eller för kvinnor eller i en samklubb. 
Klubbens president (medlemsledare); ta kontakt med de medlem-
mar i din klubb vars partner inte är lion. Förmedla kontaktuppgif-
terna för dem som är intresserade till en lämplig klubb eller om en 
sådan saknas, sänd uppgifterna till mig. Gör er även beredda på att 
inom er egen klubb bjuda in intresserade partner på besök till klub-
ben eller direkt föreslå medlemskap.

Allt grundar sig ju förstås på frivillighet och partnerns eget intres-
se. Att en partner ansluter sig till klubben betyder inte en nedkör-
ning av ladyverksamheten utan en ny möjlighet.

SNABB OCH SMIDIG INTAGNING  
AV NY MEDLEM

I klubbens modellstadgar har man förenklat intagningen av en ny med-
lem. Ifall klubbens stadgar gör processen långsam eller svår kan det lö-
na sig att fundera på att förnya stadgarna. Med tanke på att få medlem-
marna att stanna kvar i klubben, är ett bra alternativ att före intagningen 
bjuda in en ny medlem för att bekanta sig med klubbens verksamhet.

VICEPRESIDENTEN

Du håller som bäst på med att välja klubbfunktionärer för nästa  
period. Kom ihåg att du även utser en medlemsledare i din klubb. I 
 distrikten kommer man att arrangera instruktionstillfällen för klubbar-
nas medlemsledare.

SEKRETERARPOSTEN TVÅÅRIG?

Uppgiften som sekreterare i klubben är krävande och man säger att 
då man ordentligt har lärt sig uppgiften så är perioden slut. Man har 
möjlighet att utnyttja en bra sekreterares kunnande genom att göra 
sekreterarperioden tvåårig.

Med lionshälsningar
Maija-Liisa Heikkilä

Medlemsledare

PROGRAMMET FÖR LÄSINSATSER

Internationella huvudkontoret meddelar:
Lionsklubbar som via nätet meddelar om projekt som berör läsning 
eller läskunnighet får ett speciellt ”Reading Action Program” -märke 
att fästa vid sin klubbfana.

Andelen kvinnliga 
medlemmar  

2012
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Inom LC Nykarleby/Älvor gläds vi över att klubben senaste höst fick 
sex nya medlemmar. Vi hoppas våra nya medlemmar skall trivas till-
sammans med oss.

Älvorna har under hösten delat ut nallar till Nykarleby HVC och 
till Nykarleby ambulansen. Nallarna är tänkta att ge lite tröst när man 
är sjuk och behöver ambulanstransport eller besöker HVC för vård.  
Inför julen donerade klubben enskilt och tillsammans med andra klub-
bar medel till familjer och enskilda hjälpbehövande.

På bilden de nya medlemmarna i LC Nykarleby/Älvor tillsammans 
med DG Kerttu Illikainen. Från vänster DG Kerttu Illikainen, Katriné Ha-
rald, Susann Fredriksson, Christel Nygård, Maria Kronqvist och Gunilla 
Skog. På bilden saknas Jessica Nyberg.
     Britt-Mari Knuts

SOS-Barnbyar har åt Finlands Lions-
förbund och via det till många aktiva 
klubbar utdelat medaljen ”Rohkeas-
ti lapsen puolesta”. Medaljen hänför 
sig till firandet av 50-årsjubiléet för 
SOS-Barnbyar och den ges åt perso-
ner och organisationer som på ett be-
tydande sätt har möjliggjort ett bätt-
re liv för barn.

Nu utdelades de fem första num-
rerade medaljerna. En av dem fick 
president Martti Ahtisaari. Finlands 

Lionsförbund var den enda organisa-
tion som beviljades medaljen.

”Finlands Lionsförbund har stött 
alla SOS-Barnbyars verksamhetsstäl-
len från verksamhetens början och 
har varit med om finansieringen av 
flera hem. Lionsförbundet verkar 
också i övrigt i stor omfattning och 
konkret för barnens bästa i Finland 
och i världen”, konstaterade verk-
samhetsledaren för SOS-Barnbyar, 
Jari Ketola i motiveringen för bevil-
jandet av medaljen.

Lionsklubbarna har 
aktivt varit med och 

stött

Lionsklubbarna har aktivt stött 
SOS-Barnbyar. Redan då man i 
 Esbo, Hagalund uppförde det den 
första barnbyn i Finland, donerade 
den lokala klubben bänkar och bord 
och den första föreståndaren för 
SOS-Barnbyn i Hagalund var Raimo 
Riikonen (LC Helsinki/Kaivopuisto)

I barnbyn i Hagalund uppfördes 

SOS-Barnbyar belönade lionen med medalj

Medaljens mottagare fr.v. generalsekreterare Maarit Kuikka (Finlands Lions-
förbund), Taina Mällinen och Kaika Olkkonen samt de som på SOS-Barn-
byföreningens vägnar överlämnade medaljen; styrelsens ordförande Seppo 
Kemppinen, kommunikationschef Aija Rikala ja verksamhetsledare Jari Ketola.  
Foto: Antti Tuomikoski.

SOS-Barnbyföreningens 50-års jubi-
leumsmedalj ”Rohkeasti lapsen puo-
lesta”. Foto: Antti Tuomikoski.

Medaljen ”Rohkeasti lapsen puo-
lesta” har planerats av skulptören Sa-
tu-Minna Suorajärvi. Medaljens ena 
sida visat ett barn som tillsammans 
med sin mor tar sina första steg och 
den andra sidan upptas av en bild 
av föreningens grundare Albin Geb-
hardts och hans namn.

Thorleif Johansson

1968 ett Lions-hem som fick sitt 
namn efter donatorerna. Lions-hem 
finns även i Punkaharju och Vihanti.

Lionsmedlemmar inom Tammer-
forsområdet har aktivt stött den 
barnby som för närvarande byggs 
och LC Vantaa/Pähkinärinne har re-
dan i åratal inriktat sin hjälpverksam-
het på SOS-Barnbyar.

På initiativ av Aimo Viitalas egen klubb, LC Helsinki/Hakaniemi, och med 
inkomsterna från en gratulationsadress som sammanställts av Lionsför-
bundet, skaffar hela lionsfältet en Nuusku-droghund åt tullen för att på 
det sättet hedra jubilaren på bemärkelsedagen. Hunden föds på våren 
och efter inskolningen som tar ungefär ett år, kommer flickhunden, som 
befordrats till tullhund, att få namnet ”Kaija” efter Aimos framlidna kära 
hustru. Droghunden ”Aimo N.K.” har tjänat tullen redan i fem år.

Uppvaktningen skedde på Suomalainen Klubi där släktingarna och 
de personliga vännerna först stod i turen att framfört sina gratulationer. 
 Därefter följde krigsveteranerna som överräckte sitt förtjänsttecken i guld. 
Efter flera lionsdelegationer följde bl.a. andra motsvarande grupper, dip-
lomater, byggnadsindustrin och arkitekter, representanter för samhälls- 
och näringsliv samt en imponerande juristdelegation.

Antti Tuomikoski

PID Aimo Viitala uppvaktades bl.a. av en lionsdelegation ledd 
av förbundets ordförande Seppo Söderholm som deklamerade en 
levnadskrönika över jubilaren skriven på vers. Foto: Jatta Tuomikoski.

