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Toimituksen näkökulmasta

Raimo Naumanen
päätoimittaja

Useimmat lionsklubit ovat törmänneet tiedottamisen ongelmaan. Hie-
noinkaan aktiviteetti ei läpäise median tarkkaa seulaa. Vain pienet 
ilmaisjakelulehdet tai joku paikallislehti on hyväksynyt työmme tu-

loksia sivuilleen. Täytyy olla melko merkittävä tapahtuma ennen kuin tie-
dottajat innostuvat asiasta. 

Kysyttäessä tiedotusvälineiltä, miksi lionien hyvä työ ja hienot tavoit-
teet eivät saa julkisuutta, vastaus on useimmiten, ettei yhden hyvänteke-
väisyysjärjestön uutisia voida julkaista koska silloin joutuisi julkaisemaan 
myös kymmenien muiden järjestöjen uutiset. Heidän mielestään järjestöm-
me asiat ovat meidän sisäisiä asioita.

Crosby on pieni paikkakunta Texasissa, eikä siellä ole monia tiedotus-
välineitä viikoittaisen paikallislehden lisäksi. Crosby Lions Club keksi kei-
non kertoa hankkeistaan paikkakuntalaisille nopeasti, jotta se voisi tiedot-
taa paikallisista vapaaehtoistöistään sekä hankkia lisää jäseniä ja parantaa 
osanottoa. Klubi laajensi tiedotustaan luomalla Facebook-sivun ja lionien 
e-clubhouse-verkkosivut.

Olisiko tässä oppia meillekin? 

Ilmoittaudu Hampuriin!

Toisaalla lehdessämme kerrotaan LCI:n vuosikokouksesta Hampurissa en-
si heinäkuussa. Nyt olisi kiire rekisteröityä tapahtumaan, sillä vuoden lop-
puun mennessä rekisteröintimaksu on edullisin. Myös lennot ja laivamat-
katkin alkavat täyttyä, sillä kesälomamatkalaisten lisäksi vuosikokoukseen 
matkaajia on runsaasti. Samoin hotellimajoitukset kokouspaikan läheltä 
saattavat täyttyä jo tässä vaiheessa.

Matkalle lähtee myös Suomi tunnetuksi -arpajaisten onnelliset voitta-
jat, joita on 70. Useimmat matkaavat puolisoiden kanssa, joten tämä ryh-
mä käsittää jo yli 100 hengen joukon. Voi hyvinkin olla mahdollista, että 
odotettu 400 osanottajan joukko täyttyy.

Jo tämä määrä olisi hieno lisä Suomen imagolle ja antaisi potkua seuraa-
vaan vuosikokoukseen, jossa toivottavasti PID Harri Ala-Kulju on ehdok-
kaana II varapresidentiksi.

Kohti joulua

Kuin huomaamatta ajan ratas on pyörähtänyt niin, että olemme muuta-
man viikon kuluttua erikoisesti lasten odottamassa jouluajassa. Se on per-
heen juhla. Muistammeko viedä joulun sanomaa myös niille, jotka tuijot-
tavat yksin ikkunasta tummuvaan iltaan? 

Iloista joulunaikaa ja 
palvelurikasta uutta lionsvuotta!

Miksi työmme ei näy?

LC Askolan aloitteesta ja ideas-
ta liikkeelle lähtenyt Suomi joh-
toon Puhtinuijassa on jo 50 klu-
bin rengasta todisteena siitä, 
että klubi on osallistunut Suo-
mi johtoon -kampanjan tukike-
räykseen. 

Keräykseen osallistuneil-
la klubeilla on oikeus kiinnit-
tää nuijan varteen rengas, jo-
hon on kaiverrettu klubin nimi 
ja päivämäärä. Renkaan nau-
laamisen voi tehdä esimerkik-
si piirin tapahtumassa, jolloin 
samassa tilaisuudessa voidaan 
kiinnittää useiden klubien ren-
kaat. Nau lauk sen valokuvia voi 
lähettää LC Askolaan osoitteella  
lars.rosenberg@fimnet.fi. 

Puhtinuija tulee aikanaan 
päätymään LCI:n päämajaan ja se symbolisoi suomalaisten lionien hyvää 
yhteishenkeä. 

Ohjeet:
– Rengas tilataan Konekaiverrus Finn Anderssonilta  

osoite: kone.kaiverrus@pp.inet.fi
– Tilauksessa on mainittava klubin nimi, naulauspäivä, lähettäjän nimi 

ja osoite, johon valmis tuote postitetaan kirjeellä
– Renkaan hinta kaiverruksineen on 10 €, joka maksetaan tilauksen  

yhteydessä
Konekaiverrus Finn Andersson Tmi tilille nro FI09 405010 40061797

Lisätietoja antaa:
Mauri Lindström (puh. 0400 301 480, sähköpostilla mauri.lindstrom@lions.fi
Häneltä tai piirien Suomi johtoon -piiripäälliköiltä saa tiedot missä nui-
ja kulloinkin on. 

Tuomo Holopainen

Laitetaan puhtinuija 
kiertämään

Ratnapuran sairaala ja

sitä ylläpitävän Säätiön Hallitus

esittävät suomalaisille klubeille ja leijonille

PARHAAT KIITOKSET 
Phaco-lahjoituksista. 

Tämä laite on todella tarpeen.

Lisää sairaalasta toiminnasta seuraavassa lehdessä.

CARAVANLEIJONAT, HUOM.
Vuoden 2013 LC Vuosikokous järjestetään Heinolassa, 

Suomen Urheiluopistolla/Vierumäellä.
Nyt tiedustelemme kohteliaimmin kuinka moni saapuisi 

paikalle yöpyäkseen matkailuautolla /-vaunulla?
jos puitteet hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ystävälliset vastaukset s-postilla: marko.latvanen@lions.fi
Majoitus- ja ravintolatoimikunta, LC 2013 Heinola-Vierumäki
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5. joulukuuta

6/2012
KANNEN KUVA: Anoppilan joulukynttilä. Kynttilä on olennainen osa 
joulua. Elävä kynttilänliekki tuo samalla eloisuutta ja rauhallisuutta. Kan-
sikuvan kynttilä loi joulun tunnelmaa anoppilassa Päijänteellä jouluna 
2011, kunnes liekki hiipui ja lopulta sammui. Sammui ikuisiksi ajoiksi. 
Kuvatiimi Antti ja Jatta Tuomikoski.
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Perustettu 20.3.1955

 • JULKAISIJA
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
050 565 5950

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

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

Bo Lindberg
Svenskpråkig redaktör
Askvägen 11, 21600 Pargas
tel.bus. 02 215 4416
mobile 050 542 6806
e-mail: bo.lindberg@lions.fi
lionstidningen@lions.fi

LEO-LEHTI
Ida Forsell
Soidintie 12 D 24,
00700 HELSINKI
puh. 050 340 6585
e-mail: leolehti@leo-clubs.fi

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

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

• ILMOITUKSET
Veli-Matti Wilska
Myynti: Media-ammattilainen Adspace Oy
Isoharjantie 6
71800 SIILINJÄRVI
puh. 040 73 57 531
vmwilska@adspace.fi

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

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

• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi

• SEURAAVAT LIONIT
Vuoden 2013 Lion-lehti ilmestyy seuraavasti:
nro 1 7.2.  (aineistopäivä 11.1.)
nro 2 11.4.  (aineistopäivä 15.3.)
nro 3 23.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 22.8. (aineistopäivä 30.7.)
nro 5 10.10. (aineistopäivä 16.9.)
nro 6 5.12.  (aineistopäivä 12.11.)

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

Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149

• PAINO  

• TOIMITUSNEUVOSTO 2012–2013
Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski 
LC Helsinki/Floorankenttä  
(0400 450 954, 
antti.tuomikoski@lions.fi).
Jäsenet: DC Heimo Turunen 
LC Pudasjärvi (040 385 281, 
vkkmedia@vkkmedia.fi), 
DC Kari Heikkilä LC Tornio/Pudas 
(0400 787 459, karihei@pp.inet.fi tai 
kari.heikkila@lions.fi)
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös 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.

Lions-henki ei vanhene
Kansainvälinen presidentti 
Wayne A. Madden lainaa joulu-
kuun viestissään Anne Frankia: 
”On tosiaan ihme, etten ole hy-
lännyt kaikkia ihanteitani, koska 
ne näyttävät niin järjettömille ja niitä on mahdo-
ton toteuttaa. Pidän niistä kuitenkin kiinni, sil-
lä kaikesta huolimatta uskon että ihmiset ovat 
pohjimmiltaan hyviä.” Eli kaikkein huonoimmis-
sakin olosuhteissa olevat ih miset pystyvät näke-
mään hehkua ihmissydämessä. …………………. 4

KVN nautti nuoriso-
vaihdon 50-vuotiskahvit

Hämeenlinnan KVN:n kokouksessa juhlittiin 
50-vuotista nuorisovaihtoa kakkukahvilla (ku-
va). Varsinainen juhla oli pidetty aikaisemmin 
Piek sämäellä. Samalla KVN kokoontui jo toisen 
kerran uusittuun kokousmuotoonsa ja tällä ker-
taa lauantain seminaarin kohteina olivat nuoret. 
Kokousta kunnioitti mukanaolollaan myös IPIP 
Wing-Kun Tam, joka osallistui myös LCIF-semi- 
naariin. …………..............................……… 8–9

Meitä on paljon
– näytetään se
Suomi johtoon -kampanja etenee vastoinkäymi-
sistä huolimatta. Nyt suomalaisten tulee näyttää 
Hampurin maailman vuosikokouksessa, että meitä 
on paljon. Ja että me osallistumme ja esiin nymme 
näyttävästi. Suomesta tehdään runsaasti matko-
ja Hampuriin ja saattaa hyvinkin olla mahdollista,  
että paikalla on 400–500 suomalaista. ....14–17

Tuulta purjeisiin leijonaiset …………………. 20

Heinola kutsuu 
lioneita …………………....................….. 22–23

Kurkistuksia …………...................………… 40

Suomalaisena Thaimaan
lionsklubin jäsenenä …………..........……….. 41

Convention -matka
jatkui safareille saakka …....………….. 42–43

Klubien arkea ja juhlaa ………………….  44–53

Uusia jäseniä ………………..............….. 54–55

Svenska sidor ……………….....…………. 60–69

Leo-sivut ………………………. 70–75
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Vanha lions-henki 
ei koskaan vanhene

LCI: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

On helppoa menettää rohkeutensa. 
Ei tarvitse kuin avata päivän sano-
malehti. Siinä kerrotaan ampumisis-
ta, sodista ja viheliäisestä köyhyy-
destä. Ihmismieli on kuitenkin siitä 
erikoinen, että se kykenee aina nou-
semaan vääryyksien ja pohjattomil-
ta tuntuvien tilanteiden yläpuolelle. 
Kaikkein huonoimmissakin oloissa 
olevat ihmiset pystyvät vielä näke-
mään hehkua ihmissydämessä. 

Kuulkaapa tätä nuorta tyttöä: 
”On tosiaan ihme, etten ole hylän-
nyt kaikkia ihanteitani, koska ne 
näyttävät niin järjettömiltä ja niitä 
on mahdotonta toteuttaa. Pidän niis-
tä kuitenkin kiinni, sillä kaikesta huo-
limatta uskon edelleen, että ihmiset 
ovat itse asiassa pohjimmiltaan hy-
viä.” Niin, se tyttöhän oli suuren-
moinen Anne Frank. 

Lioneille yhteistä 
halu palvella

Tämä numero kertoo inhimillisyyden 
hengestä ja lionshengestä. Olen ta-

vannut lioneilta eri puolilla maailmaa 
ja voin vilpittömästi sanoa, että he 
ovat enimmäkseen aivan samanlai-
sia kuin muutkin ihmiset. Jotkut pu-
huvat paljon. Toiset ovat hiljaa. Jot-
kut ovat varovaisia suunnittelijoita. 
Toiset taas syöksyvät suoraan toi-
mintaan. Mikä kuitenkin on kaikil-
le lioneille yhteistä, on halu palvel-
la. He haluavat tehdä maailmasta 
paremman paikan. Uskon, että lä-
hes jokainen haluaa.  Olemmekin 
onnekkaita, että meillä on perustet-
tuna tällainen Lions-järjestö, jossa 
pääsemme toteuttamaan syvälle si-
simpäämme juurtunutta halua aut-
taa muita. 

Tämä on joulunaikaa, jolloin mo-
net miettivät asioita, ovat onnellisia 
kaikesta saamastaan hyvästä ja teke-
vät uudenvuoden lupauksia. Pyydän 
teitä arvostamaan mahdollisuutta, 
joka meillä on toisten palvelemiseen. 
Ympärillämme on itsemme kaltaisia 
lioneita, jotka uskovat syvästi palve-
lutehtäväämme. 

Älkää antako TV -uutisten muo-

kata asennettanne. Katsokaa ympä-
rillänne olevaa maailmanlaajuista 
lions-yhteisöänne. Englantilainen 
runoilija John Keats on sanonut sen 
sattuvimmin: Maisema on hieno, 
mutta ihmisluonto on hienompi.  

Hyvää  
joulunaikaa

Linda ja minä toivotamme teille jo-
kaiselle mitä parhainta joulunaikaa. 
Käykööt toiveenne ja unelmam-
me, joita teillä on sekä lioneina et-
tä omassa perhepiirissänne, toteen 
vuonna 2013.

Olemme onnekkaita, että meillä on perustettu  Lions-järjestö, jossa pääsemme toteuttamaan syvälle sisimpäämme 
juurtunutta halua auttaa muita, sanoo kansainvälinen presidentti Wayne A. Madden.
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Toivotamme kaikille jäsenillemme,
jokaiselle lionsperheelle ja leolle
sekä yhteistyökumppaneillemme

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta 2013

Fridfull Jul och Gott Nytt År 2013
tillönskar vi alla våra medlemmar,

varje lionsfamilj och leo
samt våra samarbetspartners.

Suomen Lions-liitto ry
Finlands Lionsförbund rf

Arne Ritari-säätiö - Arne Ritari-stiftelsen

Nämä sanat on varmasti kuultu, mutta mitä ne sitten tarkoittavat? Sana 
progressiivinen merkitsee suomen kielessä etenevää, asteittain kasvavaa ja 
porrasteista.  Lions-kielessä ehkä lähin oikea kuvaus olisi portaittain etene-
vä jäsenyys.

Tehtäessä 1000 $ lahjoitus LCIF:lle voidaan jo aikaisemmin jäsenyyden 
saanut henkilö merkitä progressiivisen jäsenyyden saajaksi.  Klubin arvostet-
tu ja ansiokas lion ei saa tästä uudesta lahjoituksesta muistoksi uutta tau-
lua, vaan hän saa uuden MJF -merkin, johon on upotettu timantti. Lahjoi-
tuksia voidaan tehdä siis useita, jokainen timantti merkissä tarkoittaa 1000 $ 
lahjoitusta LCIF:lle.  PMJF -ohjelmassa on 100 tasoa, ja jokaisella tasolla an-
netaan tunnustusrintaneula.