Lionsverksamhetens Grand 
Old Man Aimo Viitala 85 år

Växande medlemsantal i LC 
Nykarleby/Älvor



Ida Forsell

Mahtavaa alka-
nutta vuotta 
kaikille Leoleh-

den lukijoille! Tässä lehdessä on pal-
jon juttuja asioista, jotka ovat minun 
sydäntäni lähellä. Heti tässä alla Suo-
men Leojen hallituksen (SLH) vara-
presidentti Aino-Maija Laitinen 
kertoo SLH:n viroista. Olen itse 
ollut SLH:ssa ja sen edeltäjässä 
leoneuvostossa useita kausia. Jo-
kainen kausi on ollut mahtava en-
kä vaihtaisi niitä pois mistään hin-
nasta. Hallituksessa oppii valtavasti 
uutta ja pääsee mukaan kehittämään 
Suomen leotoimintaa. Lue Aino-Mai-
jan juttu ja löydä itsellesi sopiva virka!

Toisella aukeamalla kerrotaan 
maalisuussa järjestettävistä Talvipäi-
vistä ja kesäkuun vuosikokoukses-
ta. Molempiin tapahtumiin kannattaa 
osallistua. Niissä pääset varmas-
ti nauttimaan leojen kuuluisasta yh-
teishengestä ja saat paljon ideoita ja 
intoa oman klubisi toimintaan. Samai-
sella aukeamalla esitellään myös mi-
nun oma leoklubini, Leo Club Järven-
pää. Olen ehkä vähän puolueellinen, 

Suomen Leojen 
hallitus hakee 
jälleen virkai-Själleen virkai-S

lijoita seuraavalle kau-
delle. Jos hallitustoimin-
ta ja hyvä porukka kiin-
nostavat, hae leohalli-
tukseen! Leotoiminnas-
sa oppii parhaiten teke-
mällä ja Suomen Leojen 
hallitus on upea tilaisuus 
oppia uutta. Samalla pää-
set vaikuttamaan siihen, 
mitä leot tekevät ja millai-
sia aktiviteetteja haluam-
me järjestää. Ohessa on 
esiteltyinä hallitusvirat:

Piiripresidentit
Suomi jakaantuu piireihin, ja 

niistä jokaisessa tulisi olla Leo, joka 
informoi paikallisia leijonia ja leo-
ja. Piiripresidentti toimii siis linkkinä 
paikallisten leojen ja leohallituksen 
välillä. Piiripresidentit ovat tärkeitä, 
koska heidän avullaan saamme tie-
toa klubeista ja leoista, joita emme 
muuten välttämättä tapaisi. 

ILO 
ILO eli kansainvälisten asioi-

den sihteeri hoitaa Suomen Leo-
jen suhteita muualle maailmaan. 
ILOn tulisi käydä erilaisissa kan-
sainvälisissä tapahtumissa sekä 
viemässä viestiä Suomesta että 
perehtymässä muun maailman toi-
mintamalleihin. ILOn avulla saam-
me tietoa hyvistä ideoista, joita jos-
sain toisessa maassa on keksitty 
ja joita mekin voisimme mahdolli-
sesti hyödyntää. ILO kirjoittaa jo-
kaiseen Leolehteen ILOisia uutisia 
maailmalta.

PR-sihteeri
PR-sihteeri vastaa nimensä 

mukaisesti Leojen ja leohallituksen 
PR-asioista. PR-sihteeri hoitaa kai-
ken tiedotuksen ja saa facebookata 
mielin määrin hallituksen kokouk-
sissa. Tai ei ehkä nyt kuitenkaan… 
PR-asioihin kuuluvat muun muas-
sa Internet-tiedotus, mainosmate-
riaalit ja mahdolliset virkailijoiden 
käyntikortit ja muut materiaalit. 

Sihteeri
Sihteeri kirjaa kokouksien 

tapahtumat pöytäkirjaksi. Hän 
kokoaa pöytäkirjat liitteineen 
kokouksen aikana ja sen jäl-
keen ja jakaa ne tarvittaessa 
eteenpäin. Sihteerinä opit hy-
viä taitoja, kuten virallisen pöy-
täkirjan kirjoittamisen. Sihteerin 
pesti sopii hyvin myös uudem-
mille Leoille!

Rahastonhoitaja
Hän on Leojen rahakirstun 

vartija. Rahastonhoitaja pitää 
kirjaa kaikista menoista ja tu-
loista kauden aikana. Rahas-
tonhoitajan tehtävänä on mak-
saa ja rahastaa sekä katsoa, 
että kaikista maksusuoritteista 
on päätös. Rahastonhoitajana 
pääset siis perehtymään kirjan-
pidon saloihin ja siirtelemään 
rahavuoria tililtä toiselle!

Varapresidentti
Varapresidentti on hallitukses-

sa presidentin opissa ja tukena. 
Varapresidentistä tulee tavallises-
ti presidentti seuraavalle kaudelle 
ja hän perehtyy presidentin työhön 
edellisenä kautena. Lisäksi vara-
presidentillä on omia vastuualuei-
taan, kuten leorahasto. 

Presidentti
Leopresidentti on hallituksen 

puheenjohtaja. Presidenttinä saat 
johtamiskokemusta ja pääset tu-
tustumaan sekä Leojen että Leijo-
nien maailmaan. Hallituksen pre-
sidenttinä pääset pomottamaan 
koko hallitusjengiä! 

Hae siis hallitukseen 30.4.2013 
mennessä! Haluamme juuri sinut 
leohallituksen jäseneksi, koska jo-
kainen jäsen tuo ryhmälle lisää rik-
kautta!

    

mutta Leo Club Järvenpään on eh-
dottomasti maailman paras klubi! 
Oletko eri mieltä? Esittele 
oma leoklubisi ensi 
lehdessä!

Viimei-
sellä aukeamal-

la on kansainvälisiä tuulia. 
LEF lähestyy kovaa vauhtia. Tätä 

olemme odottaneet jo kolmisen vuot-
ta ja nyt se on vihdoin täällä. Vielä eh-
dit mukaan auttamaan järjestelyissä. 
Delegaation johtajamme Kaisa Sark-
kisen sanoin ”Jokaisen leon on koet-
tava LEF ainakin kerran elämässä!”.  
Olen itse osallistunut viiteen LEF:iin 
ja jokainen niistä on ollut kertakaikki-
sen upea elämys. Ole rohkea, ja käy 
itse kokemassa järjestömme kan-
sainvälinen puoli.

Mukavia lukuhetkiä!

Ensi kauden suunnittelu on alkanut
Teksti Aino-Maija Laitinen, SLH varapresidentti

Suomen Leojen hallitus

Leonardo Järvenpäästä toivottaa kaikki leot tervetulleeksi jahtaamaan  
Talvipäivät-pystiä. Paras klubi voittakoon!

Ida Forsell
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anna-MaIja räIhä

25.-27.01 Leo Europa Pre Forum 2013 (Himos, Suomi)
Lue ensi lehdestä miten Pre-Forum sujui! 

08.-10.03. Talvipäivät (Tuusula)
Leo Club Järvenpää järjestää leojen talvipäivät Tuusulassa maa-
liskuun puolivälissä. Tule mukaan taistelemaan Talvipäivä-pokaa-
lista! Lisätietoa seuraavalla aukeamalla.

25.-30.04. (Libanon)
Mediterranean Workshop  järjestetään Libanonissa. Tapahtumas-
sa Välimeren alueen leot kokoontuvat pohtimaan oman alueen-
sa leotoiminnan kehitystä. Mene mukaan viemään pohjoismaisia 
tuulia Välimerelle!

01.-02.06. (Itävalta)
Laxenburg ball on leojen järjestämät tanssiaiset Itävallassa. Pak-
kaa mukaan juhlamekko tai puku ja mene oppimaan vanhojen 
tanssien -tyylisiä tansseja. Wiener-valssin askeleiden ei tarvitse 
olla hallussa, että tähän juhlavaan leotapahtumaan voi osallistua.

07.-08.06.Vuosikokous (VK), Vierumäki
Suomen Leojen ja leijonien vuosikokous pidetään tällä kaudella 
Vierumäellä. Merkitse tapahtuma jo kalenteriisi. Lisätietoa seuraa 
pitkin kevättä. Lue lisää seuraavalta sivulta!

28.06. Leon nimipäivä Suomessa
Hauska mahdollisuus tehdä jotain yhdessä klubin kanssa. Järjes-
tää kesäinen aktiviteetti, ja samalla voi pitää klubin oman grilli-il-
lan tai piknikin, jossa päättää nykyinen kausi ja potkaista hienoon 
alkuun uusi alkava kausi.

05.-09.07. Lions Clubs International Convention (Hampuri, Saksa)
Leijonien kansainvälinen kokous järjestetään pitkästä aikaa Eu-
roopassa. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä näkemään jär-
jestömme kansainvälinen puoli. Liity Suomen leodelegaation Fa-
cebook-ryhmään, niin pysyt tilanteen tasalla.

10.-17.08. LEF 2013 (Himos, Suomi)
Tämä on Suomen Leojen vuosikymmenen merkittävin leotapah-
tuma. Suomen Leo Europa Forumia ei kannata jättää kokematta! 
Lisätietoa tapahtumasta osoitteesta www.lef2013.org.

Melkein kaikissa leomaissa on vuosikokous kevään aikana. Lisätietoa vuo-
sikokouksista saat ILO:ltamme Karri Lehdolta. 

12.-14.04.2013: Unkari, Slovenia ja Ranska

03.-05.05.2013: Sveitsi 

09.-11.05.2013: Ruotsi

16.-18.05.2013: Saksa ja Romania 

16.-19.05.2013: Italia 

24.-26.05.2012: Itävalta ja Kroatia 

01.-02.06.2013: Hollanti

hanna leskInen

Leomaailman 
tapahtuma-

kalenteri

Uutisia Suomesta 
ja maailmalta

2

3

1

4
5

4.   Leo Club Järvenpää aut-
toi perinteisesti Pelastusarmei-
jan Joulupadalla joulukuun lo-
pussa. Järvenpään leoilla on 
vuosittain muutama patavuoro 
jonkun taustaklubin Joulupadal-
la. Tällä kertaa pata oli LC Jär-
venpää/Ainojen. 

5.   Leo Club Porvoo/Po-
mega osallistui taustaklubin-
sa LC Porvoo/Blankan kans-
sa Porvoon joulumarkkinoille. 
Leot leipoivat myytäväksi pari-
kymmentä piparkakkutaloa. Ta-
lot loppuivat jo markkinoiden 
ensimmäisenä päivänä, joten 
leot tekivät lisää taloja seuraa-
vaksi päiväksi. Tempauksella 
kerätyt yli 400 euroa lahjoitet-
tiin Porvoon sairaalan lasten-
osastolle. Hienoa työtä 
Pomsut!

1.   Leo Club Ylivieska jatkaa 
aktiivista toimintaansa. He olivat 
joulun alla laulamassa joululau-
luja vanhainkodissa. Lisäksi 
heillä on ollut kaksi hyvin onnis-
tunutta narikkaa loppuvuodesta. 

2.   Leo Club Hamina pi-
ti tammikuun lopussa kahvituk-
sen Haminan Talvisoitannoissa. 
Talvisoitannot on LC Hamina/
Bastionin leijonien järjestämä 
hyväntekeväisyyskonsertti, jos-
sa kuultiin Syksyn sävelten sa-
toa kautta aikain. Ehkä Haminan 
leot kertovat enemmän tapahtu-
masta seuraavassa lehdessä? 

3.   Leojohtajan aktiviteet-
tikilpailu julistettiin alkaneek-
si edellisessä Leolehdessä ja 
sleo-llistalla. Onko sinun klubi-
si jo miettinyt, millä aktiviteeteil-
la haluatte osallistua ja voittaa 
kilpailun ja saada upean palkin-
non?

Suomen Leot
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Suomen Leojen ja leijonien vuosikokous pidetään tällä kaudella 
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Suomen Leot
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T ällä kertaa klu-
biesittelyssä on Tbiesittelyssä on Tmelkein 15-vuoti-Tmelkein 15-vuoti-T

as C-piirin tehopakkaus Leo 
Club Järvenpää. Tämä 90-lu-
vun lopussa perustettu klubi 
on ollut aktiivinen koko ole-
massaolonsa ajan. Jäsen-
määrä on välillä pudonnut al-
le viiteen, mutta se ei ole klu-
bin iloa ja intoa vähentänyt. 
Tällä hetkellä klubissa on 13 
jäsentä.

Kokoontuupa klubimme mis-
sä tilanteessa ja paikassa tahan-
sa, naurulta ei voi välttyä. Klubi-il-
lat ja -kokoukset keskeytyvät useita 
kertoja iloiseen naurunremakkaan. 
Aktiviteeteissa nauretaan vatsam-
me kipeiksi ja matkat leotapahtu-
miin ovat riemukkaita.  Jokaisen 
klubitapaamisen jälkeen hymyilyt-
tää vielä pitkälle seuraavaan päi-
vään. Klubitoiminnastamme saa 
voimaa arkeen. 

Taustalla  
vahvat leijonat

Leo Club Järvenpään tausta-
klubeina toimivat kaikki Järven-
pään leijonaklubit. Järvenään leijo-
naklubien yhteistyö toimii hyvin ja 
se näkyy myös yhteisen leoklubin 
toiminnassa. Monet Järvenpään 
leojen pitkäaikaisimmista aktivitee-
teista ovat juuri taustaklubien kans-
sa yhdessä tehtäviä. Joka kevät 
leot esimerkiksi osallistuvat Ven-
nyjen ja Jean Sibeliuksen järjestä-
mään Venny-starttiin. Se on koko 
perheen pyöräilytapahtuma, jos-
sa leot ovat vuosien saatossa teh-
neet kaikenlaista vohvelimyynnis-
tä kasvomaalauksiin.  Joulumielen 
Järvenpään leot saavat Pelastus-
armeijan Joulupadoilta, jotka ovat 
taustaklubien vastuulla. Leot otta-
vat joka vuosi muutaman patavuo-
ron eri taustaklubilta. Yhteistyö toi-
mii myös toisin päin. Jo monena 

vuonna taustaklubien leijonat ovat 
toimineet mehunkeittäjinä leojen 
Hyvänmielenpäivän-aktiviteetissa. 
Lisäksi leot ovat aina ennen Hy-
vänmielenpäivää taustaklubin lei-
jonan luona leipomassa pipareita. 
Komulaisten keittiöstä on tullut leo-
jen suosikkipaikka. 