Lion voi myös itse esim. merkkipäivämuistamisensa ohjata säätiömme 
kautta kansainväliseen avustustyöhön ja näin vastaanottaa Melvin Jones 
-jäsenyyden (MJF) tai progressiivisen jäsenyyden (PMJF).  

Näitä timantilla tai timanteilla koristeltuja merkkejä on meilläkin, mut-
ta huomattavasti vähemmän kuin muualla maailmassa. LCIF:n rekisteristä 
käy ilmi, että Suomen 5  085 Melvin Jones- jäsenestä 113 on progressiivisia.

Progressiivisen jäsenyyden antaminen henkilölle, joka on jo vuosien var-
rella palkittu erilaisilla Lions-huomionosoituksilla, on varteenotettava vaih-
toehto.

Tietoja ja taustaa 
Melvin Jones -jäsenyydestä
– Jäsenkunta perustettiin vuonna 1973 ja progressiivinen ohjelma 

alkoi vuonna 1986, kun lionit pyysivät tapaa laajentaa tukeaan 
LCIF:lle.

– Säätiön vuosituloista 75 prosenttia tulee Melvin Jones 
-jäsenyyksistä.

– Progressiivisessa ohjelmassa on 100 tasoa.
– Suurin osa SightFirst -kampanjan ja SightFirst II -kampanjan 

varoista tuli Melvin Jones -lahjoituksina.
– Joulukuun 2011 lopussa on 331 684 MJF-jäsentä ja  

61 493 PMJF -jäsentä maailmanlaajuisesti.
– Lokakuun 2012 lopussa on Suomessa 5085 MJF -jäsentä  

ja 113 PMJF -jäsentä.
– Kaikki MJF -jäsenet kutsutaan vuosittaiselle juhlalounaalle 

vuosikongressissa (lippu ostettava). Melvin Jones -jäsenten 
juhlalounaat alkoivat vuonna 1984, ja niitä on järjestetty 
vuosikongresseissa siitä lähtien. Näin tapahtuu myös 
Hampurissa.

– MJF -jäsenten nimet näytetään tietokoneella LCIF:n huoneessa 
kansainvälisessä päämajassa.

– Kunkin piirin MJF -jäsenten nimet löytyvät kuukausittain 
päivittyvänä piirin LCIF toimikunnan puheenjohtajalta ja/tai 
kunkin piirin nettisivulta

Progressiivinen 
Melvin Jones 

-jäsenyys (PMJF)



Puheenjohtajan palsta
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”Hyvä, lämmin, hellä, on mieli jokaisen”

Seppo Söderholm
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 

Näin vuoden loppupuolella on ta-
pana arvioida kulunutta vuotta ja 
kääntää katseet uuteen vuoteen. 
Lions-liitossa on jo alettu valmistel-
la ensi kautta. Toiveena on jäsenkas-
vu, uusien klubien perustaminen tai 
vähintään nykyisen jäsenmäärän säi-
lyttäminen. Tiedotustoiminnan te-
hostaminen, toimiala- ja työryhmä-
organisaation selkeyttäminen sekä 
toiminnan kaikinpuolinen kehittä-
minen jatkuvat.

Kaikelle toiminnalle on eduksi 
suunnitelmallisuus ja pitkäjäntei-
syys siten, että seuraavalla kaudel-
la jatketaan siitä, mihin edellisellä 
kaudella on päästy. Se takaa kehi-
tyksen niin liiton, piirien kuin klu-
bienkin tasolla. Lyhyesti sanottuna 
järkevät toiminnat säilytetään ja toi-
mintaa uudistetaan maltillisesti ajan 
hengen mukaan.

Perinteitä ja  
toimintoja

Meille leijonille on tunnusomais-
ta monet hyvät perinteet ja tavoit-
teet, kuten vapaaehtoisuus ja tal-
koohenki, kerättyjen avustusten 
kohdentaminen lyhentämättöminä 
avustuskohteisiin, Punainen Sulka 
-keräykset, itsenäisyytemme puo-
lustajien ja sen hyväksi toimineiden 

kunnioittaminen, kynttilän sytyttä-
minen jäseneksi otettaessa ja tääl-
tä ikuisuuteen siirryttäessä, uuden 
jäsenen suosittaja- ja kummiperin-
ne, tarjottujen tehtävien vastaan 
ottaminen, klubien itsemääräämis-
oikeus, ystävyyden ja hyvän yhteis-
hengen korostaminen, maailmanlaa-
juiset lionsperiaatteet  ja -tavoitteet 
sekä yhteinen Leijonahenki-laulu. 

Lisäksi klubeilla on lukuisia omia, 
vaalimisen arvoisia perinteitä ja toi-
mintoja. Kuinka usein tulemmekaan 
miettineeksi näitä asioita?

Joulunajan  
aktiviteetteja

Monilla lionsklubeilla on itsenäi-
syyspäivään ja joulunaikaan liitty-
viä aktiviteetteja. Sellaisia ovat muun 
muassa kynttilöiden sytyttäminen 
sankarihaudoille, hautahavujen ja-
kaminen jouluaattona vapaaehtoista 
maksua vastaan hautausmaiden por-
teilla. Myös ikääntyneiden kuljetta-
minen joulukonsertteihin, joulukirk-
koon tai joululauluja kuuntelemaan 
ja erilaiset sankarihautoihin liittyvät 
aktiviteetit ovat hyvin yleisiä. Unoh-
taa ei sovi myöskään vähävaraisille 
jaettavia joulupaketteja, mistä mei-
dät leijonat tunnetaan laajalti.

Joulu tuo parhaimmillaan hyvän 

Puheenjohtaja Seppo Söderholm N-piirin kauden avajaistilaisuudessa Iris-kes-
kuksessa. Kuva: Antti Tuomikoski.

ja lämpimän mielen. Muistamme 
silloin lähimmäisiämme, kuten me 
leijonat teemme pitkin vuotta. Os-
tamme ja lähetämme leijonien omia 
joulukortteja tuttavillemme. Myös 
Suomen Lions-liiton Hyvän Tahdon 
Joulua -joululevyt ovat oivallinen 
lahja ystävillemme.

Arvoisat lionsyhteisön jäsenet 
kautta koko Suomen, kiitän kaikkia 
vapaaehtoisesta, pyyteettömästä ja 
merkittävästä hyväntekeväisyystyös-
tä kuluneen vuoden aikana. Toivon 

toiminnan tuoneen myös teille itsel-
lenne hyvää mieltä, sillä yleensähän 
antaessaan myös saa. 

Toivotan Lion-lehden lukijoille  
Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa 
sekä Menestyksekästä 
Uutta Vuotta 2013. 

Haettavia luottamustoimia kaudelle 2013–2016
Lions-liiton hallitus julistaa haettavaksi seuraavat luottamustoimet 
kolmevuotiskaudelle 1.7.2013–30.6.2016:

Liiton leotyöryhmän puheenjohtaja (LeoD) 
Kelpoisuusvaatimuksena on hyvä kokemus leotoiminnasta vähintään 
piiritasolla sekä riittävä kielitaito (englanti ja ruotsi).

Liiton nuorisoleiri- ja -vaihtotyöryhmän puheenjohtaja (YCED) 
Kelpoisuusvaatimuksena on hyvä kokemus nuorisoleiri- ja -vaihto-
toiminnasta vähintään piiritasolla sekä riittävä kielitaito (englanti ja ruotsi).

Pyydämme ystävällisesti tutustumaan luottamustoimia koskeviin tehtäväku-
vauksiin kotisivuillamme www.lions.fi  Jäsenkeskus  Haettavia luotta-
mustoimia. Kirjalliset hakemukset edellä mainittuihin tehtäviin tulee olla liitto-
toimistossa viimeistään tiistaina 15.1.2013 toimiston aukioloaikana ja kuoriin 
tulee merkitä haettavan tehtävän lyhennys (YCED tai LeoD).

   SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Seppo Söderholm  Maarit Kuikka
puheenjohtaja  pääsihteeri
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Tuhkarokko haaste  
10 milj. -tehtävä 

suoritettu

Otimme Gates -säätiön haasteen 
kerätä 10 milj. USD vastaan viime 
vuonna ja tuo summa täyttyi 19. lo-
kakuuta 2012. Lahjoituksia oli kerty-
nyt tuohon mennessä 10.017.418,– 
USD. Tämä tarkoittaa, että voimme 
luovuttaa eteenpäin ainakin 15 milj. 
dollaria tuhkarokkorokotuksia varten 
ja pelastaa miljoonien lasten elämän 
ympäri maailmaa. 

”Tämä on selvä osoitus sitou-
tumisestamme suojella terveyttä ja 
hyvinvointia kaikkein haavoittuvai-
simpia kohtaan. Olemme osoitta-
neet maailmalle, että emme ole ai-
noastaan sokeuden ritareita vaan 
myös lasten suojelijoita” Näin kom-
mentoi LCIF:n puheenjohtaja, edel-
linen kansainvälinen presidenttimme 
Wing-Kun Tam kiittäessään lioneita 
blogissaan.

TUHKAROKKOKERÄYS JAT-
KUU EDELLEEN, ja lahjoituksia roko-
tuksiin voidaan antaa LCIF:n kautta. 
Gates säätiön kanssa käydään kes-
kusteluja yhteistyön jatkosta.

Myös rokotukset ympäri maail-

Muutamme elämää joka 
päivä jossain päin maailmaa 

maa on aloitettu, apumme siis me-
nee perille.

Hirmumyrsky Sandy

Hirmumyrsky Sandy koetteli loka-
kuun lopulla USA:n itärannikkoa, 
Karibian aluetta ja Kanadaa. LCIF 
on antanut 210  000  USD käytettä-

väksi tuhoalueiden asukkaiden vä-
littömään avustamiseen.

Apuraha on annettu mm. Poh-
jois-Carolinan, New Jerseyn ja New 
Yorkin alueen lioneille. Lionit järjes-
tävät alueillaan  ruoan, puhtaan ve-
den, lämpimien vaateiden ja lääkkei-
den jakelua. 

Karibian alueella Haiti kärsi jäl-

leen pahimmin. Siellä apua anne-
taan LCIF:n Haitille lahjoitetuista ja 
korvamerkityistä varoista, samoista 
joita on käytetty maanjäristyksen jäl-
keen Haitilaisten auttamiseen. 

Erillistä keräystä Sandyn tuhojen 
korjaamiseksi ei ainakaan tätä kirjoi-
tettaessa ollut tullut.

Kohdennetut 
lahjoituksemme  

auttavat

Suomalaiset lionit pitävät lahjoituk-
sia LCIF:lle osana vuosittaista toi-
mintaansa. Vuosittainen lahjoitus-
temme määrä on n. 180–200  000 
euroa.

Viime kaudella aloitettu kohden-
nettu lahjoitus antaa mahdollisuu-
den määrittää kohde johon lahjoi-
tus käytetään. Valittavana on näkö, 
nuoret, hätäapu sekä humanitaari-
set tarpeet. Kaikkiin näihin annetut 
lahjoitukset ovat käytettävissä myös 
Melvin Jones jäsenyyteen. 

Jos lahjoituksen haluaa tehdä 
vaikkapa merkinnällä ”Sandy”, ”Hai-
ti” tai ”SightFirst” ei näitä voi käyt-
tää MJF jäsenyyden hakuun. Tällöin 
lahjoitus on täysin kohdennettu.

Poikkeuksen tekee ”Tuhkarokko” 
(Measles), joka ainakin toistaiseksi 
on käytettävissä.

Vapaasti kohdennetut neljä pai-
nopistettä jättävät lopullisen päätök-
sen säätiölle, lahjoitus käytetään il-
moittamallamme painopistealueella, 
siihen missä apua tarvitaan kulloin-
kin eniten.

Miksi lahjoitamme

Hyviä syitä lahjoittamiseen on mo-
nia, tässä niistä muutama.

Muutamme maailmaa parem-
maksi. Lioneita on 207 maassa, jo-
ten saamme avun nopeasti perille. 
Pelastamme noin 30 miljoonan ih-
misen näkökyvyn. Annamme tuh-
karokko-rokotuksen 157 miljoonalle 
lapselle. Tarjoamme avun katastrofi-
alueilla noin 5 miljoonalle ihmiselle 
vuosittain. Opetamme elämän taito-
ja 12 miljoonalle nuorelle.

Lahjoitus LCIF:lle, myös MJF, on 
aina lahjoitus aktiviteettivaroista.

LCIF luottaa apuumme, annetaan 
sitä jatkossakin aktiivisesti.

Heidi Rantala
LCIF MDC

LCIF:n puheenjohtaja, IPIP Wing-Kun Tam kertoi Hämeenlinnassa LCIF:n asioita. Oikealla LCIF MDC Heidi Rantala ja 
vasemmalla PCC Heimo Potinkara. Kuva: Heikki Hemmilä.

Ugandalaisessa rokotuspisteessä hoitajat valmistautuvat rokottamaan lisää 
lapsia tuhkarokkoa vastaan.
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Suomen Lions-liiton kuvernöörineu-
voston kokous sai arvoisensa puit-
teet 16.–18.11.2012 Hämeenlinnan 
Raatihuoneella. Vanhan arvokkaan 
talon edustalla liehuivat liput, ja 
ohikulkijoiden mielenkiintoa herätti 
Kiinan lippu salossa. LCI:n edellinen 
kansainvälinen presidentti, nykyinen 
LCIF:n puheenjohtaja, Dr Wing-Kun 
Tam kunnioitti tilaisuutta läsnäolol-
laan. Hän osallistui päivän aikana pi-
dettyyn LCIF -seminaariin. 

Tilaisuudelle toi arvokkuut-
ta myös 50-vuotisen nuorisovaih-
don kunniaksi järjestetty kakkukah-
vitilaisuus. Hämeenlinnan KVN:n 
kokous oli toinen uusimuotoi-
nen kokous. Perjantai-iltana kuver-
nöörit pitivät kokoustaan ja lauan-
taina aamu päivällä päätösinfossa 
kerrottiin kokouksen päätöksistä. 
Iltapäivän seminaarin pääteemana 
oli nuoriso ja esittelyssä olivat nuo-
risovaihdon lisäksi Lions Quest, Or-
kester Norden, kummilapsitoiminta 
Sri Lankassa, leotoiminta ja nuorten 
bändikilpailu SKEBA.

Avajaisjuhlassa leijonaväen toi-
votti tervetulleiksi C-piirin piiriku-
vernööri Jouko Inkeroinen. Hän to-

IPIP Wing-Kun Tam mukana Hämeenlinnassa
KVN juhlisti 50-vuotiasta 
nuorisovaihtoa kokouksessaan 
kakkukahvilla

tesi piirinsä olevan maamme suurin, 
2790 lionia ja 93 klubia. – 94. klubi 
perustetaan Orimattilaan, jossa nais-
klubin perustamispäivä on 11.12. Pii-
ri on samalla Skandinavian toiseksi 
suurin. C-piirin teema on ”Yhdessä 
olemme vahvoja”. Meitä miellyttää 
yhdessä tekeminen, teemme töitä 
yhdessä, ideoimme yhdessä ja et-
simme niitä, jotka haluavat toimia 
yhteiseksi hyväksi.