Jäseniä nuoriso- 
vaihdosta

Järvenpäässä parhaaksi jä-
senhankintakeinoksi on todettu 
nuorisovaihto. Nuoren vaihtoon lä-
hettävä leijonaklubi maksaa hänel-

Pieni mutta tehokas
Teksti Järvenpään leot

le yhden kauden leojäsenmaksun. 
Leot ottavat nuoren mukaan akti-
viteetteihin, kokouksiin ja tapahtu-
miin. Vuoden aikana nuori yritetään 
saada innostumaan toiminnasta 
niin, että hän jatkaisi mukana seu-
raavanakin vuonna. Järvenpään 
leot ovat saaneet useita pitkäaikai-
sia jäseniä nuorisovaihdon kautta. 
Parin viime vuoden aikana uusia jä-
seniä on löytynyt myös paikallises-
ta Nuorisoparlamentista. Seuraa-
vaksi suunnitelmissa on yhteistyö 
Järvenpään partiolaisten kanssa. 

Raportoimme varmasti Leolehdes-
sä yhteistyön onnistumisesta.

Leo Club Järvenpää on kasvat-
tanut 15 vuoden aikana monia pii-
rin ja moninkertaispiirin virkailijoita, 
useita vuoden leoja, Suomen en-
simmäisen kansainvälisen vuoden 
leon ja valtavan määrän elämäs-
sään hyvin pärjääviä nuoria. Kohta 
vanhimmat klubilaiset alkavat olla 
kypsiä leijoniksi. 

Meidän klubistamme ei iloa 
puutu, siksi Leo Club Järvenpää 
on Suomen paras leoklubi!

Klubiesittely

LEO CLUB JÄRVENPÄÄ

• Perustettu: 16.04.1998
• Taustaklubit: LC Järvenpää, LC Järvenpää/ 

Ainot, LC Järvenpää/Jannet, LC Järvenpää/
Jean Sibelius, LC Järvenpää/Vennyt

• Jäsenmäärä: 13
• Jäsenten keski-ikä: 21,6 vuotta
• Parhaat aktiviteetit: Hyvänmielenpäivä, yh-

teistyö lastenkodin kanssa ja bingo vanhain-
kodissa, 

Järvenpään leot lopettavat kauden koko klubin yhteisellä piknikillä. Tämä kuva on vuodelta 2010.

Vuonna 2009 Järvenpää oli vuo-
den leoklubi.

Järvenpään edelliset talvipäivät olivat vuonna 2010. Tässä Talvipäivä-
pokaalin voittaneiden Helsinki/Itäväylän leojen taidonnäyte rastiradalta.

Teksti

www.leo-clubs.fi

Twister-peli viidllä pelialustalla ei ole niin helppoa, miltä se saattaa kuu-
lostaa. Pelaajia oli aluksi mukana kolmisenkymmentä. Pelialustoja vähen-
nettiin sitä mukaa, kun pelaajia putosi pelistä pois.

Vuosikokous Heinolassa 7.-9.6.2013
Tänä vuonna Leojen vuosikoko-

us pidetään jälleen samassa paikas-
sa kuin Leijonien. Kokoonnumme siis 
Heinolaan, D-piirin vilkkaaseen keskuk-
seen (big city), selvittämään, mitä tänä 
kautena onkaan saatu aikaan ja mitä 
ensi kaudella voisi tapahtua. Vuosiko-
kousjärjestelyt ovat hyvässä vaihees-
sa etenemässä, niitä pohditaan yhdes-
sä Leijonien kanssa ja heidän avullaan. 
Vaikka Leijonat kokoustavat Vierumäen 
urheiluopistolla, pysymme me Hei-
nolan keskustassa, Jyränkölän ti-
loissa (netistä löytyy), joissa meil-
lä on niin kokous kuin yöpyminen. 

Perjantaina SKEBAillaan 
yhdessä nuorten bändien ja Jy-
ränkölä-nuorien kanssa. Lau-
antain ohjelmassa on virallinen 
vuosikokous, jonka jälkeen meillä 
on hieman vapaata aikaa ja ilta-
juhla. Sunnuntaina on siten aa-
mupalan ja loppuhalailujen aika. 

Ne Leot, joilla on mahdol-
lisuus, voivat toki nauttia urheilu-
opiston antamista liikuntamahdol-
lisuuksista viikonlopun ulkopuolella. 
Vierumäen urheiluopisto tarjoaa ai-
nakin laajat golf-kentät, sisäpelikenttiä 
sekä ratsastusta. Testaa vaikka jään 
harjaamista curlingin tahtiin tai Robin 
Hoodin elkeitä jousiammunnassa! Vie-
rumäen urheiluopiston sivustolta voit 
katsoa asian tarkemmin: www.vieru-
maki.fi.   

Minulle vuosikokous tulee ole-
maan jännittävä ja tärkeä kokemus, 
koska olen ensimmäistä kertaa hallituk-
sessa asemassa, jossa pääsen johta-
maan kokousta ja mahdollisesti myös 
hallituksessa ensi kaudellakin. On hie-
noa päästä organisoimaan vuosiko-
kousta yhdessä upeiden Leojen ja 
Leijonien kanssa. Toivotamme 
teidät kaikki Leot ja leonmie-
liset lämpimästi tervetul-
leiksi Heinolan vuosi-
kokoukseen!

Lisäksi järjestelytoimikuntaan kuu-
luu Alina Mustamaa ja Magdalena Sipa-
ri sekä Leijonien yhdyshenkilönä Jukka 
Hietanen, vuosikokouksen päätoimi-
kunnan puheenjohtaja. 

”Vuosikoko-
uksen suunnitte-

lu vaatii paljon yhteistyö-
tä ja aikaa kaikilta järjestäjiltä, 

mutta lopputulos on palkitseva. 
Yhteistyö leijonien kanssa on vält-

tämätön, ja olemmekin onnistuneet 
saamaan leoille majoituksen ja melkein 

koko viikonlopun ateriat. Lisäksi olemme 
saaneet tarjouksia ravintoloilta gaalail-

lallista varten. Leoilla on myös rajallinen 
budjetti, mikä tekee kokonaisen viikon-
lopun ohjelman järjestämisestä haasta-
vaa, mutta ei mahdottoman. Lisäksi pää-

semme toteuttamaan luovaa puoltamme 
kun suunnittelemme Vuosikokouksen oh-
jelmaa. Haluamme yhdistää tekijöitä vii-
me vuosikokouksista, jotka onnistuivat ja 
saivat positiivisen vastaanoton, sekä ke-
hitellä omia ideoitamme viikonloppua 
varten. Kävimme myös viime vuon-
na Viron vuosikokouksessa, ja saim-
me nähdä mitä he olivat järjestäneet. 
Olemme saaneet myös viime vuo-
sikokouksen järjestäjiltä paljon 
tietoa siitä, mitä kaikkea täytyy 
ottaa huomioon, jottei mikään 
yksityiskohta jäisi huomiot-
ta näinkin isossa tapah-
tumassa.”

M a g d a l e n a  
Sipari

P.S. Leijonat ovat tehneet vuosi-
kokouksestaan upeat sivut, joilla myös 
meidät on huomioitu. 
Käythän vilkaisemassa?
www.lionsvuosikokous2013.fi 

T e r v e t u l o a 
v i e t t ä m ä ä n 
unohtumaton 

Talvipäiväviikonlop-
pu Tuusulan Metsä-
pirttiin idyylisen Ru-
sutjärven maisemiin 
8.-10. maaliskuuta.

Talvipäivien yhtey-
dessä juhlimme tapahtu-
maa isännöivän Leo Club 
Järvenpään 15-vuoti-

schattereita! Varaudu siis 
juhlimaan. Lauantaina jär-
jestetään virallinen chart-
terlounas, ja iltajuhlinnan 
tuoksinnassa tehdään pa-
luu juurille: back to the 
90’s, baby. 15 ikävuoden 
kunniaksi muistellaan tei-
ni-ikää ja 90-lukua – tai jos 
niitä muistoja ei niin paljoa 
90-luvulta ole, niin nyt nii-
tä tehdään! 

Talvipäivät 2013 lähestyvät
INFO

Mitä:  Talvipäivät
Missä:  Tuusulassa
Milloin:  08.-10.03.2013
Hinta:  20€

ILMOITTAUDU
camilla.ekman@leo-clubs.fi

Pakkaa siis lauantaiksi 
mukaan cocktail-puku lou-
nasta varten ja illaksi jo-
tain, mikä päällä voit tehdä 
aikamatkan 90-luvun teini-
ikään ja diskoihin. Lauan-
taina ohjelmassa on myös 
perinteinen talvipäivien 
rastirata.

Teksti Milja Salonen, Leo Club Järvenpää

”Vuosi-
kokouksen järjes-

täminen on täysin uutta 
ja erilaista minulle ensikerta-

laiselle! Se tietää uusia koke-
muksia ja taas paljon oppimis-
ta. Järjestäessä isoa tapahtumaa 
täytyy ottaa huomioon todella paljon 
eri asioita, mm. majoitus, ruokailu, 
kokoustilat, iltajuhla, ohjelma ja kaik-
ki kustannukset. Näiden kaikkien yhteen 
sovittaminen kohtuulliseen hintaan onkin 
haasteellista ja vaatii työtä. Mukavassa 
porukassa kokemus on kuitenkin todel-

la positiivinen, koska suunnittelutyötä 
ei jää yksin liikaa kellekään ja kaikki 
tehdään yhdessä. Omaa panosta-

ni olen pyrkinyt laittamaan sopivi-
en tilojen etsimiseen ja olemalla 

yhteyshenkilönä leojen ja lei-
jonien välillä, mikä on tär-
keä osa yhteisen tapahtu-

man järjestämisessä.”

 Alina Mustamaa, 
D-piiripresidentti

Suomen Leot
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Pieni mutta tehokas
Klubiesittely

LEO CLUB JÄRVENPÄÄ

• Perustettu: 16.04.1998
• Taustaklubit: LC Järvenpää, LC Järvenpää/ 

Ainot, LC Järvenpää/Jannet, LC Järvenpää/
Jean Sibelius, LC Järvenpää/Vennyt

• Jäsenmäärä: 13
• Jäsenten keski-ikä: 21,6 vuotta
• Parhaat aktiviteetit: Hyvänmielenpäivä, yh-

teistyö lastenkodin kanssa ja bingo vanhain-
kodissa, 

www.leo-clubs.fi

Twister-peli viidllä pelialustalla ei ole niin helppoa, miltä se saattaa kuu-
lostaa. Pelaajia oli aluksi mukana kolmisenkymmentä. Pelialustoja vähen-
nettiin sitä mukaa, kun pelaajia putosi pelistä pois.

Vuosikokous Heinolassa 7.-9.6.2013
Tänä vuonna Leojen vuosikoko-

us pidetään jälleen samassa paikas-
sa kuin Leijonien. Kokoonnumme siis 
Heinolaan, D-piirin vilkkaaseen keskuk-
seen (big city), selvittämään, mitä tänä 
kautena onkaan saatu aikaan ja mitä 
ensi kaudella voisi tapahtua. Vuosiko-
kousjärjestelyt ovat hyvässä vaihees-
sa etenemässä, niitä pohditaan yhdes-
sä Leijonien kanssa ja heidän avullaan. 
Vaikka Leijonat kokoustavat Vierumäen 
urheiluopistolla, pysymme me Hei-
nolan keskustassa, Jyränkölän ti-
loissa (netistä löytyy), joissa meil-
lä on niin kokous kuin yöpyminen. 

Perjantaina SKEBAillaan 
yhdessä nuorten bändien ja Jy-
ränkölä-nuorien kanssa. Lau-
antain ohjelmassa on virallinen 
vuosikokous, jonka jälkeen meillä 
on hieman vapaata aikaa ja ilta-
juhla. Sunnuntaina on siten aa-
mupalan ja loppuhalailujen aika. 

Ne Leot, joilla on mahdol-
lisuus, voivat toki nauttia urheilu-
opiston antamista liikuntamahdol-
lisuuksista viikonlopun ulkopuolella. 
Vierumäen urheiluopisto tarjoaa ai-
nakin laajat golf-kentät, sisäpelikenttiä 
sekä ratsastusta. Testaa vaikka jään 
harjaamista curlingin tahtiin tai Robin 
Hoodin elkeitä jousiammunnassa! Vie-
rumäen urheiluopiston sivustolta voit 
katsoa asian tarkemmin: www.vieru-
maki.fi.   

Minulle vuosikokous tulee ole-
maan jännittävä ja tärkeä kokemus, 
koska olen ensimmäistä kertaa hallituk-
sessa asemassa, jossa pääsen johta-
maan kokousta ja mahdollisesti myös 
hallituksessa ensi kaudellakin. On hie-
noa päästä organisoimaan vuosiko-
kousta yhdessä upeiden Leojen ja 
Leijonien kanssa. Toivotamme 
teidät kaikki Leot ja leonmie-
liset lämpimästi tervetul-
leiksi Heinolan vuosi-
kokoukseen!

Lisäksi järjestelytoimikuntaan kuu-
luu Alina Mustamaa ja Magdalena Sipa-
ri sekä Leijonien yhdyshenkilönä Jukka 
Hietanen, vuosikokouksen päätoimi-
kunnan puheenjohtaja. 

”Vuosikoko-
uksen suunnitte-

lu vaatii paljon yhteistyö-
tä ja aikaa kaikilta järjestäjiltä, 

mutta lopputulos on palkitseva. 
Yhteistyö leijonien kanssa on vält-

tämätön, ja olemmekin onnistuneet 
saamaan leoille majoituksen ja melkein 

koko viikonlopun ateriat. Lisäksi olemme 
saaneet tarjouksia ravintoloilta gaalail-

lallista varten. Leoilla on myös rajallinen 
budjetti, mikä tekee kokonaisen viikon-
lopun ohjelman järjestämisestä haasta-
vaa, mutta ei mahdottoman. Lisäksi pää-

semme toteuttamaan luovaa puoltamme 
kun suunnittelemme Vuosikokouksen oh-
jelmaa. Haluamme yhdistää tekijöitä vii-
me vuosikokouksista, jotka onnistuivat ja 
saivat positiivisen vastaanoton, sekä ke-
hitellä omia ideoitamme viikonloppua 
varten. Kävimme myös viime vuon-
na Viron vuosikokouksessa, ja saim-
me nähdä mitä he olivat järjestäneet. 
Olemme saaneet myös viime vuo-
sikokouksen järjestäjiltä paljon 
tietoa siitä, mitä kaikkea täytyy 
ottaa huomioon, jottei mikään 
yksityiskohta jäisi huomiot-
ta näinkin isossa tapah-
tumassa.”