Liiton puheenjohtaja Seppo Sö-
derholm kiitti liiton tervehdykses-
sään erikoisesti nuorisovaihdon ny-
kyisiä ja entisiä toimijoita ja onnitteli 
50-vuotismerkkipaalun saavuttami-
sesta. Sen kunniaksi liitto tarjosi 
juhlakahvit. Hän totesi myös, et-
tä kansainvälinen presidentti Way-
ne A. Madden on kehottanut meitä 
tiedostamaan kansainvälisyytemme. 
Olemme osa suurta kansainvälistä 
lionsperhettä, joka auttaa esimerkik-
si maailmalla tapahtuvissa katastro-
feissa. Toki oman paikkakunnankin 
parhaaksi toiminen on tärkeää. Mei-
dän on oltava avoimia ajan vaatimil-
le uudistuksille, delegoitava klubeis-
sa valtaa hallitukselle ja toimittava 
joustavasti, ei virkamiesmäisesti ja 

byrokraattisen kankeasti. Se on jat-
kuvuutemme ehto. Söderholm sitee-
rasikin tunnetun lionsjohtajan, pro-
fessori Harri Westermarckin sanoja: 
Herätys leijonat!

Juhlapuhujana oli lion Tobias 
Huovinen Asikkalan klubista. Hän 
korosti kuinka upeaa on, kun Lions 
-liitolla oli halu kuulla nuoren leijo-
nan ajatuksia ja kokemuksia lionstoi-
minnasta. Elävästi ja yleisöä haus-
kuuttavasti puhunut Huovinen piti 
tärkeimpänä asiana lionstoiminnas-
sa, että konkreettisesti näkee mihin 
apu menee. Huovinen on tullut lio-
niksi nuorisovaihdon kautta. Samas-
sa klubissa ovat myös isä sekä iso-
veli.

Hämeenlinnan kaupungin terveh-
dyksen toi kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Tapio Vekka. Tilaisuu-
den musiikkiannista vastasivat Iina 
Sihvonen viulu ja Milla Käyhty pia-
no.

Talous tasapainossa

Kuvernöörineuvoston esitys Heino-
lan vuosikokoukselle osoittaa, että 
kauden 2011–2012 tilanpäätös näyt-
tää 2  338 euroa ylijäämää. Säästöä 
on saatu lähinnä kokous- ja julkaisu-
menoissa. Pääsihteeri Maarit Kuikan 
mukaan hyvä taloudellinen tilanne ei 
estä jäsenmaksun korotuksen painet-
ta. Kuluja aiheutuu siitä, että uut-
ta vuokralaista ei ole löydetty ja liit-
totoimiston henkilöstössä on yhden 
ihmisen vajaus. Myös jäsenmäärä on 
laskenut jatkuvasti. Kuvernöörineu-
vosto hyväksyi myös esityksen lii-
ton toimintakertomukseksi vuosille 
2011–2012.

VCC Asko Merilä esitteli toimin-
tasuunnitelman ja talousnäkymät 
kaudelle 2013–2014. Hän totesi 
lionstoiminnan kehityksen perus-
tana olevan klubiemme uudistu-
minen, jota lohkot, alueet, piirit ja 
liitto tukevat. Hän kysyi myös, va-
pautammeko henkisesti itsemme pe-
rustamaan naisten klubin jokaiseen 
kylään, jossa on vain miesklubi ja yh-
tä monta naisklubia kuin niissä on 
miesklubeja. Ja lisäksi perustaa nuor-
ten ja vähän vanhempienkin miesten 
klubeja puhumattakaan erikoisklu-
beista. Tavoite tulisi konkretisoida 
niin, että perustetaan ensimmäise-
nä vuonna yksi naisklubi jokaiseen 
piiriin ja seuraavana vuonna kaksi ja 
huolehditaan jokaisessa piirissä aina-
kin 2 prosentin jäsenkasvusta jokai-
sena vuonna. 

Hyväksyttiin toiminnan ja talou-
den ohjeeseen sisältyvät sitovuuden 
ja taloudellisen päätöksenteko-oi-
keuden määrittelyt ja hankintaohje. 
Samoin hyväksyttiin sääntötyöryh-
män esitys ohjesäännön muuttami-
sesta siten, että kaudella 2012–2013 
noudatetaan kokeiluluontoisesti käy-
täntöä KVN:n kokousten järjestämi-
sessä ja niihin osallistumisessa. Lii-
ton sääntöjä täydennettiin siten, että 
liiton toiminnan yleishyödyllisyys 
tulee kirjatuksi liiton sääntöihin.

Paikkoja avoinna

Liiton luottamustehtäviin haetaan 
uusia henkilöitä Avoinna ovat nuo-
risovaihtojohtajan tehtävät (YCED) 
2012–2016 ja leojohtajan toimi ajal-
le 2013–2014. Lisäksi julkaistaan ha-
kuilmoitus kansainvälisen johtajan 

6-vuotias Emma Mälkiä pääsi antamaan IPIP Wing-Kun Tamille oman piirus-
tuksensa, joka ilahdutti vierasta suuresti. Kuva: RNen.

Raatihuoneen kaunis sali täyttyi lähes ääriään myöten avajaisjuhlan yleisös-
tä. Kuva: RNen.
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tehtävään vuosille 2014–2016. Kir-
jallisten hakemusten tulee olla liitto-
toimistossa 15.1. mennessä. Mikäli 
Harri Ala-Kulju tulee valituksi kan-
sainväliseksi varapresidentiksi 2014, 
Suomella ei voi olla kansainvälisen 
hallituksen jäsentä.

Heinolan vuosikokouksen äänes-
tysmenettely uusiutuu siten, että il-
moittautumisen yhteydessä tarkis-
tetaan virallisen kokousedustajan 
henkilöllisyys.

Äitienpäiväviikolle 
palveluaktiviteetti

Äitienpäiväviikolle 6.5.–10.5. esite-
tään piireille ja klubeille äitienpäi-
vän palveluaktiviteetin toteuttamis-
ta. Aktiviteetti voisi kohdistua mm. 
vanhainkoteihin tai palvelutaloihin 
ja se voisi olla mm. ulkoiluttamis-
ta, lauluhetkiä, lukuhetkiä, kahviti-
laisuuksia, arpajaisia jne.

Verotyöryhmän mukaan kirjalliset 
ohjeet verotuksesta on tulossa lähi-
aikoina. Ohjeluonnos koskee lähin-
nä klubien alv-asioita.

Ilmoitusasioina hallitus on hy-
väksynyt suunnitelman 2. varapii-
rikuvernöörien koulutusohjelman 

Nuorisovaihdon 50-vuotisjuhlakahvipöydässä IPIP Wing-Kun Tam keskusteli PID Tapani Rahkon (vasemmalla) ja oi-
kealla istuvien PID Erkki Laineen, PID Harri Ala-Kuljun sekä tämän puolison Sirkun kanssa. Kuva: RNen.

ID-EHDOKAS KAUDELLE 2014–2016
On moninkertaispiirin 107 eli Suomen vuoro asettaa kielitaitoinen 
ja yhteistyökykyinen ehdokas kansainvälisen hallituksen jäseneksi 
toimikaudeksi 2014–2016.

Suomen Lions-liiton vuosikokous on antanut kannatustodistuksen 
PID Harri Ala-Kuljulle järjestön 2. varapresidentin tehtävään vuosille 
2013–2014. Nyt haettavan kansainvälisen hallituksen jäsenen tehtävä 
tulee täytettäväksi, mikäli suomalaista ei valita 2. varapresidentin 
tehtävään vuonna 2014. 

ID-ehdokkaan, joko DG tai PDG, tulee olla hyvässä asemassa olevassa  
lionsklubissa velvollisuutensa suorittanut, toimiva jäsen ja saada 
ehdokkuudelleen sekä klubinsa, piirinsä että moninkertaispiirin kannatus. 
Kansainvälisen hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimukset on esitetty 
kansainvälisen järjestön ohjesäännön II. luvun 3. momentissa 
(katso päämajan kotisivut www.lionsclubs.org). 

Piirin ehdokas valitaan piirin vuosikokouksessa keväällä 2013 ja 
moninkertaispiirin ehdokas vuosikokouksessa Heinolassa 7.–8.6.2013. 
Valituksi tullut esitellään Europa Forum -kokouksessa Istanbulissa loka-
marraskuun vaihteessa sekä NSR-kokouksessa  Norjassa tammikuussa 
2014. Lopullinen valinta ID-tehtävään tapahtuu kansainvälisessä 
vuosikokouksessa Torontossa heinäkuussa 2014.

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa viimeistään tiistaina 
15.1.2013 toimiston aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen 
merkintä ”ID-hakemus”.

   SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Seppo Söderholm  Maarit Kuikka
puheenjohtaja  pääsihteeri

uusimisesta. Lions-liitto jatkaa yh-
teistyötä Invalidiliiton kanssa 30.6. 
2014 saakka. Yhteistyöstä tehdään 
sopimus, jossa määritellään Lions-
palvelun sisältö vammaisille hen-
kilöille. Hankkeen yhteyshenkilö 
Lions-liitossa valitaan myöhemmin.

Veroilmoitus verkossa -hanke ei 

toteudu. Punainen sulka -keräyksen 
suunnitteluissa edetään tapaamalla 
Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rinta-
maveteraaniliiton edustajat.

Hyväksyttiin esitys ympäristö-
palkinnon kriteerit Vaasan vuosiko-
kousaloitteen mukaisesti. Kilpailu 
päättyy 30.4.2013 ja voittaja julkis-

tetaan Heinolan vuosikokouksessa. 
Seuraava kuvernöörineuvoston ko-
kous pidetään Pieksämäellä 15.2. 
2013 klo 15 ja päätösinfo sekä se-
minaari 16.2.2013 klo 11.

Raimo Naumanen

Ympäristöteko 
paikkakunnan parhaaksi 
Suomen Lions-liitto ry julistaa haettavaksi ympäristöpalkinnon 
toimintakaudelta 2012–2013. Palkintoa koskevat kirjalliset 
hakemukset on toimitettava Suomen Lions-liitto ry:n toimistoon 
30.4.2013 mennessä toimiston aukioloaikana osoitteella 
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki. Palkintoa voivat hakea Suomen 
Lions-klubit.

Ympäristöpalkinto on suuruudeltaan 1000 €.

Ympäristöpalkinnon myöntämisen kriteerit ovat seuraavat:

1. Ympäristöteon vaikuttavuus oman alueen ekologiseen, sosiaaliseen, 
kulttuuriseen ja taloudelliseen tilaan

2. Ympäristöteon vaikutus ihmisten aktivointiin arkielämän 
toiminnoissa

3. Klubin suorittaman ympäristöaktiviteetin jatkuvuus omalla 
paikkakunnalla

4. Toteutetun mallin hyödyntämismahdollisuudet muiden klubien 
toiminnassa

Palkinto luovutetaan Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokouksessa 
Heinolassa 8.6.–9.6.2013. Palkintoraadin muodostavat lionit 
Pekka Hynninen ja Josi Mikkilä, LC-Rantasalmi.

Ympäristöaktiviteettiin liittyvät yhteydenotot pyydetään 
lähettämään sähköpostilla osoitteisiin: 
pekka.hynninen@yki.fi, josi.mikkila@rantasalmi.fi 

Suomen Lions-liito ry
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Kuvernöörineuvoston yhteydessä 
järjestettiin LCIF -seminaari. Tilai-
suudessa esiteltiin niin puheenjoh-
taja Wing-Kun Tamille kuin kiin-
nostuneelle yleisöllekin Sri Lankan 
silmäsairaala ja N-piirin Näkövam-
maisten oppimiskeskuksen laite-
hankinta. Molemmat ovat saaneet 
LCIF -apurahaa. Lions Quest, jota 
LCIF tukee, kertoi ja päivitti läsnä-
olijoiden tietoja toiminnastaan. Eri-
tyisen huomion saivat piirien LCIF 
-toimikun tien puheenjohtajat. IPIP 
Tam luovutti LCIF -piirivastaavil-
le todistuksen nimityksestä tehtä-
vään. Kolme edellistä kautta teh-
tävässä toimineita kiitettiin heidän 
työstään säätiömme hyväksi ja he 
saavat piirikuvernöörien välityksel-
lä sertifikaatin.

Leot olivat itseoikeutetusti läsnä 
kertomassa aktiviteeteistaan sekä jä-
sentilanteestaan. Leojen esiintymi-
nen lämmitti IPIP Tamin mieltä sillä 
hän, kuten itse kertoi, on varmasti 
maailman ”vanhin” Leo-jäsen. Leo 
-sanan muuttamisesta Leos muo-

Suomalaiset näkövammaiset lapset 
saavat lahjoituksena leijonilta op-
pimiskeskuksen laitteiston. Laitteis-
toon kuuluu oppilaan työasema, 
jonka avulla näkövammainen lap-
si pystyy suurentamaan sekä oman 
kirjansa tekstin että opettajan luo-
kan edessä esittämiä asioita. Lisäk-
si keskuksen käyttöön saadaan alan 
uusinta tekniikkaa edustava älytau-
lu ja puhuvia skannereita. Laitteis-
ton arvo on 40  000 euroa, ja puolet 
summasta rahoittaa kansainvälinen 
säätiö LCIF. Toisen puolen hoitavat 
107-N piirin lionsklubit ja hankkeen 
työryhmä.

– LCIF on tähän mennessä avus-
tanut yli 350 miljoonaa pientä ih-
mistä. Lionsklubien toiminta näkö-
vammaisten auttamiseksi alkoi jo 
vuonna 1925, kun kuurosokea He-
len Keller vetosi leijoniin ja kut-
sui heidät sokeiden auttaviksi rita-
reiksi, totesi kansainvälisen säätiön 
puheenjohtaja, Dr. Wing-Kun Tam 
tutustuessaan oppimiskeskushank-
keeseen näkövammaisten Iiris-kes-
kuksessa 18.11.2012. Erityisesti nä-
köään menettämässä olevat lapset 
ovat leijo nien ja LCIF:n huolenpi-

toon IPIP Tam totesi, että asiasta 
oli käyty keskustelua. Leo on lyhen-
ne sanoista leadership (johtajuus), 
experience (kokemus), opportunity 
(mahdollisuus). Kirjain S Leo -sanan 
perään merkitsisi service = palvelua, 
mutta koska palvelu on järjestössäm-
me itsestäänselvyys päätettiin nimi 
säilyttää ennallaan. 

Avauspuheenvuorossaan IPIP 
Tam kertoi tuhkarokkokampanjan ta-
voitteen tulleen saavutetuksi, ja et-
tä lahjoituksia voi ja toivotaan siitä 
huolimatta tehtävän, jotta kamppai-
lumme tuhkarokkoa vastaan voi jat-
kua. Isänä ja vanhempana hän vetosi 
kuulijoihin ajatuksella siitä, millai-
nen huoli on vanhemmilla, jos lap-
sella ei ole mahdollisuutta saada ro-
kotusta tautiin, joka pahimmillaan 
saattaa aiheuttaa kuoleman. Päivit-
täin tuhkarokkoon kuolee 490 lasta 
maailmassa. IPIP Tam kertoi rokotus-
ten alkaneen tehokkaasti ja esimer-
kiksi Nepalissa on rokotettu jo 2 mil-
joonaa lasta. 