M a g d a l e n a  
Sipari

P.S. Leijonat ovat tehneet vuosi-
kokouksestaan upeat sivut, joilla myös 
meidät on huomioitu. 
Käythän vilkaisemassa?
www.lionsvuosikokous2013.fi 

T e r v e t u l o a 
v i e t t ä m ä ä n 
unohtumaton 

Talvipäiväviikonlop-
pu Tuusulan Metsä-
pirttiin idyylisen Ru-
sutjärven maisemiin 
8.-10. maaliskuuta.

Talvipäivien yhtey-
dessä juhlimme tapahtu-
maa isännöivän Leo Club 
Järvenpään 15-vuoti-

schattereita! Varaudu siis 
juhlimaan. Lauantaina jär-
jestetään virallinen chart-
terlounas, ja iltajuhlinnan 
tuoksinnassa tehdään pa-
luu juurille: back to the 
90’s, baby. 15 ikävuoden 
kunniaksi muistellaan tei-
ni-ikää ja 90-lukua – tai jos 
niitä muistoja ei niin paljoa 
90-luvulta ole, niin nyt nii-
tä tehdään! 

Talvipäivät 2013 lähestyvät
INFO

Mitä:  Talvipäivät
Missä:  Tuusulassa
Milloin:  08.-10.03.2013
Hinta:  20€

ILMOITTAUDU
camilla.ekman@leo-clubs.fi

Pakkaa siis lauantaiksi 
mukaan cocktail-puku lou-
nasta varten ja illaksi jo-
tain, mikä päällä voit tehdä 
aikamatkan 90-luvun teini-
ikään ja diskoihin. Lauan-
taina ohjelmassa on myös 
perinteinen talvipäivien 
rastirata.

Teksti Milja Salonen, Leo Club Järvenpää

”Vuosi-
kokouksen järjes-

täminen on täysin uutta 
ja erilaista minulle ensikerta-

laiselle! Se tietää uusia koke-
muksia ja taas paljon oppimis-
ta. Järjestäessä isoa tapahtumaa 
täytyy ottaa huomioon todella paljon 
eri asioita, mm. majoitus, ruokailu, 
kokoustilat, iltajuhla, ohjelma ja kaik-
ki kustannukset. Näiden kaikkien yhteen 
sovittaminen kohtuulliseen hintaan onkin 
haasteellista ja vaatii työtä. Mukavassa 
porukassa kokemus on kuitenkin todel-

la positiivinen, koska suunnittelutyötä 
ei jää yksin liikaa kellekään ja kaikki 
tehdään yhdessä. Omaa panosta-

ni olen pyrkinyt laittamaan sopivi-
en tilojen etsimiseen ja olemalla 

yhteyshenkilönä leojen ja lei-
jonien välillä, mikä on tär-
keä osa yhteisen tapahtu-

man järjestämisessä.”

 Alina Mustamaa, 
D-piiripresidentti

Suomen Leot
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Leo Europa Forum 
järjestetään tänä Ljärjestetään tänä Lvuonna Himoksel-

la Suomessa. LEF2013 on 
järjestyksessään viides LEF 
Suomessa. Elokuun puo-
livälissä olevaan tapahtu-
maan asti Leolehdessä jul-
kaistaan eri-ikäisten LEF-kä-
vijöiden haastatteluja ja ko-
kemuksia LEF-tapahtumis-
ta vuosikymmenten varrella.  
Haluatko sinä kertoa omis-
ta LEF-kokemuksistasi en-
si lehdessä? Ota yhteyt-
tä Anna-Maija Räihään. 
anna-maija.raiha@leo-clubs.fi 

1. Kuinka monessa LEF:ssä 
olet ollut? Mikä oli ensimmäinen 
Forumisi?
Olen ollut neljässä leffissä. Ensim-
mäinen on Italiassa Cataniassa 
2003 ja hitsi, että se oli hienoa! Seu-
raavaksi osallistuin Suomen järjes-
tämään leffiin Saariselällä 2004. Sil-
loin autoin järjestäjiä paikan päällä. 
Kävin myös osan viikkoa Sloveni-
an leffissä vuonna 2005. Viimeisin 
LEF-kokemus on Saksasta vuodel-
ta 2007.

2. Kuinka tärkeänä osana leo-
toimintaa pidät Leo Europa Fo-
rumeja?
Leffissä tapaa huikeita nuoria ih-
misiä ympäri Eurooppaa ja ener-
gian määrä osallistujien joukossa 

Energiaa ja uusia ystäviä
Teksti Anna-Maija Räihä, LEF2013 viestintävastaava

on mahtava. Minä sain leffistä ai-
van älyttömän paljon lisää energi-
aa tehdä palvelutyötä jälleen koto-
na Suomessa.

3. Mikä on paras asia mitä 
olet oppinut Leo Europa Foru-
missa?
Leot ovat välittömästi ystäviä toi-
silleen.

4. Miten LEF-kokemukset ja 
leotoiminta auttaa tai tukee sinua 
nykyisessä työssäsi?
Leotoiminta on opettanut hyvin so-
siaaliseksi ja avoimeksi ja sen mi-
kä merkitys ilolla ja hyväntahtoi-
suudella on ihmissuhteille. Se on 
esimiestyössä erittäin hyvä omi-
naisuus. 

5. Mikä on paras muistosi 
Leo Europa Forumista? Onko 
jotain hampaankolossa?
Niitä on niin paljon! On ihan mah-
dotonta nimetä jotain yhtä tiettyä 
muistoa. LEF tapahtumana on ai-
na niin hieno kokemus! 
Pahinta on kun LEF viikko loppuu ja 
joudut palaamaan arkeen, iskee so-
siaalinen krapula, kun niitä hausko-
ja tilanteita, tapahtumia, naurua ja 
iloa ei olekaan enää.

6. Terveisesi LEF 2013 -ta-
pahtuman osallistujille?
 I gotta feeling - that tonight’s gon-
na be a good good night...

Leot tarjoilivat kuu-
maa mehua kirpe-
ässä pikkupakka-

sessa lauantaina 12.1. lei-
jonien vieraillessa sanka-
rihaudoilla Hietaniemes-
sä. Kyseessä oli varainke-
ruuaktiviteetti LEF:ia var-
ten. 