Neuvottelut Gates -säätiön kans-

sa jatkuvat, tavoitteena on saada yh-
teistyösopimus, jossa jokaista lah-
joitettua dollaria vastaan saataisiin 
Gates- säätiöltä toinen dollari. Neu-
votteluiden tuloksista tiedotetaan 
heti kun asian käsittely on saatettu 
päätökseen.

Seminaariyleisö sai myös sel keän 
tarkennuksen erilaisista LCIF:ltä 
anottavissa olevista apurahoista se-
kä neljästä eri lahjoituskategoriasta, 
josta kerrottiin edellisessä Lion-leh-
dessä. LCIF:lle tärkeitä lahjoittajia 
ovat lionien lisäksi myös yhteistyö-
kumppanit, kuten Bausch+Lomb ja 
Johnson & Johnson, usean muun 
ohella. Yhteistyökumppanit avusti-

LCIF – lämmöllä ja 
positiivisuudella

IPIP Tam luovutti  LCIF -piirivastaaville todistuksen (Certificate of  Appontment) 
nimityksestä tehtävään. Tamin vierellä LCIF-toimikunnan puheenjohtaja Hei-
di Rantala. Kuva: Bo Lindberg.

LCIF auttaa suomalaisia lapsia
don kohteena. Säätiöllä on 25 silmä-
keskusta eripuolilla maailmaa. Tänä 
vuonna erityisen huolenpidon koh-
teena on avustaa lapsia lukutaidon 
hankkimisessa, jota tämä suomalais-
ten lionsklubien hankekin tukee, IPIP 
Tam kertoi.

Vieraalle esiteltiin myös kotimai-
sen Arne Ritari-säätiön tuella N- pii-
rin yhteishankkeena toteutettu las-
ten kuntoutuspiha virikkeellisine 
eläinhahmoineen ja sen saama tun-
nustus presidentti Tarja Halosen 
osallistuttua avajaisseremo niaan 
kesäkuussa. Erityisesti vierasta ilah-
duttivat leijonien pihalle istuttamat 
puut, joita hänen aloitteestaan on 
maailmassa istutettu leijonien toi-
mesta jo 16 miljoonaa.

– Suomi on korkean elintason 
maa, jossa yhteiskunta auttaa vero-
varoin suurimman hädän poistami-
sessa. Lisäksi meillä on suuri mää-
rä yhdistyksiä ja potilasliittoja, joita 
tue taan valtiollisen pelimonopoli- 
järjestelmän tuotoilla veikkaus- ja 
raha-automaattivaroilla. Tästä huoli-
matta jää yksittäisille ihmisille paljon 
hätää ja ongelmia, joissa tarvitaan 
paikkakunnan olosuhteet ja ihmiset 

vat viime toimintakaudella säätiön 
toimintaa 7,6 milj. USD.

Tam muistutti, että lionien toivo-
taan tekevän parhaansa kansainvä-
lisen avun toteuttamiseksi ja oman 
säätiön tukemiseksi. Kukapa meis-
tä ei haluaisi säätiömme LCIF:n pys-
tyvän antamaan mahdollisimman 
tehokkaasti apua sinne missä sitä 
eniten tarvitaan ja toiminnan ku-
koistavan.

Saimme kaikki yhdessä kokea IPIP 
Tamin aidon kiinnostuksen suoma-
laista lionstoimintaa ja lioneita koh-
taan. IPIP Tam esittikin lämpimät 
kiitokset kaikille aktiivisesta toimin-
nasta.

Näkövammaisten lasten oppimiskeskuksen työryhmä ja LCIF:n puheenjohtaja 
Iiris-keskuksen kuntoutuspihalla. Kuvassa PDG Tuomo Holopainen, lionit Ar-
vo Karvinen ja Iris Hjelm, IPIP Dr. Wing-Kun Tam, lion Jorma Lahti-Nuuttila, 
DC Veikko Teerioja ja PDG Markku Talvio. Kuva: Antti Tuomikoski.

tuntevien lionsklubien apua, kertoi 
DC Veikko Teerioja. 107-N piirissä 
on haluttu ottaa mahdollisimman 
suuri joukko piirin klubeja mukaan 
hankkeisiin, jotka palvelevat näkö-
vammaisia lapsia auttaakseen heitä 
elämässä tarvittavien välttämättö-
mien taitojen hankkimisessa. Kaik-
kien osallistuneiden klubien panos 
on ollut arvokas, mutta erityisen kii-

toksen ansaitsevat LCIF tuodessaan 
konkreettisen tuen suomalaisille lap-
sille, LC Vantaa/Komeetat vahvasta 
klubikohtaisesta panoksestaan sekä 
lion Iris Hjelm, LC Helsinki/Kruunu-
haka, henkilökohtaisesta sitoutumi-
sestaan, työryhmän vetäjänä toimi-
nut lion Veikko kiittää.

Markku Talvio, PDG
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Aika Lauantaina 16.2.2013 klo 10.00
Paikat Kulttuurikeskus Poleeni, 
 Savontie 13, 76100 Pieksämäki
 Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9, 76100 Pieksämäki

Perjantai 15.2.2013
15.00–18.00 KVN:n kokous (kuvernöörit, hallitus ja  

toimialajohtajat), Hotelli Savonsolmu
15.00–17.00 Kuvernöörien puolisot
17.00–18.30 Puoliso- ja seuralaistilaisuus 
19.00–21.00 Buffet-illallinen, Hotelli Savonsolmu

Lauantai 16.2.2012
Lionit
09.00– Ilmoittautuminen ja kahvi,  

Kulttuurikeskus Poleeni
10.00–11.00 Avajaisjuhla 
11.00–12.00  Kuvernöörineuvoston päätösinfo
12.00–12.45 Kokouslounas
13.15–14.30 Seminaari (teemana palvelu)
14.30–14.50  Kahvi
15.00–17.00 Seminaari (jatkuu)
19.00–19.45 Pieksämäen kaupungin vastaanotto,  

Hotelli Savonsolmu
20.00–  Iltajuhla, Hotelli Savonsolmun ravintolasali  

(smokki tai tumma puku)

Puolisot
09.00–11.00 Kuten lionit
11.00–12.00 Puoliso- ja seuralaisohjelma, Hotelli Savonsolmu
12.00–12.45 Lounas, Poleeni
13.00–15.00 Puoliso- ja seuralaisohjelma (jatkuu)
19.00– Kuten lionit

 Tervetuloa helmikuun kuvernöörineuvoston  
kokoukseen Pieksämäelle!

     SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Seppo Söderholm  Maarit Kuikka
 puheenjohtaja   pääsihteeri

Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen ja seminaariin 4/2012–2013
ILMOITTAUTUMINEN KVN-VIIKONLOPPUUN 15.–17.2.2013

Lion_____________________________________________________

Lionsvirka_________________________ DG-kurssi _______________

Puhelinnumero ____________________________________________

Sähköpostiosoite (pakollinen) _________________________________

Mukaan tuleva seuralainen ___________________________________

Majoitus, huonehinnat ja varaukset 
Hotelli Savonsolmu, Toikantie  9, 76100 Pieksämäki, 
puh. 015 223 50, s-posti booking@savonsolmu.fi
Hinnat: 85 €/2hh/vrk ja 65 €/1hh/vrk 
 sisältää aamiaisen ja asiakassaunan klo 18–21. 
Jokainen varaa ja maksaa huoneensa itse. 
Huonekiintiö nimellä ”KVN kokous”.

Perjantai  15.2.2013 Lion Seuralainen Yhteensä
Buffet-illallinen, Savonsolmu 22 €/hlö __________ __________

Lauantai 16.2.2013 10 € 5 € __________
Ilmoittautumismaksu (peritään kaikilta) 

Tulokahvi, Poleeni  5 €/hlö ________ _________

Lounas (sis. buffet-lounaan 22 €/hlö ________ _________
ja  iltapäiväkahvin)

Puoliso- ja seuralaisohjelma   5 €/hlö ________ _________

Iltajuhla
(sis.  tervetuliaismaljan, 44 €/hlö _________ __________
illallisen ja 16 cl viiniä )  

Kaikki yhteensä _______________________________

Erityistoivomukset, ruoka-allergiat ym. ____________________________

Ilmoittautuminen Lions-liiton kotisivuilla www.lions.fi ->Jäsenkeskus -> 
Kokouksia olevalla lomakkeella ja majoitusvaraukset 
(varattava itse suoraan hotellista) tehtävä viimeistään 18.1.2013.
Edellä olevat maksut (paitsi majoittuminen) tulee maksaa viimeistään 
18.1.2013 tilille LC Pieksämäki MLK  FI93 5340 0020 1478 05. 
Viestikenttään osallistujien nimet ja merkintä ”KVN  Pieksämäki”.
Tiedustelut lion Aarno Klemettilä puh 050 037 7047, 
s-posti aarno.klemettila@lions.fi

B-piirin II alueen aluefoorumi pidet-
tiin OP-Private pankin tiloissa Ta-
pio lassa 13.11.2012. Illan treema oli 
”Kolmannen sektorin toimijat”. 

Tilaisuuden pääpuhujana oli Es-
poon kaupunginjohtaja Jukka Mäke-
lä, joka kiireistään huolimatta viihtyi 
lionien kanssa hyvän tovin. 

 Ohjelmassa oli aluksi II alueen 
puheenjohtajan Pirkko Parikan terve-
tuliaispuheenvuoro. Tämän jälkeen 
OP-Private pankin varainhoitaja Tii-
na Koivu esitti miten ja millä alueel-
la pankki ja lionit voisivat tehdä yh-
teistyötä.

Kaupunginjohtaja Mäkelä kertoi 
ensin Espoon kaupungista ja sen 
haasteista. Espoossa on viisi kau-
punkikeskusta, Leppävaara, Tapio-
la, Matinkylä-Olari, Espoonlahti ja 
Espoon keskus. Jokaiselle on kehit-

tynyt omat erityispiirteensä ja pal-
velunsa. Kaupunki on kovien haas-
teiden edessä. Kasvu on voimakasta 
ja investointitaso on korkeammalla 
kuin koskaan. Investoinnit kohdistu-
vat toimitilojen rakentamiseen palve-
luihin kuten sairaalat, päiväkodit jne. 
sekä hyvän toimintaympäristön luo-
miseen yrittäjille, yrityksille ja työn-
antajille. Espoo haluaa kehittyä it-
senäisenä kaupunkina ja kannattaa 
verkostomaista yhteistyötä lähikau-
punkien kanssa. 

Käytiin vilkasta keskustelua lio-
nien ja kaupungin yhteistyömah-
dollisuuksista – konkreettisesta 
yhteistyöstä sekä erilaisista yhteis-
työpaneeleista ja toimielimistä. Mä-
kelä totesi, että vanhukset, lapset ja 
maahanmuuttajat ovat kohteita, jois-
sa Espoo tarvitsee apua ja yhteistyö-

tä kolmannen sektorin 
kuten lionien kanssa. 
Kaupunginjohtaja piti 
kolmatta sektoria var-
sin tärkeänä kumppani-
na ja hänen suhtautu-
misensa yhteistyöhön 
oli positiivinen. 

Piirikuvernööri Juk-
ka Uusitalo totesi, että 
lionien auttamisen koh-
teet ovat samat kuin Es-
poon kaupungilla. Hän 
kertoi myös, että yh-
teistyötä tehdään tällä-
kin hetkellä esimerkiksi Quest-alueel-
la ja tapahtumien toteuttamisessa. 
Jukka kävi myös läpi toimintakau-
den tulevia tapahtumia piirissämme.

Paikalla oli ennätysmäärä osal-
listujia, 35 henkeä – jokunen myös 

alueem me ulkopuolelta. Alueen seit-
semästätoista klubista kaksitoista oli 
edustettuna. Kokouksen puitteet oli-
vat hienot ja pankin tarjoama iltapa-
la oli mitä maittavin. 

Hannele Turkama 

Lioneilla ja Espoolla on samoja auttamiskohteita
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Vilkas marraskuu Lions-toiminnassa 
on takana, ja joulukuun juhlakausi 
käynnistyy näinä päivinä. Aloitam-
me juhlallisesti itsenäisyyspäivällä, 
sitten rauhoitumme joulun viettoon 
ja vuoden vaihtuessa astumme uu-
teen vuoteen useimmiten iloisissa ja 
odottavissa merkeissä.  Vielä ennen 
juhlan alkua muutama ajankohtai-
nen Lions-kuuluminen.

Marraskuun menot

Kuvernöörineuvosto kokoontui Hä-
meenlinnassa 16.–17.11. Kokous-
viikonlopun aikana juhlittiin Lions-
liiton 50-vuotiasta nuorisovaihtoa 
syntymäpäiväkahvien merkeissä. 
Kokousviikonloppua kunnioitti vie-
railullaan myös entinen kansainväli-
nen presidentti Dr. Wing-Kun Tam. 
KVN-kokousviikonlopun tapahtu-
mista ja päätöksistä kerrotaan enem-
män tämän lehden sivuilla.

Marraskuun 14. päivä liitto jär-
jesti mediatapaamisen ravintola La-
sipalatsissa Helsingissä aamiaisen 
merkeissä. Tapaamisen tarkoituk-
sena oli vahvistaa liiton mediasuh-
teita ja sitä kautta lisätä Lions-toi-
minnan näkyvyyttä. Liitto onnistui 
tavoitteessaan hyvin: muutama me-
dian edustaja osallistui tapaamiseen, 
ja tapaamiseen lähetetty kutsu poi-
ki kiinnostuksen osoituksia laajem-
minkin. Tästä on hyvä jatkaa. Lii-
ton edustajat tapaamisessa olivat 
PID Harri Ala-Kulju, viestintäjohta-
ja Thorleif Johansson ja pääsihteeri. 
Juuri mediatapaamisen kynnyksellä 
ehti valmistua taskukokoinen esite 
jäsenhankintaa varten. Esitteitä voi 
tilata liittotoimistosta.

Naisjäsenyyden 25-vuotisen tai-
paleen kunniaksi tempaistiin 25.11. 
Toivoisin, että lukemistapahtu-
mia järjestäneet naisklubit olisivat 
sähköpostitse yhteydessä liittoon  
(kaisa.hartzell@lions.fi) ja kertoisi-
vat lyhyesti, missä ja miten tem paus 
toteutettiin ja miten se onnistui.

Liiton palvelun volyymi 
2011–2012

Jäsenrekisterin aktiviteetti-osiosta on 
selvitetty, paljonko lionit viime toi-
mintakaudella käyttivät aikaa palve-
luun ja talkootyöhön sekä paljonko 
klubien rahalliset avustukset olivat. 
Saadut tulokset eivät kerro totuutta, 
koska vain 60 % klubeista on täyt-

tänyt po. osion jäsenrekisterissä oi-
kein. Varovaisten arvioiden perus-
teella voidaan kuitenkin todeta, että 
palvelutyötä on tehty 20  600  h, tal-
kootyötä 56  800 h ja avustuksia jaet-
tu useiden satojen tuhansien eurojen 
edestä. Kun tähän avustussummaan 
lisätään kansainväliset rahalahjoituk-
set ja Arne Ritari Säätiön lahjoituk-
set klubien palveluhankkeisiin, sum-
ma ylittää miljoonan euron rajan.  Se 
on mahtava summa. Korostan kui-
tenkin, että aktiviteetti-osion sään-
nöllinen ylläpitäminen jäsenrekiste-
rissä on erittäin tärkeää, jotta liitto 
pystyy tiedottamaan tehdystä lions-
työstä tarkasti ja oikein. 