B- ja N-piirin leijonat jär-
jestivät jokavuotisen yhteisen 
kunniakäynnin Hietaniemen 
sankarihaudoille Helsingissä. 
Perinteikäs tapahtuma on saa-
nut alkunsa jo 60-luvulla. Tapah-
tumaan osallistui yhteensä kol-
misensataa leijonaa, puolisoa 
ja leoa. 80 leijonaklubia oli tuo-
nut klubilippunsa mukaan lippu-

kulkueeseen. N-piirin piirikuver-
nööri Jukka Kärkkäinen laski 
seppeleen sankariristille osal-
listuvien piirien puolesta. B-piirin 
kuvernööri Jukka Uusitalo puo-
lestaan laski seppeleen mars-
kalkka Mannerheimin haudalle. 

Leoilla on viime vuosina ollut 
oma tärkeä roolinsa kunniakäyn-
nillä. He tarjoilevat osallistujille 
kuumaa mehua hautausmaan 
portilla ennen ja jälkeen tapah-
tuman. Tällä kertaa mehutarjoi-
lusta vastasivat Leo Europa Fo-
rumia järjestämässä olevat leot. 
Vapaaehtoinen mehumaksu se-
kä pinssimyynti toivat mukavan 
lisän LEF-kassaan.

Leot mukana kunnioittamassa 
sotasankareita Hietaniemen hautausmaalla

Teksti Jenni Mäkitalo, LEF2013 rahastonhoitaja

LEF kertomuksia

HANNU ORRENMAA
Ikä:   33
Kotipaikka:  Oulu
Koulutus:  Sairaanhoitaja-palomies
Ammatti:  Ensihoitomestari
Klubi:  LC Oulu/Avain 
Virka:  Klubipresidentti
Kokemus:  4 LEF-tapahtumaa

Hannu Orrenmaa Sloveniassa LEF2005-tapahtumassa.

anttI tuoMIkoskI

anttI Forsell

www.leo-clubs.fi

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

leolehti@leo-clubs.fi 
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi 
(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Camilla Ekman 
camilla.ekman@leo-clubs.fi
puh. 045 237 5694

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515
marja.pakkanen@lions.fi

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

Leolehden deadlinet
vuonna 2013
Lehti 2/12    Sunnuntai 10.03.
Lehti 3/12    Sunnuntai 28.04.
Lehti 4/12    Sunnuntai 04.08.
Lehti 5/12    Sunnuntai 08.09.
Lehti 6/12    Sunnuntai 10.11.

 
Muista ottaa kamera 

mukaan klubisi kokouksiin 
ja tapahtumiin. 

Seuraavan lehden 
deadline:

10.03.2013
Riemukkaat ulkoilu-

aktiviteetit ovat parhaita 
aurinkoisella pakkas-

kelillä!

karI hIetala

LEF2013 tulee - tulethan sinäkin?
Teksti Kaisa Sarkkinen, Suomen delegaation johtaja LEF2013

S e on vihdoin-
kin täällä: vuo-
si 2013! Vuo-

si tuo mukanaan kauan 
odotetun Suomen Leo-
jen järjestämän Leo Eu-
ropa Forum (LEF)-ta-
pahtuman, joka järjes-
tetään 10.-17.08.2013  
Himoksella Jämsässä.

“Konkari-LEFfaajilta” saa 
jos jonkinlaisia kertomuksia ja 
tarinoita, siitä mikä LEF on ja 
mitä siellä tapahtuu. Mutta täs-
tä ei kuitenkaan pidä huoles-
tua, vaan lähteä rohkeasti mu-
kaan ottamaan asiasta selvää!

Eli siis mikä?
LEF on Euroopan suurin leo-ta-

pahtuma, johon osallistuu useita Leo-
ja Euroopasta ja lähialueilta. Foorumi 
kestää viikon, jonka aikana vaihde-
taan leo-toimintaan liittyviä ideoita, 
päivitetään eri maiden välisiä leo-
kuulumisia, kuullaan muista kansain-
välisistä ja kansallisista leo-tapahtu-
mista, toteutetaan jokin aktiviteetti 
ja kehitetään itseämme erilaisissa 
work shopeissa. Lisäksi osallistujat 
tutustutetaan isäntämaan kulttuuriin 
ja kurkistetaan muihin edustettuihin 
kulttuureihin, Viikon aikana pidetään 
myös virallisia kokouksia, joihin osal-
listuu delegaation johtajat ja kansain-
välisten asioiden sihteerit, ja joissa 

muun muassa tutkaillaan Leojen tilaa 
Euroopassa ja pohditaan mahdollisia 
Euroopan laajuisia aktiviteettejä.

Miksi osallistua?
Jokainen LEF on ainutlaatuinen 

kokemus, josta erilaiset ihmiset saa-
vat erilaisia kokemuksia oman ma-
kunsa mukaan. Yhteinen nimittäjä on 
mahtava, kansainvälinen yhteishen-
ki, jossa on tilaa kaikille ja kaikelle. 
Viikko koostuu aikataulutetusta ohjel-
masta, rennosta yhdessä olemisesta, 
itsensä kehittämisestä, hyvästä ruo-
asta, uusista ystävistä, oman maail-
mankuvan laajentamisesta ja haus-
kanpidosta. Kaiken kruunaa juhlava 
gaala-ilta. LEFfiä on vaikea kuvailla: 

jokaisen Leon on koettava LEF elä-
mänsä aikana ainakin kerran!

Kuinka LEFfiin  
pääsee mukaan?
LEF:n rekisteröityminen ta-

pahtuu osoitteen www.lef2013.org. 
Rekisteröitymisen avautumises-
ta tiedotetaan Suomen Leojen säh-
köpostilistalla, Facebook-sivulla ja 
LEF2013:n Facebook-sivulla (https://
www.facebook.com/LEF2013). 

Tukea osallistumiseen voi ha-
kea esimerkiksi Leorahastosta (ke-
vään haun määräaika on 31.6.2013) 
ja Lions-klubeilta.

Suomen delegaation johtajana 
autan LEFfiin osallistumiseen ja val-
mistautumiseen liittyvissä asioissa, 
ota rohkeasti yhteyttä. 

Helppiä tarvitaan!
Leo Europa Forum on Suomen 

Leojen yhteinen projekti, jossa tar-
vitaan kaikkien Leojen apua. Voisi-
ko siis teidän klubi tehdä aktiviteetin 
LEF:n hyväksi? 

Tänä vuonna LEFfiin tarvitaan 
myös talkoolaisia. Tarkempia tie-
toja saa järjestelytoimikunnalta ja 
Suomen Leojen hallitukselta. Seu-
raa myös järjestelytoimikunnan tie-
doituksia sähköpostilistalla ja Face-
bookissa!

Tule siis elokuussa mukaan Hi-
mokselle ottamaan selvää mitä ta-
pahtuu pokissa, kuinka pääsee aa-
miaiskerhoon ja miten sateessa 
lauletaan, sekä kenties aloittamaan 
tiesi 7up-kerhoon jäsenyyteen.

Kevätterveisin Suomen delegaa-
tion johtaja Kaisa

Kaisa.sarkkinen@leo-clubs.fi
www.fb.com/kaisa.sarkkinen
puh. 040 756 0263

Suomalaiset leot Belgiassa LEF2012 avajaisissa. Kuvassa Karri, Kaisa, Harri, Anna-Maija, Vili, Jenni, Teemu 
ja Satu.