Suomi näkyviin 
-arpajaiset

Arpajaisten käytännön toteutukses-
ta vastaava Oy Alandia Games Ab 
ylläpitää arpajaisten voittoluetteloa. 
Sen mukaan niin Hampurin vuosi-
kokousmatkoja, Rantasipi-kylpylä-
viikonloppuja kuin matkapuhelimia 
on voitettu eri puolilla Suomea. On-
nea voittajille! Palkintoja on edelleen 
runsaasti jäljellä, joten arpa kannat-
taa raaputtaa vaikkapa joululahja-
na itselleen. Muistutan, että voitto 
lunastetaan vain lähettämällä voit-
toarpa arvan taakse kirjoitettujen 
ohjeiden mukaan siellä näkyvään 
osoitteeseen.

Tärkeää tammikuussa

Aloitteet klubeille ja vuosiko kouk-
selle tulee olla liiton toimistossa 
15.1.2013 klo 15.45 mennessä. Myös 
hakemukset varapuheenjohtajan 
tehtävään ja muihin tässä lehdessä 
haettavina oleviin tehtäviin (ID-joh-
taja, nuorisovaihto- ja Leo-johtajat) 
on lähetettävä liiton toimistoon em. 
määräaikaan mennessä.

Muuta uuden vuoden 
mukanaan tuomaa

– Jäsenrekisteriä kehitetään 
edelleen
Liiton jäsenrekisterissä ollaan pää-
semässä siihen vaiheeseen, jossa 
jäsenrekisteri voidaan avata kaikil-
le jäsenille. Tähän käytäntöön on 
suunniteltu siirryttävän 1.7.2013 
alkaen. Jotta muutos onnistuu toi-
votusti, jäsenrekisterin kuukausit-
taiseen päivittämiseen on kiinnitet-

tävä entistä tarkempaa huomiota. Ja 
jos päivittämistä ei ole, rasti po. ruu-
tuun riittää. Pääasia on, että päivi-
tyksiä pystytään seuraamaan kuu-
kausitasolla ja näin varmistumaan 
tiedon ajantasaisuudesta.

– Uudistuksia Heinolan 
vuosikokouksessa
Liitossa on tällä kaudella toiminut 
vuosikokousten rakenneuudistuk-
sia pohtiva työryhmä. Uudistukset 
alkoivat jo Jyväskylän vuosikokouk-
sesta, ja prosessi jatkuu Heinolas-
sa. Yksi uusista käytännöistä tulee 
koskemaan vuosikokousäänestys-
ten toteuttamistapaa. Lisäksi ohjel-
maan on suunnitteilla liiton vara-
puheenjohtajaehdokkaiden paneeli. 
Tulemme kirjoittamaan näistä uudis-
tuksista Lion-lehden sivuilla, jotta 
vuosikokoukseen osallistuvilla oli-
si mahdollisimman selkeä näkemys 
siitä, mitä muutokset merkitsevät ja 
miten vuosikokouksessa toimitaan.

Vielä takaisin 
joulukuulle

Muistutan, että Lions-liiton toimisto 
on suljettu viikolla 50 (10.–14.12.) 
toimiston muuton takia. Olemme 
pyrkineet etukäteen varmistamaan 
sen, että toimiston työt jatkuvat nor-
maalisti viimeistään ma 17.12. 

Liittotoimisto on suljettu myös 
27.–28. ja 31.12.
___

Kiitos teille jokaiselle tekemästänne 
Lions-työstä! Kerätkää voimia joulun 
aikaan rauhoittumalla juhlan viet-
toon läheistenne kanssa ja nautti-
malla yhdessäolosta.

Iloista juhlan aikaa!

Joulun juhlakausi lähestymässä

Pääsihteeri huolehti terveydestään nauttimalla kivennäisainepitoista lähde-
vettä Karlovy Varyssa (Tshekin tasavalta). Kuva: Jyrki Ahmala.
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Lions-järjestön kansainvälinen hal-
litus kokoontui marraskuun alussa 
2012 Yhdysvalloissa Indianapolisis-
sa. Kokouksessa käsiteltiin muun 
muassa palvelutoiminnan kehittä-
mistä. Avustusten ja palvelun tarve 
on kasvanut luonnonkatastrofien li-
sääntyessä.

LCIF toimii

LCIF myönsi hallituksen kokouksen 
yhteydessä 80 Standardi, Kansain-
välisen avun ja Core 4 apurahaa, yh-
teensä yli 3,9 miljoonaa dollaria, mi-
kä on yli kaksi kertaa enemmän kuin 
edellisessä hallituksen kokoukses-
sa. Supermyrsky Sandyn vaikutus-
alueelle myönnettiin 100  000 dol-
larin suurkatastrofiapuraha. Special 
Olympics näönseulontaohjelman 
laajentamiseen myönnettiin miljoo-
nan dollarin Core 4 -apuraha. Sight-
First-ohjelman teknisten palvelujen 
sopimusta WHO:n kanssa jatket-
tiin lähes 2,5 miljoonalla dollarilla 
neljäksi vuodeksi eteenpäin. LCIF:n 
apurahakriteereitä uudistettiin. Kri-
teereihin kannattaa perehtyä uusia 
LCIF-apurahoja anottaessa.

Hallinto tukee

Hallinnollisissa asioissa Aasiasta ja 
Kauko-idästä tulleet valitukset työl-
listivät edelleen lakiasioiden toimi-
kuntaa. Kokouksessa otettiin kantaa 
myös Lions-nimen ja -logon käyttö-
mahdollisuuksiin niin projekteissa 
kuin niiden sponsoreiden toimesta. 
Investoinneista hyväksyttiin 3 mil-
joonaa dollaria käytettäväksi ope-
ratiiviseen toimintaan. Järjestön 
talousennuste kääntyi jälleen posi-
tiiviseksi. Piirit ja moninkertaispiirit 
voivat nyt anoa apurahaa perhe- ja 
naissymposiumin järjestämiseen ker-
ran kahden vuoden aikana.

Kansainvälinen ainaisjäsenmaksu 
korotettiin 650:een dollariin. Uudet 
perhejäsenet maksavat ensi kauden 
alusta alkaen täyden kansainvälisen 
liittymismaksun ja perustajajäsen-
maksun. Kansainvälinen perhejäsen-
maksu on edelleen toisesta perheen-
jäsenestä alkaen puolet normaalista 
jäsenmaksusta, mikäli samassa talo-
udessa asuvat perheenjäsenet ovat 
saman klubin jäseniä. Kun klubeihin 
tulee uusia jäseniä, niin mahdolliset 
kummia koskevat muutokset on teh-
tävä 90 päivän kuluessa jäsenen liit-

Järjestön palvelu laajenee

tymisestä. GMT-koordinaattorit voi-
vat jatkossa saada kansainvälisen 
huomionosoituksen, joka perustuu 
piirissä kahden prosentin ja mo-
ninkertaispiirissä yhden prosentin 
vuosittaiseen jäsenkasvuun. Myös 
uusien klubien organisoijille on saa-
tavissa merkittävä palkinto ensi kau-
den alusta alkaen.

Koulutusta ja 
kehittämistä

Vuoden 2013 piirikuvernöörikoulu-
tus tapahtuu Hampurin kansainvä-
lisen vuosikongressin yhteydessä. 
Koulutusohjelma on nyt lyöty luk-
koon. Ensimmäinen varapresident-
ti Barry Palmer kannustaa piiriku-
vernööriä ja varapiirikuvernöörejä 
jakamaan klubivierailut keskenään. 
Suomessa näin onkin jo menetelty. 
Hallitus päätti lisäksi, että vuoden 
2014 piirikuvernöörikoulutus Toron-
tossa Kanadassa tulee olemaan kol-
men päivän mittainen.

Koordinoivien lionien tehtäviä 
laajennettiin apua tarvitsevien DG-

tiimien tukemiseksi. Koordinoivien 
lionien tehtävänä on tukea toimin-
nan kehittämistä uusissa Lions-
maissa. Järjestön toiminnan kehit-
tämisen tukemiseksi kansainvälinen 
hallitus perusti kaksi tilapäiskomite-
aa. Tämän ja ensi kauden toimivan 
komitean tehtävät liittyvät järjes-
tön ja sen johtamisen pitkän täh-
täyksen suunnitteluun. Silmälasien 
kierrätyskeskuksia koskevan ohjeis-
ton päivittämistä käsittelevä komi-
tea antaa suosituksensa seuraavaan 
hallituksen kokoukseen mennessä. 
Leo-ohjelman neuvoa-antavaan pa-
neeliin nimitettiin jäsenet ja varajä-
senet vuodeksi eteenpäin. 

Kansainvälinen presidentti Way-

ne Madden käynnisti tällä kaudel-
la lionien lukutaito-ohjelman. Kan-
sainvälinen hallitus teki päätöksen, 
että tuota ohjelmaa jatketaan aina-
kin kymmenen vuotta eteenpäin. Se 
sopiikin hyvin palveluvalikoimaam-
me ja monet klubit ovat ottaneet sen 
omakseen. Niin tästä kuin muusta-
kin klubin palvelutoiminnasta kan-
nattaa raportoida säännöllisesti 
Lions-liiton jäsenrekisteriin. Tiedot 
menevät sieltä suoraan myös kan-
sainvälisen järjestön päämajaan. Sil-
loin koko järjestömme pysyy selvillä, 
miten hienoa palvelutyötä klubeis-
sa tehdään.

Tapani Rahko
PID 2007–2009

PID Tapani Rahko Lions-vierailun yhteydessä muistelemassa menneitä Oslon Ilmailumuseossa.

Foxjet Oy Ab
Raskaan kaluston maalaamo

www.foxjet.fi
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Suomi on väkiluvultaan pieni, mutta 
Lion-lukumäärältään suuri maa. Kan-
sainvälinen vuosikokous on ensi ke-
sänä lähellä, mennään joukolla näyt-
tämään, että olemme innostuneita 
toimimaan ja että meitä on paljon. 
Kansainvälinen vuosikokouksemme 

Meitä on paljon 
– näytetään se maailmalle

on suuren tyylin tapahtuma, jon-
ka kokeminen ja mukana elämi-
nen takulla kannattaa.

Harrin tukena

Meillä on nyt oma suomalainen 
ehdokkaamme maailman kaikkien 
leijonien johtajaksi. Entinen kansain-
välisen hallituksen jäsen, PID Harri 
Ala-Kulju on saanut kannatustodis-
tuksen sekä Suomesta että monesta 
muusta Lions-maasta. Hampurissa 
on virallisena ehdokkaana japanilai-
nen, odotamme Harrille sopivaa vuo-
roa. Työ ehdokkaamme tukemiseksi 
jatkuu ja Hampurin kokoukseen osal-
listuminen on yksi tärkeä osa kam-
panjaa.

– Jäsenmäärän lisäksi olemme 
vahvoja myös teoissa, niin kotimaas-
sa kuin kansainvälisestikin säätiöm-
me LCIF:n puitteissa. Tekojen lisäksi 
myös tekijät ansaitsevat näkyvyyttä, 
lion Harri toteaa. Kansainväliseen 
suurkokoukseen osallistuminen an-
taa myös osallistujalle itselleen hy-
vin paljon, voimakkaan myönteisen 
kokemuksen lisäksi sieltä saa ideoita 
ja hyviä ystäviä, Harri jatkaa.

Suomalaiset tunnetaan

Suomalaisia leijonia on ollut vaati-
vissa kansainvälisissä johtotehtävis-
sä jo ennen Harrin ehdokkuuttakin. 
Marraskuun lopulla 85 v. merkkipäi-
väänsä viettänyt PID Aimo N. K. Vii-

tala liittyi järjestöömme v. 1953 LC 
Lahden perustaja-jäsenenä, nähnyt 
ja kokenut paljon, kuten lehtemme 
edellisessä numerossa kerrottiin. Ky-
selin PID Aimolta suomalaisten ai-
kaisemmasta kansainvälisestä näky-
vyydestä.

– Itse asiassa me suomalaiset  
olemme toimineet leijonien kan-
sainvälisen yhteistyön käynnistäjinä 
jo 1960-luvulla. Italialaisten vierai-
lu Suomessa 1960 sai kansainväli-
sessä LION-Magazinessa  kannen ja 
viisi sivua tekstitilaa. Se oli lehden 
mukaan ensimmäinen laajempi kan-
sojen välinen Lions-kohtaaminen, 
kun yli 100 leijonaa ja toistakym-
mentä median edustajaa saapuivat 
maahamme lakkiaisten ja puolustus-
voimain lippujuhlan aikoihin. Tapah-
tuma sai suuren julkisuuden myös 
Italian lehdissä, PID Aimo kertoo. 
Jatkoa seurasi, kun pohjoismaisten 
leijonien yhteistyöneuvosto Nor-
diskt samarbetsråd NSR perustettiin 
samana vuonna, lion Aimo jatkaa.

– Toinen aikoinaan kansainvälis-
tä huomiota herättänyt suomalainen 
lionsteko oli Eurooppa Forumin kas-
vattaminen  suurtapahtumaksi. Hel-
singin EF vuonna 1963 oli yli 800 
lionin tapahtuma, siihen aikaan 
merkittävän suuri, PID Aimo to-
teaa. Kolmas historiallisesti merkit-
tävä kansainvälinen suoritus liittyy 
järjestömme laajenemiseen itäiseen 
Keski-Eurooppaan yli kaksi vuosi-
kymmentä sitten. Aimo itse ja mo-
net suomalaiset leijonat olivat perus-
tamassa ensimmäistä rautaesiripun 
takaista klubia Budapestiin 1988, 
sen jälkeen Tallinnaan, Moskovaan 
ja Baltian maihin. Tälle vuosisadal-
le ajoittuukin sitten Harri Ala-Kuljun 
saattaminen kansainväliseksi presi-
dentiksi. Kokemus ja vaativat tehtä-
vät Suomessa antavat hänelle hyvän 
taustan,  PID Aimo Viitala jatkaa.

Näyttävästi Hampurissa

Eri puolella Suomea on jo ryhdytty 
valmistelemaan Hampurin kansain-
väliseen vuosikokoukseen osallis-
tumista. Suomalaisten lähtijöiden 
koordinaattorina toimii PDG Tuomo 
Holopainen. Toisaalla tässä lehdes-
sä kerromme vaihtoehtoisista mat-
kapaketeista. Matkaa suunnittelee 
ilahduttavan moni. – Uskon, että 
Suomesta lähtee Hampuriin peräti 

PID Aimo Viitala, LC Helsinki/ Hakaniemi. Lion v. 1953, DG 1961–63, Euroop-
pa Forumin presidentti, Helsinki 1963. NSR:n perustaja 1962, kansainväli-
nen johtaja 1981–83. Omat tähtihetket Lions-toiminnassa virkaanastujaispuhe 
Phoenix:issä 1981 sekä LC Budapestin avajaiset 1988. Onnittelumme merkki-
päivän 29.11.2012 johdosta!

Skandinavian leijonien liivi ja yhte-
näinen marssiasu tunnetaan monista 
vuosikokouksista. Kuvassa lion Kai-
ja ja PDG Tuomo Holopainen Pusanis-
sa. Kehitämme jotain näyttävää Ham-
puriin lähtijöille, PDG Tuomo lupaa.

300–500 henkilöä ja se on aika pal-
jon, arvioi Tuomo.

– Olemme käynnistäneet myös 
suomalaisten osanottajien yhteisen 
tunnuksen suunnittelun ja päätök-
set tehdään hyvissä ajoin kevään 
aikana. Kokoussalissa yhtenäisin 
tunnuksin esiintyvä joukkue huo-
mataan, samoin kansainvälisessä 
paraatissa, joka on perinteinen eri 
kansallisuuksien esittäytymistapah-
tuma, PDG Tuomo kertoo. Tietooni 
on tullut myös kutsu, jonka saksa-
lainen D 110-OS on esittänyt kaikil-
le kokoukseen osallistuville L-piirin 
ja N-piirin leijonille: 5.7.2013 illalla 
piirien ystävyys -tapaaminen, johon 
kutsutaan lisäksi Sri Lankan D 306-
A2 leijonat, lion Tuomo jatkaa.

Lehtemme ilmestyessä on vielä 
muutama viikko edullista ennakkoil-
moittautumisaikaa jäljellä. Nopea 
päättäjä maksaa kokouksen osan-
ottomaksuna 100,– USD, 1.1.2013 
alkaen hinta on 130,– USD, myö-
hemmin keväällä se nousee vielä pa-
ri kymppiä. Suuri, värikäs ja jo pelk-
känä tapahtumana ainakin kerran 
Lions-uran aikana koettava tapah-
tuma on nyt melkein naapurissa. 
Lähdetään isolla porukalla kannus-
tamaan Harria ja näyttämään, että 
suomalaisissa leijonissa on sekä pal-
veluvoimaa että hyvää yhteishenkeä.

Markku Talvio, PDG
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Seuraava Lions-järjestön kansainvälinen vuosikokous järjestetään Hampu-
rissa 5.–9.7.2013. Koskaan aikaisemmin ei kansainvälinen vuosikokous ole 
ollut näin lähellä Suomea. 

Lions-liitto ja monet yksittäiset lionit tai klubit järjestävät matkoja tulevan 
kesän tapahtumaan. Tällä aukeamalla on tiivis yhteenveto Lions-liiton tarjoa-
mista matkapaketeista ja kontaktitietoja muidenkin järjestämistä matkoista. 

Ilmoittautuminen ja rekisteröityminen

Osallistujien on rekisteröidyttävä tapahtumaan. Parhaiten tämä onnistuu 
päämajan Online Registration -verkkopalvelun kautta. Mukaan tuleva 
puoliso/seuralainen voi ilmoittautua samalla Online -istunnolla, joten yh-
teyttä ei tule katkaista ennen kuin molempien henkilötiedot on tallennet-
tu rekisteriin.

Rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa www.lionsclubs.org –> Uutiset 
ja tapahtumat -> Kansainvälinen vuosikokous -> Tietoja vuosikokouksesta. 

Rekisteröintimaksu ja hotellin ennakkovarauksen maksu tapahtuu ilmoit-
tautumisen yhteydessä, jolloin joudut antamaan luottokorttisi tiedot. Veloi-
tettava summa näkyy luottokorttiostoksena myöhemmin tulevassa laskus-
sa. Vahvistuksen saat sähköpostilla. 

Rekisteröityessäsi tarvitset kansainvälisen jäsennumerosi (kysy klubisi 
rahastonhoitajalta tai sihteeriltä) ja klubisi kansainvälisen numeron (löy-
tyy Lions-vuosikirjasta).

Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös tulostettavalla ilmoittau-
tumislomakkeella, joka tulee postittaa maksujen kanssa lomakkeessa mai-
nittuun osoitteeseen päämajaan USA:han. Suosittelemme kuitenkin netti-
ilmoittautumista. 

Rekisteröintimaksu
– ennen 31.12.2012 hinta on 100 US$/henkilö (lapsi 10 US$)
– 1.1.–31.3.2013 hinta on 130 US$/henkilö (lapsi 10 US$)
– 1.4. – paikanpäällä hinta on 150 US$/henkilö (lapsi 10 US$)

Majoitusvaraukset

Majoitusvaraus tulee tehdä Online Registration  -verkkopalvelussa samal-
la kun rekisteröidyt. Majoitusvaraus tehdään LCI:n eli päämajan varaamis-
ta hotelleista.

  Ilmoittautumisen yhteydessä hotellihuoneesta peritään 200 US$:n suu-
ruinen varausmaksu, joka hyvitetään hotellilaskua maksettaessa paikanpääl-
lä.  

Pohjoismaiden edustajille on varattu seuraavat hotellit:
– Ibis Alster Centrum Hotel (142 €/vrk), matkaa kongressikeskukseen 
 on 1,7 km
– Mercure Hotel Am Volkspark (160 €/vrk), matkaa kongressikeskukseen 
 on 7,4 km

Lähde Hampuriin nauttimaan Lions-järjestön 
vuosikokouksen tunnelmasta

 
Voit esittää toiveen kumpaan hotelliin haluat mieluummin. Päämaja vah-
vistaa sähköpostilla. Kaikista päämajan valitsemista hotelleista on maksu-
ton bussikuljetus kokouspaikalle ja takaisin hotelleihin. 

Mikäli osallistuja majoittuu muuhun kuin päämajan valitsemaan hotel-
liin, huonevarausta ei voi tehdä Online Registration -verkkopalvelun kautta.   

Hyvä tietää

Paraatiin osallistuminen
Pohjoismaiden edustajat ovat perinteisesti pukeutuneet paraatiin yhtenäi-
sessä asussa sekä osallistuneet Get-together -iltaan ja Scandinavian Hospi-
tality Room -iltaohjelmaan. Näistä peritään kokonaismaksu noin 80 €/hen-
kilö (tästä paraatiliivin osuus on noin 20 €). Asiasta informoidaan matkalle 
lähtijöitä vielä erikseen.   

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

Kaikkien matkojen hintoihin saattaa tulla pieniä muutoksia tai täsmennyk-
siä kevään aikana, mutta ne  eivät oleellisesti poikkea nyt tiedossa 
olevasta hintatasosta. 
Rekisteröitymisestä ja matkoista saat 
lisätietoja matkakoordinaattori 
Tuomo Holopaiselta,
puh. 0400 677 293 tai sähköpostitse 
tuomo.holopainen@lions.fi. 

Ota yhteyttä!

Binnenalster on Hampurin kaupungin keskustassa Elben sivujoesta Alsterista 
padottu tekojärvi. Sitä reunustavat leveät rantakadut ja torit.

Matkakoordinaattori 
Tuomo Holopainen.
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Paketti 1: (Paikkoja on varattu 20 henkilölle)
Matka on avoin kaikille. Matkan kesto 8 vrk.
Lähtö: 3.7.2013 klo 7.50 Finnairin lento Helsinki – Hampuri  

(perillä klo 8.50 paikallista aikaa).
Paluu: 11.7.2013 klo 19.10 Finnairin lento Hampuri – Helsinki  

(perillä klo 22.00 Suomen aikaa).

Edestakaisten lentolippujen hinta on 355 €/henkilö + laskutuslisä 20 €/henkilö. 
Lentolippujen ennakkomaksu 70 €/henkilö on maksettava 15.1.2013 mennessä. 
Ennakkomaksu hyvitetään vain lähtevien matkustajien osalta. Loppusuoritus 45 vrk 
ennen matkaa. Matkan tuottaja on matkatoimisto Hogg Robinson Group Finland (HRG).

Ilmoittautuminen ja lentojen varaus
Lentojen varaus on tehtävä HRG:n kautta, yhteyshenkilö on Helena Liljeström. 
Sähköposti: helena.liljestroem@hrgworldwide.com

Hotellivaraus ja rekisteröinti on tehtävä Lions-järjestön Online Registration 
-verkkopalvelussa.
 
Päämajan vahvistamat hotellit  
– Ibis Alster Centrum Hotel 142 €/vrk (2 hengen huone)
– Mercure Hotel Am Volkspark 160 €/vrk (2 hengen huone).  

Matkan kokonaishinta muodostuu rekisteröintimaksusta, lennoista ja hotellista. 

Hintaesimerkki 2 henkilölle, jotka majoittuvat samaan huoneeseen:
– lennot  2 x 355 € 710 €
– laskutuslisä 20 € / henkilö 40 €
– majoitus 8 vrk x 142 € 1 136 €   (Ibis Alster Centrum Hotel)
  (Mercure Hotel Am Volkspark 8 x 160 € = 1 280 €)
– rekisteröintimaksu 2 x 100 US$ 160 € (noin)
Yhteensä noin 2 046 €   (1023 €/henkilö)

Matkustajalla täytyy olla oma matkavakuutus.

Paikat (20 kpl) myydään varausjärjestyksessä. 
Tälle matkalle viimeinen ilmoittautumispäivä  on 15.1.2013.

LIONS-LIITTO JÄRJESTÄÄ SEURAAVAT MATKAT

02 World Hamburg Arenaan mahtuu 16 000 henkeä.

Paketti 2:  (Paikkoja on varattu 40 henkilölle)
Matka on avoin kaikille. Matkan kesto 8 vrk.
Lähtö: 4.7.2013 klo 17.30 Viking Linella Helsingistä Tukholmaan. Tukholmasta 

ajetaan halki Ruotsin suoraan Hampuriin, jonne saavutaan 5.7. illalla.
Paluumatka alkaa aamulla 10.7.2013. Matkalla yövytään Kööpenhaminassa  

(Hotel Best Wester City). Aamulla 11.7. matka jatkuu kohti Tukholmaa, josta 
Viking Line lähtee Helsinkiin alkuillasta. Helsinkiin saavutaan 12.7. klo 10.10. 

Majoitus Hampurissa Motel One Hamburg-Alsterissa (os. Kielerstrasse 171, 
Hampurg), josta matkaa kokouspaikalle on 2,5 km (bussikuljetus yleisistuntoihin ja 
istuntojen jälkeen hotellille). Siisti 2-tähden hotelli, jossa on ilmastoidut huoneet, 
suihku, WC ja tukankuivaaja. Hyvät kulkuyhteydet kaupungin ydinkeskustaan (20 
min.). Lähistöllä on kauppoja ja ravintoloita. 

Matkan tuottaja on matkatoimisto Hogg Robinson Group Finland (HRG).

Matka- ja hotellivaraus on tehtävä HRG:n kautta, yhteyshenkilö on Helena Liljeström. 
Sähköposti: helena.liljestroem@hrgworldwide.com

Tapahtumaan rekisteröityminen on tehtävä Lions-järjestön Online Registration 
-verkkopalvelussa.

Hinta-arvio (majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa):
Hinta-arvio on 1 380 euroa/henkilö, sisältäen
– edestakaiset laivaliput jaetussa B 2 hytissä
– laivalla aamiaiset
– bussikuljetukset
– bussi käytettävissä Hampurissa 2 x hotelli-kongressikeskus/vrk
– 5 vrk majoitus Hampurissa (jaettu kahden hengen huone, aamiaiset  
 sisältyvät hintaan)
– 1 vrk majoitus Kööpenhaminassa (jaettu kahden hengen huone, 
 aamiainen sisältyy hintaan)
– lauttaliput (Rödby-Puttgarden)
– Saksan tiemaksut ja vero

Lisäksi tulee rekisteröintimaksu 100 US$  (n. 80 €/henkilö).
Matkustajalla täytyy olla oma matkavakuutus.
Matka toteutetaan vain, jos riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu tälle matkalle 
(vähintään 25 henkilöä). Hinta on laskettu 40 osallistujan mukaan. Mikäli osallistujia 
on vähemmän, tulee matkan hinta nousemaan noin 110–160 €/henkilö, lopullisesta 
osallistujamäärästä riippuen.

Paikat (40 kpl) myydään varausjärjestyksessä. 
Tälle matkalle on ilmoittaduttava 12.12.2012 mennessä, koska hotelli ei voi 
pitää ennakkovarausta voimassa pidempään. 

02 World Hamburg Arenaan mahtuu 16

Paketti 3:  (Paikkoja on varattu 40 henkilölle).
Matka on avoin kaikille. Matkan kesto 7 vrk.
Lähtö: 5.7.2013 klo 7.50 Finnairin lento Helsinki – Hampuri,  

perillä klo 8.50 paikallista aikaa 
Paluumatka alkaa illansuussa 10.7. bussilla Travemundeen. Lähtöselvitys alkaa Finnlines 

-laivaan klo 23.00. Laiva Helsinkiin lähtee 11.7. klo 03.00 ja saapuu Helsinkiin 
12.7. klo 7.30. Yöpyminen laivassa A-luokan kahden hengen sisähyteissä.

Matkan tuottaja on matkatoimisto Uudenmaan Seuramatkat. 

Matkan varaus on tehtävä Uudenmaan Seuramatkojen kautta, yhteyshenkilö on Elisa 
Jääskeläinen. Sähköposti: elisa.jaaskelainen@uudenmaanseuramatkat.fi

Hotellivaraus ja rekisteröinti on tehtävä Lions-järjestön Online Registration 
-verkkopalvelussa.

Hotellit
– Ibis Alster Centrum Hotel 142 €/vrk (2 hengen huone)
– Mercure Hotel Am Volkspark 160 €/vrk (2 hengen huone).  

Kokonaishinta muodostuu rekisteröintimaksusta, lennosta, laivamatkasta ja hotellista. 
Finnlines pystyy vahvistamaan laivamatkan hinnat ja paikat vasta tammi–helmikuussa 
2013.

Hinta/henkilö
– lennot ja laivamatka 609 € (majoitus laivalla 2 hengen sisähytissä) 
               (majoitus yhden hengen sisähytissä 787 €/henkilö) 
– majoitus  Hampurissa 710 €    (Ibis Alster Centrum Hotel 5 x 142 € = 710 €)
  (Mercure Hotel Am Volkspark 5 x 160 € = 800 €)
– rekisteröintimaksu 100 US$ 80 € (noin)
Yhteensä 1 399 €/henkilö)

Lisähintaan laivalla:
– ateriapaketti 49,50 €/henkilö sis. 2 x aamiainen, 1 x lounas ja 1 x päivällinen
– lisähintaan on mahdollista tilata laivalta ikkunallinen hytti

Matkatoimisto laskuttaa ennakko- sekä loppumaksun.
Matkustajalla täytyy olla oma matkavakuutus.
Matka toteutetaan, jos vähintään 10 osallistujaa ilmoittautuu tälle matkalle.

Tälle matkalle viimeinen ilmoittautumispäivä  on 15.4.2013
Ennakkomaksu 100 € /henkilö on maksettava 30.4.2013 mennessä. 
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Hampurin Raatihuone.