Gaetan PluyM

Suomen Leot
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Energiaa ja uusia ystäviä

Leot mukana kunnioittamassa 
sotasankareita Hietaniemen hautausmaalla

LEF kertomuksia

HANNU ORRENMAA
Ikä:   33
Kotipaikka:  Oulu
Koulutus:  Sairaanhoitaja-palomies
Ammatti:  Ensihoitomestari
Klubi:  LC Oulu/Avain 
Virka:  Klubipresidentti
Kokemus:  4 LEF-tapahtumaa

anttI Forsell

www.leo-clubs.fi

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

leolehti@leo-clubs.fi 
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi 
(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Camilla Ekman 
camilla.ekman@leo-clubs.fi
puh. 045 237 5694

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515
marja.pakkanen@lions.fi

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

Leolehden deadlinet
vuonna 2013
Lehti 2/12    Sunnuntai 10.03.
Lehti 3/12    Sunnuntai 28.04.
Lehti 4/12    Sunnuntai 04.08.
Lehti 5/12    Sunnuntai 08.09.
Lehti 6/12    Sunnuntai 10.11.

 
Muista ottaa kamera 

mukaan klubisi kokouksiin 
ja tapahtumiin. 

Seuraavan lehden 
deadline:

10.03.2013
Riemukkaat ulkoilu-

aktiviteetit ovat parhaita 
aurinkoisella pakkas-

kelillä!

karI hIetala

LEF2013 tulee - tulethan sinäkin?
Teksti Kaisa Sarkkinen, Suomen delegaation johtaja LEF2013

S e on vihdoin-
kin täällä: vuo-
si 2013! Vuo-

si tuo mukanaan kauan 
odotetun Suomen Leo-
jen järjestämän Leo Eu-
ropa Forum (LEF)-ta-
pahtuman, joka järjes-
tetään 10.-17.08.2013  
Himoksella Jämsässä.

“Konkari-LEFfaajilta” saa 
jos jonkinlaisia kertomuksia ja 
tarinoita, siitä mikä LEF on ja 
mitä siellä tapahtuu. Mutta täs-
tä ei kuitenkaan pidä huoles-
tua, vaan lähteä rohkeasti mu-
kaan ottamaan asiasta selvää!

Eli siis mikä?
LEF on Euroopan suurin leo-ta-

pahtuma, johon osallistuu useita Leo-
ja Euroopasta ja lähialueilta. Foorumi 
kestää viikon, jonka aikana vaihde-
taan leo-toimintaan liittyviä ideoita, 
päivitetään eri maiden välisiä leo-
kuulumisia, kuullaan muista kansain-
välisistä ja kansallisista leo-tapahtu-
mista, toteutetaan jokin aktiviteetti 
ja kehitetään itseämme erilaisissa 
work shopeissa. Lisäksi osallistujat 
tutustutetaan isäntämaan kulttuuriin 
ja kurkistetaan muihin edustettuihin 
kulttuureihin, Viikon aikana pidetään 
myös virallisia kokouksia, joihin osal-
listuu delegaation johtajat ja kansain-
välisten asioiden sihteerit, ja joissa 

muun muassa tutkaillaan Leojen tilaa 
Euroopassa ja pohditaan mahdollisia 
Euroopan laajuisia aktiviteettejä.

Miksi osallistua?
Jokainen LEF on ainutlaatuinen 

kokemus, josta erilaiset ihmiset saa-
vat erilaisia kokemuksia oman ma-
kunsa mukaan. Yhteinen nimittäjä on 
mahtava, kansainvälinen yhteishen-
ki, jossa on tilaa kaikille ja kaikelle. 
Viikko koostuu aikataulutetusta ohjel-
masta, rennosta yhdessä olemisesta, 
itsensä kehittämisestä, hyvästä ruo-
asta, uusista ystävistä, oman maail-
mankuvan laajentamisesta ja haus-
kanpidosta. Kaiken kruunaa juhlava 
gaala-ilta. LEFfiä on vaikea kuvailla: 

jokaisen Leon on koettava LEF elä-
mänsä aikana ainakin kerran!

Kuinka LEFfiin  
pääsee mukaan?
LEF:n rekisteröityminen ta-

pahtuu osoitteen www.lef2013.org. 
Rekisteröitymisen avautumises-
ta tiedotetaan Suomen Leojen säh-
köpostilistalla, Facebook-sivulla ja 
LEF2013:n Facebook-sivulla (https://
www.facebook.com/LEF2013). 

Tukea osallistumiseen voi ha-
kea esimerkiksi Leorahastosta (ke-
vään haun määräaika on 31.6.2013) 
ja Lions-klubeilta.

Suomen delegaation johtajana 
autan LEFfiin osallistumiseen ja val-
mistautumiseen liittyvissä asioissa, 
ota rohkeasti yhteyttä. 

Helppiä tarvitaan!
Leo Europa Forum on Suomen 

Leojen yhteinen projekti, jossa tar-
vitaan kaikkien Leojen apua. Voisi-
ko siis teidän klubi tehdä aktiviteetin 
LEF:n hyväksi? 

Tänä vuonna LEFfiin tarvitaan 
myös talkoolaisia. Tarkempia tie-
toja saa järjestelytoimikunnalta ja 
Suomen Leojen hallitukselta. Seu-
raa myös järjestelytoimikunnan tie-
doituksia sähköpostilistalla ja Face-
bookissa!

Tule siis elokuussa mukaan Hi-
mokselle ottamaan selvää mitä ta-
pahtuu pokissa, kuinka pääsee aa-
miaiskerhoon ja miten sateessa 
lauletaan, sekä kenties aloittamaan 
tiesi 7up-kerhoon jäsenyyteen.

Kevätterveisin Suomen delegaa-
tion johtaja Kaisa

Kaisa.sarkkinen@leo-clubs.fi
www.fb.com/kaisa.sarkkinen
puh. 040 756 0263

Suomalaiset leot Belgiassa LEF2012 avajaisissa. Kuvassa Karri, Kaisa, Harri, Anna-Maija, Vili, Jenni, Teemu 
ja Satu.

Gaetan PluyM

Suomen Leot
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Lehdet, katalogit ja mainokset,
kaikenlaiset painokset

   Helsinki - Joensuu - Nurmes - Tampere

www.punamusta.com

Kytäjä GolfHyvä 
Yhteistyökumppani!

Tervetuloa

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi kisailemaan
ja viihtymään kanssamme PunaMusta Golfturnaukseen

Kytäjä Golfiin Hyvinkäälle 11.9.2008

Päivän ohjelma on seuraava:
08.45    Aamukahvi
09.30 Kilpailuinfo
10.00 Kilpailu yhteislähtönä
14.00 Sauna lämpimänä
15.00 Ruokailu ja palkintojen jako

Kilpailumuoto:
18 r pistebogey (HCP max 36), paras SCR, lähimmäksi lippua, pisin draivi,
best Lady.

Yhteislähtöön mahtuu 72 innokasta pelaajaa, ilmoittaudu siis ajoissa mukaan!
Ilmoittautumiset 29.8.2008 mennessä / Leila Leinonen fax 09-3424 0199

ikämisriH omiTnallevA iraJ

ratkaiseva pala!

PuMu-mainokset.indd   8 30.8.2010   12.30
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PAPERITYÖ OY
Tarrojen ja etikettien ammattilainen

ratkaiseva tekijä!
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