Muiden järjestämät matkat
Bussimatka läpi Baltian ja Keski-Euroopan päätyen Hampuriin ja sieltä alkava kotimatka
Lähtö: Oulusta 21.6.2013 ja jatkuu Helsingistä laivalla Tallinnaan. Mukaan pääsee reitin varrelta tai viimeistään Helsingistä. Matka on mielenkiintoinen. Matkareitti on Riika – Kaunas – Krakowa – Bratislava – Wien – Innsbruck – Liechtenstein – Luxemburg – Amsterdam – Hampuri. Paluu: Ruotsin halki Tukholmaan ja lautalla Turkuun.  Paluu Ouluun tapahtuu 11.7.2013 illalla.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset, PDG  Matti Tieksola (matti.tieksola@pp.inet.fi), puh. 044 279 1464.

Lentomatka 
Lähtö:  4.7.2013  Finnairin lento Helsinki – Hampuri klo 17.30.Paluu: 10.7.2013 Finnairin lento Hampuri – Helsinki klo 19.10. Majoittuminen Hotel Commodoressa, joka sijaitsee Hampurin ydinkeskustassa noin  2 km kongressikeskuksesta.  Ilmoittautumisaika päättyy 15.12.2012.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, 
PDG Harry Kuitunen (harry.kuitunen@surffi.net), puh. 0400 317 889.

Lentomatka
Lähtö:   3.7.2013.  Lennot Vaasasta ja Turusta Helsinkiin ja Helsingistä Hampuriin   klo 7.50. 
Paluu:  11.7.2013 klo 12.45 Hampurista Helsinkiin. Jatkolennot Vaasaan ja   Turkuun alkuillan aikana.

Toinen matkavaihtoehto on:
Lähtö:  3.7.2013. Lennot Vaasasta ja Turusta Helsinkiin ja Helsingistä Hampuriin   klo 7.50. 
Paluumatka Hampurista Helsinkiin 7.7.2013 klo 12.45.   Jatkolennot Vaasaan ja Turkuun
Molemmissa tapauksissa Majoitus on Hampurin ydinkeskustassa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, 
piirisihteeri Hilkka Ruusuvirta (hilkka.ruusuvirta@lions.fi), puh. 0500 459 521.

Arpajaisvoittajien matkat   

Tämä matka on varattu arpajaisissa voittaneille. Matkan kesto 6 vrk.

Paketti 1:  (Paikkoja on varattu 80 henkilölle)
Lähtö:  4.7.2013 klo 7.50 Finnairin lento Helsinki – Hampuri  

(perillä klo 8.50 paikallista aikaa).
Paluu:  10.7.2013 klo 12.45 Finnairin lento Hampuri – Helsinki  

(perillä klo 15.35 Suomen aikaa).

Matkan tuottaja on matkatoimisto Hogg Robinson Group Finland (HRG).

Ilmoittautuminen ja lentojen varaus
Matkajärjestelyjen vuoksi voittoarvat tulee lähettää mahdollisimman pian 
henkilötietoineen (myös puolison nimi, jos hän lähtee mukaan) osoitteeseen: 
Lions-arpa, PL 128, 20521 Turku

Lentojen varaus on tehtävä HRG:n kautta, yhteyshenkilö on Helena Liljeström. 
Sähköposti: helena.liljestroem@hrgworldwide.com

Hotellivaraus ja rekisteröinti on tehtävä Lions-järjestön Online Registration 
-verkkopalvelussa.
 
Pohjoismaiden edustajille on varattu seuraavat hotellit: 
– Ibis Alster Centrum Hotel 142 €/vrk (2 hengen huone), kokouspaikalle 1,7 km
– Mercure Hotel Am Volkspark 160 €/vrk (2 hengen huone), kokouspaikalle 7,4 km

Voit esittää toiveen kumpaan hotelliin haluat mieluummin. Päämaja vahvistaa 
sähköpostilla. Kaikista päämajan valitsemista hotelleista on maksuton bussikuljetus 
kokouspaikalle ja takaisin hotelleihin. 

Arpajaisvoiton saaneille henkilöille Lions-liitto maksaa matkan Helsingistä alkaen. 

Matkan hinta puolisoille 
(majoitus arpavoittajan kanssa jaetussa kahden hengen huoneessa)
edestakaiset lennot  450 €
laskutuslisä   20 €
rekisteröintimaksu 100 US$  80 €    (noin)
Yhteensä 550 €/henkilö

Matkustajalla täytyy olla oma matkavakuutus.

Arpajaisvoittajien matkoista saat lisätietoja matkakoordinaattori Tuomo Holopaiselta, 
puh. 0400 677 293 tai sähköpostitse tuomo.holopainen@lions.fi.  Ota yhteyttä!

Arpajaisvoittajien matkat  

Tämä matka on varattu arpajaisissa voittaneille. Matkan kesto 5 vrk.

Paketti 2:  (Paikkoja on varattu 40 henkilölle)
Lähtö:  5.7.2013 klo 7.50 Blue 1/SAS:n lento Helsinki – Kööpenhamina – Hampuri 

(perillä klo 9.15 paikallista aikaa).
Paluu:  9.7.2013 klo 19.25 SAS/Blue 1:n lento Hampuri – Kööpenhamina – Helsinki 

(perillä 10.7. klo 01.15 Suomen aikaa).

Matkan tuottaja on matkatoimisto Hogg Robinson Group Finland (HRG).

Ilmoittautuminen ja lentojen varaus
Matkajärjestelyjen vuoksi voittoarvat tulee lähettää mahdollisimman pian 
henkilötietoineen (myös puolison nimi, jos hän lähtee mukaan) osoitteeseen: 
Lions-arpa, PL 128, 20521 Turku

Lentojen varaus on tehtävä HRG:n kautta, yhteyshenkilö on Helena Liljeström. 
Sähköposti:  helena.liljestroem@hrgworldwide.com

Hotellivaraus ja rekisteröinti on tehtävä Lions-järjestön Online Registration 
-verkkopalvelussa.
 
Pohjoismaiden edustajille on varattu seuraavat hotellit: 
– Ibis Alster Centrum Hotel 142 €/vrk (2 hengen huone), kokouspaikalle 1,7 km
– Mercure Hotel Am Volkspark 160 €/vrk (2 hengen huone), kokouspaikalle 7,4 km

Voit esittää toiveen kumpaan hotelliin haluat mieluummin. Päämaja vahvistaa 
sähköpostilla. Kaikista päämajan valitsemista hotelleista on maksuton bussikuljetus 
kokouspaikalle ja takaisin hotelleihin. 

Arpavoiton saaneelle henkilölle Lions-liitto maksaa matkan Helsingistä alkaen. 

Matkan hinta puolisoille 
(majoitus arpavoittajan kanssa jaetussa kahden hengen huoneessa)
edestakaiset lennot  357 €
laskutuslisä   20 €
rekisteröintimaksu 100 US$   80 €    (noin)
Yhteensä 457 €

Matkustajalla täytyy olla oma matkavakuutus.

Arpajaisvoittajien matkoista saat lisätietoja matkakoordinaattori Tuomo Holopaiselta, 
puh. 0400 677 293 tai sähköpostitse tuomo.holopainen@lions.fi.  Ota yhteyttä!
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Suomi näkyviin -arpajaisten arpo-
ja on raaputettu innolla eri puolilla 
Suomea. Klubeissa arpoja on ostet-
tu joko tyyliin ”vietiin käsistä”, tai 
”harkitaan harkitaan” -tyyliin.  On 
tietenkin myös niitä klubeja, jot-
ka ovat palauttaneet arvat heti ta-
kaisin liittoon. Sekin on ihan hy-
väksyttävää, sillä kaikkeen ei haluta 
osallistua.  

Arpajaisten keskeisenä tavoittee-
na on tukea Lions-liiton toimintaa 
lasten ja nuorten syrjäytymistä eh-
käisevien projektien toteuttamisessa. 
Lions-liitto ja sen klubit tekevät mo-
nipuolista työtä lasten ja nuorten 
keskuudessa ja arpajaisten tuotolla 
saadaan aikaan lisää vaikuttavuut-
ta. Tuettavia ohjelmia ovat mm. 
Lions-Quest -koulutus, Nuoriso-
vaihto, Leo-toiminta ja Rauhanju-
listekilpailu. Lopullisen päätöksen 
tuoton jaosta tekee liiton hallitus ja 
kuvernöörineuvosto.

Arpajaisissa on hyvät palkinnot. 
Kympillä voi saada noin 1  500 eu-
ron arvoisen matkan kansainväli-
seen vuosikokoukseen Hampuriin 
5.–9.7.2013. Matkavoittoja on pe-
räti 70 kpl. Lisäksi palkintoina on 
28 kpl Nokian Lumia 900 älypuhe-
linta sekä 70 kpl Rantasipi/Kylpylä-
loma -lahjakorttia. 

Ensimmäinen 
matkavoitto  

Arto Suomilammelle

Ensimmäisenä päävoiton voitti loh-
kon puheenjohtaja Arto Suomilam-
mi, LC Helsinki/Metsälän klubista. 
Arton palauttama voittoarpa saapui 
Turkuun 10.10. eli pari päivää aikai-
semmin ennen seuraavaa voittajaa. 

Arpoja on 
raaputettu innolla

Arto toteaa arpajaisten olleen hyvä 
idea ja konsepti on hyvin suunnitel-
tu ja toteutettu. ”Kertyvät varat käy-
tetään lions-toiminnan tavoitteiden 
keskeisiin kohteisiin. Olisin ostanut 
vähintään toisenkin arvan, jos oli-
sin saanut. Hinta oli ainakin kohdal-
laan”, toteaa Arto. 

Matkalle lähtee myös puoliso Pir-
jo. ”Tämä on meidän ensimmäinen 
matka kansainväliseen vuosikokouk-
seen. Uskomme tapahtuvan olevan 
todella suuri ja on mielenkiintoista 
nähdä ja kokea kaikki itse”, iloitse-
vat Arto ja Pirjo.

Voitot on lunastettava  
mahdollisimman pian

Kaikki voitot tulee lunastaa mahdol-
lisimman pian. Erityisen tärkeätä tä-
mä on Hampurin matkojen lunas-

tusten osalta, sillä matkajärjestelyt 
vievät oman aikansa ja on hyvä saa-
da tietää voittajat sekä tieto siitä läh-
teekö puoliso mukaan.  Matkan hin-
ta puolisolle Helsingistä alkaen on 
vajaa 600 €/henkilö sisältäen rekiste-
röintimaksun sekä lentoliput. Puoli-
son majoittuminen samaan huonee-
seen sisältyy arpavoittoon.

Matkavoittojen saajien on itse 
huolehdittava oma ja mukaan tule-
van puolison rekisteröityminen On-
line Registration -verkkopalveluun 
sekä maksettava rekisteröintimaksu 
100 US$/henkilö. Rekisteröitymis-
maksu nousee 1.1.2013 alkaen 130 
US$:iin.  Samalla on varattava ma-
joitus päämajan hyväksymästä ho-
tellista sekä maksettava hotellin en-
nakkomaksu 200 US$. 

Lions-liitto palauttaa arpavoitta-
jalle hänen rekisteröintimaksun se-
kä hotellin ennakkomaksun kuitte-
ja vastaan. 

Rekisteröitymisohje on toisaalla 
tässä lehdessä (katso Lähde Ham-
puriin -artikkeli). 

Tietoboxi arpajaisista
Tule mukaan tukemaan lapsia ja nuoria. Arpajaisten tuotto käyte-
tään kokonaan Suomen Lions-liiton lasten ja nuorten syrjäytymistä 
ehkäiseviin projekteihin. Liiton hallitus ja kuvernöörineuvosto teke-
vät lopullisen päätöksen varojen jaosta eri ohjelmiin heti kun tuot-
to on selvillä. 
Yhden arvan hinta on vain 10 euroa.

Arpajaisvoittoina on
– 70 kpl matkalahjoja Lions-järjestön kansainväliseen  

vuosiko koukseen Hampuriin 5.–9.7.2013.  
Voiton arvo on noin 1  500 €/kpl

– 28 kpl Nokia Lumia 900 älypuhelimia
– 70 kpl Rantasipi Kylpyläloma -lahjakortteja

Voittojen lunastus
Hampurin matkajärjestelyjen vuoksi voittoarvat tulee lähettää 
mahdollisimman pian henkilötietoineen osoitteeseen:
Lions-arpa, PL 128, 20521 Turku.
Muistakaa lunastaa voitot mahdollisimman pian!

Arpojen lisätilaukset tai palautukset
Mikäli klubi tarvitsee arpoja lisää, voi niitä tilata Lions-liitosta: 
Satu Hildebrand, puh. 09 565 59514 tai 
sähköpostitse: satu.hildebrand@lions.fi
Myydyt arvat tulee tilittää mieluiten vuoden loppuun mennessä, 
kuitenkin viimeistään 1.3.2013.  
Mikäli klubin jäsenet eivät osta kaikkia arpoja, tulee myymättömät 
arvat palauttaa Lions-liittoon lähetyksen mukana ollessa 
palautuskuoressa. Postimaksun maksaa Lions-liitto. 
 
Rekisteröityminen vuosikokoukseen 
Rekisteröityminen Hampurin vuosikokoukseen tapahtuu 
Lions-järjestön Online Registration -verkkopalvelun kautta 
osoitteessa www.lionsclubs.org  –>  Uutiset ja tapahtumat  ->  
Kansainvälinen vuosikokous  ->  Tietoja vuosikokouksesta

Suomi näkyviin -arpajaisten arpo-
ja on raaputettu innolla eri puolilla 
Suomea. Klubeissa arpoja on ostet-
tu joko tyyliin ”vietiin käsistä”, tai 
”harkitaan harkitaan” -tyyliin.  On 
tietenkin myös niitä klubeja, jot-
ka ovat palauttaneet arvat heti ta-
kaisin liittoon. Sekin on ihan hy-
väksyttävää, sillä kaikkeen ei haluta 

Arpajaisten keskeisenä tavoittee-
na on tukea Lions-liiton toimintaa 
lasten ja nuorten syrjäytymistä eh-
käisevien projektien toteuttamisessa. 
Lions-liitto ja sen klubit tekevät mo-
nipuolista työtä lasten ja nuorten 
keskuudessa ja arpajaisten tuotolla 

-
ta. Tuettavia ohjelmia ovat mm. 

listekilpailu. Lopullisen päätöksen 

Hampurin 
vuosikokoukseen  

ennätysmäärä 
suomalaisia 

Suomi on Euroopan 4. ja maailman 
12. suurin lionsmaa jäsenmäärällä 
mitattuna. Ei ole sattumaa, että ar-
pajaisissa on paljon matkalahjakort-
teja Lions-järjestön kansainväliseen 
vuosikokoukseen Hampuriin. Me 
suomalaiset lionit haluamme osoit-
taa koko maailmalle, että Suomi on 
aktiivinen ja iso lionsmaa. Kun me-
nemme Hampuriin heinäkuussa, on 
meitä suomalaisia läsnä enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin missään 
Lions-järjestön vuosikokouksessa. 

Tämän hetken arvion mukaan 
suomalaisia on lähdössä yli 300 
henkilöä ja määrä saattaa vielä ko-
hota. Koskaan ennen ei Lions-jär-
jestön vuosikokous ole ollut näin 
lähellä meitä. Jokaiselle halukkaal-
le kokousmatka on nyt helposti saa-
vutettavissa.

Tuomo Holopainen 
Arpajaistyöryhmän viestintä

Ensimmäinen onnellinen matkavoittaja oli LPJ Arto Suomilammi Helsingistä. 
Vieressä puoliso Pirjo.
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Liiton puheenjohtajien valinta 
kaudelle 2013–2014

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

Liiton sääntöjen § 16 mukaisesti puheenjohtajaksi valittavan täytyy 
toimia tällä hetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin esitykseen lii-
ton puheenjohtajaksi tulee liittää klubin kannatustodistus ja ehdok-
kaan suostumus siitä, että hän sitoutuu hoitamaan tehtävää.

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

Tehtäviin vaadittavat kannatustodistukset ovat voimassa ainoastaan 
hakuilmoituksessa mainittua tehtävää haettaessa. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimukset on esitetty liiton sääntö-
jen pykälässä 16. Lisäksi valittavilla henkilöillä tulee olla riittävä kieli-
taito ko. viran hoitamista varten. Lisätietoja tehtävien asettamista vaa-
timuksista antaa pääsihteeri.

Sekä presidentin että sihteerin tulee allekirjoittaa klubin esitys ja sen 
tulee olla liittotoimistossa viimeistään tiistaina 15.1.2013 toimiston au-
kioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen merkintä ”CC” tai ”VCC”.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Seppo Söderholm  Maarit Kuikka
puheenjohtaja  pääsihteeri

Val av ordförande för förbundet 
för perioden 2013–2014

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

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

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

De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast då man 
söker den uppgift som nämns i utannonseringen. Behörighetsvillkoren 
för ordförande och vice ordförande finns noterade i § 16 i förbundets 
stadgar. Därtill bör den person som blir vald ha tillräckliga 
språkkunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. Tilläggsuppgifter 
om de krav som uppgifterna ställer ges av generalsekreteraren. 

Klubbens framställning bör undertecknas av såväl presidenten som 
sekreteraren och den bör vara förbundskansliet tillhanda senast 
tisdagen 15.1.2013 under kansliets öppethållningstid (kl. 9–15.45). 
Märk kuvertet ”CC” eller ”VCC”.

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

Seppo Söderholm  Maarit Kuikka
Ordförande   Generalsekreterare

Sri Lankan Lions-ystävien seura antoi ensimmäinen huomionosoitusmal-
jansa LC Helsinki Auroralle. LC Helsinki Aurora on kahtena vuotena 2010–
2011 ja 2011–2012 tehnyt Suomen Lions-klubeista suurimman lahjoituk-
sen Ratnapuran silmäsairaalalle, yhteensä yli 5.000 €.

 Huomionosoituksen ojensivat seuran puheenjohtaja Otfried Blümchen 
ja sihteeri Veikko Teerioja. LC Helsinki Auroran puolesta sen vastaanottivat 
varapresidentti Marja-Leena Turunen ja 2. VDG Sini Eloholma. Seremonia 
toteutettiin N-piirin suurPNATissa. 

 Vanilja-sarjaan kuuluva malja on toteutettu Pentikillä nimenomaan Sri 
Lankan ystävyysseuralle. Saajalle malja on 
paitsi koriste-esine, niin se on myös 
käyttöesine. Maljat on hankittu spon-
sorivaroin, siis ei lahjoituksiin tulleis-
ta varoista. 

N-piiri teki syyskuun puolivälissä ystä-
vyyspiirivierailun L-piiriin ja Posiolle. Mat-
kalla vierailtiin myös Pentikin tuotantolai-
toksissa. Siellä keraamisten taide-, koriste- ja 
käyttöesineitten tuotantolaitokset esitteli tuo-
tantojohtaja Leo Ylisirnö.

 Antti Tuomikoski

Sri Lankan ystävien malja
LC Helsinki Auroralle

Pentikillä toteutettu Sri Lankan Lions-ystä-
vien seuran huomionosoitusmalja. Sen en-
simmäinen kappale on luovutettu syyskuus-
sa 2012 LC Helsinki Auroralle.

Sri Lankan ystävyysseuran puheenjohtaja Otfried Blümchen luovuttamassa 
seuran huomionosoituksena vastavalmistunutta, seuran tunnuksin valmistet-
tua ensimmäistä maljaa. Huomionosoituksen vastaanottivat LC Helsinki Au-
roran puolesta Marja-Leena Turunen ja Sini Eloholma. Oikealla ystävyysseu-
ran sihteeri Veikko Teerioja. 

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

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

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

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

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

Lisää leoja mukaan
Myös virallisen ohjelman ulkopuo-

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

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

Jukka Mäkitalo
Suomen Leojen hallituksen presi-

dentti 2011-2012

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

V

SALMUTEX OY
30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit
Mittaukset sopimuksen mukaan 

esim. klubi-iltoina

Yrjöläntie 16 / PL 1 Puh.  014 584 661
44401 Konginkangas GSM 0400 541 866
salmutex@salmutex.fi  Faksi 014 584 220
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Lauantaina 9.3.2013 m/s Viking XPRS

Helsinki -> Tallinna klo 11.30–14.00, Tallinna -> Helsinki klo 18.00–20.30

Ohjelma:

– Millaista apua vaikeuksissa olevat perheet kaipaavat?  
  Kelan tutkimusprofessori Heikki Hiilamo

– Ryhmätyötä seminaarin teemasta Lions-Quest -menetelmin 
  Quest-kouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen

– Lions-työllä oikeuksia ja hyvää elämää lapselle
  SLL:n pääsihteeri Maarit Kuikka

Samalla saamme tuliaisillamme ilahduttaa virolaisia apua tarvitsevia lapsia.
Tarkemmat ohjeet lähetetään seminaariin osallistujille.

Hinta 58 EUR, joka sisältää
 päiväristeily Helsinki – Tallinna – Helsinki
 kokoustila menomatkalla, kokouskahvi, minipatonki ja hedelmät, kuohuviini
 antoisan seminaarin
 Bistro Buffet ruokajuomineen paluumatkalla (klo 17.45)
 hyttitilaa matkatavaroille

Sitova ilmoittautuminen 31.1.2013 mennessä
 liiton kotisivujen kautta osoitteessa www.lions.fi     --> Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset
 ilmoita matkustajan nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, klubin nimi ja erikoisruokavalio
 osallistumismaksu 58 EUR 31.1.2013 mennessä tilille 313110-921480, viestikenttään osallistujien nimet ja klubi
 mukaan mahtuu 120 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä
 liput lunastetaan määräpäivään mennessä maksaneille

Osallistujille vahvistetaan erikseen heidän mukaanpääsynsä sekä heille lähetetään helmikuun aikana 
sähköpostitse tarkempi ohjelma.
Pienet muutokset ohjelmasisällössä ovat mahdollisia.
Jokainen hoitaa itse oman matkavakuutuksensa.
Matkustajilla on oltava mukana passi tai kuvalla varustettu henkilökortti

Suomen Lions-liiton jäsenohjelmatyöryhmä
Lisätietoja: maija-liisa.heikkila@lions.fi

Tervetuloa Suomen Naisleijonat, 
toiminnastamme kiinnostuneet ystävänne sekä yli 18 v. NaisLeot

Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset II
seminaariristeilylle

teemana LAPSET JA NUORET
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Saan viikottain kyselyitä säätiön 
apuraha-asioista ja siksi ajattelin 
selkeyttää säätiön apurahakäytän-
töä klubien hienojen aktiviteettien 
vauhdittamiseksi.

Arne Ritari -säätiön toiminta-aja-
tuksena on yksinkertaisesti suoma-
laisen lionstyön tukeminen. Ha luam-
me siis auttaa klubeja auttamaan. 
Olemme tälle kaudelle budjetoineet 
jaettavaksi klubeille erilaisina apu-
rahoina, avustuksina ja palkintoi-
na satatuhatta euroa. Ei mikään pik-
kuraha.

Apurahan myöntää säätiön halli-
tus, ja sen hakijana voi olla yksi tai 
useampi klubi yhdessä. Apurahoja 
myönnetään palveluaktiviteetteihin, 
etusijalla sellaiset palveluaktiviteetit, 
joihin sisältyy jäsenten työtunteja. 
Aktiviteetin tulee olla klubin hallin-
noima, eli aktiviteetin rahaliikenteen 
tulee kulkea klubin tilin kautta. Apu-
rahaa saa enintään saman summan 
kuin klubi itse aktiviteettiin sijoittaa. 
Säätiö myöntää myös apurahoja klu-
beille, jotka avustavat perheitä, joita 
on kohdannut katastrofi esimerkiksi 
tulipalon muodossa.

Apurahahakemuksen tulee olla 
klubin tekemä, virallinen hakuloma-
ke löytyy säätiön kotisivuilta. Liittee-
nä voi olla klubin vapaamuotoinen 
hakemus. Pakollisia liitteitä ovat yk-
silöity kustannusarvio, suunnitel-
mat, toteutusaikataulu ja pöytäkir-
janote kokouksesta, jossa aktiviteetti 
on päätetty aloittaa. Apurahaa voi 
hakea vain kohteeseen, jota ei vielä 
ole aloitettu. Jos klubi on saanut sää-
tiöltä apurahaa aikaisemmin, se voi 
hakea uutta apurahaa aikaisintaan 
kolmen vuoden kuluttua edellisen 
apurahan myöntämisestä. Samaan 
kohteeseen klubi voi hakea apura-
haa kolmen vuoden välein.

Asianmukaisesti täytetty hakulo-
make liitteineen toimitetaan oman 
piirin AR -toimikunnan puheenjoh-
tajalle, joka tarkastaa hakemuksen, 
liittää siihen kirjallisen lausuntonsa 
ja toimittaa sen sitten säätiön hal-
litukselle. Hakemuksen jättämisel-
lä ei ole määräaikaa, vaan hallitus 
käsittelee sen seuraavassa kokouk-
sessaan, ja tiedottaa hakijalle kir-
jallisesti päätöksestään. Apuraha 
maksetaan yhdessä tai useammas-
sa erässä hakemuksessa ilmoitetulle 
klubin aktiviteettitilille. Kaikki apura-
haan oikeuttavaan aktiviteettiin kuu-

luvat kulut tulee hoitaa kyseisen ti-
lin kautta.

Klubin tulee antaa selvitys apura-
han käytöstä kohteen valmistuttua, 
kuitenkin viimeistään vuoden kulut-
tua apurahan myöntämispäivästä. 
Jos kohde ei ole tuolloin valmis, sii-
tä on ilmoitettava säätiölle. Ellei koh-
de ole toteutunut lainkaan tai sitä ei 
ole päästy aloittamaan, tulee apura-
ha palauttaa säätiölle. Selvityksessä 
tulee olla liitteenä kulutositteet se-
kä yli 2  000 euron apurahoissa myös 
toiminnantarkastajien lausunto. Li-
säksi selvityksessä tulee olla klubi-
kokouksen pöytäkirjanote siitä, että 
kohde on valmis ja luovutettu ha-
kemuksessa mainittuun käyttöön. 
Apurahan käyttötarkoitusta ei voi 
muuttaa ilman säätiön lupaa. 

Apurahaluokka I

Normaali säätiön apurahaohjesään-
nön mukainen apuraha, jossa koh-
teeseen myönnetään 50  % aktivi-
teetin rahallisista kustannuksista. 
Klubin oma rahasuorituksen tu-
lee olla vähintään samansuuruinen 
kuin myönnettävän apuraha. Klu-
bin jäsenten työpanosta ei rahoite-
ta, mutta työtunnit ovat merkittävä 
tekijä apurahan määrää päätettäes-
sä. Pienin apuraha tässä luokassa on 
1  000 euroa.

Apurahaluokka II

Tämä apurahaluokka on tarkoitettu 
kuntien, kaupunkien ja yleishyödyl-
listen yhteisöjen omistamiin koh-
teisiin kohdistuviin aktiviteetteihin. 
Tässä luokassa apurahaa myönne-
tään enintään 25  % palveluaktivi-
teetin rahallisesta kustannuksesta. 
Klubin rahallisen osuuden tulee ol-
la vähintään 75  % ja tähänkin akti-
viteettiin tulee sisältyä palvelutyötä.

Apurahaluokka III

Säätiön hallitus voi harkintansa mu-
kaan jakaa muita kuin edellä mai-
nittuja apurahoja kauden aikana 
enintään 10  000 euroa palveluak-
tiviteetteihin. Tästä määrärahasta 
myönnettävä apuraha voi olla enin-
tään 50  % klubin käyttämästä raha-
summasta. Anottavan apurahan tu-
lee olla minimissään 250 euroa ja 
enintään 1  000 euroa. Tämän apu-
rahaluokan rahat maksetaan kuit-
teja vastaan. Tällaisia aktiviteetteja 
voivat olla vaikkapa omaishoitaji-
en virkistyspäivän kahvitus tai bus-
sikuljetus, tai vaikkapa vanhuksille 
järjestetty klubin hallinnoima tapah-
tuma.

Milloin apurahaa ei 
myönnetä?

Erilaiset säätiöt ovat tällä hetkellä 
suurennuslasin alla ja päätöksem-
me perustuvat säätiön sääntöihin, 
emme me pahuuttamme anomuk-
sia hylkää. Suurin syy apurahojen 
hylkäämiselle on se, että rahoitusta 
haetaan varainhankinta-aktiviteetille 
tai kohteeseen, joka valmistuessaan 
tuottaa tuloja. Usein haetaan apura-
haa toisen yhdistyksen aktiviteetil-
le, jonka rahaliikenne ei kulje klubin 
tilin kautta. Se ei ole ohjesäännön 
mukainen palveluaktiviteetti, vaikka 
klubin jäsenet olisivatkin siinä työ-
panoksellaan mukana. Emme myös-
kään tue ulkomaisia kohteita (Arne 
Ritarin toivomus, ettemme kilpailisi 
hänen ystävänsä Melvin Jonesin sää-
tiön kanssa), emmekä klubin suoria 
lahjoituksia.

Mistä lisää tietoa?

Jokaisessa piirissä on säätiöllä toimi-
kuntapuheenjohtaja, joka on koulu-
tettu auttamaan juuri sinun klubiasi. 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä heihin, ja 
ryhtykää hommiin. Järjestömme tun-
nuslause on ”We Serve – Me Palve-
lemme”, ja me säätiön hallitukses-
sa haluamme rohkaista ja kannustaa 
klubeja tämän tunnuslauseen toteut-
tamiseksi. 

Vanhan leijonamarssin sanoin 
”Niin työhön Leijonat, jok ainut…”

Matti-Pekka Mäkelä PDG
AR-säätiön pj. 2012–2013

Aktiivisille klubeille apurahaa AR-säätiöltä

Arne Ritari -säätiön puheenjohtaja, 
PDG Matti-Pekka Mäkelä.

Kurkistuksia

Nainen johtajana

Lions -joulukortit 
jouluna 2011

LEIJONATEKSTIILIT

www.lionsshopfinland.fi
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Koskaan aikaisemmin ei vuosiko-
kouk sen pitopaikka ole tarjonnut 
yhtä paljon mahdollisuuksia kuin 
Heinolan Vierumäki. Heinolan vuo-
sikokous onkin jo herättänyt laa-
jaa kiinnostusta ja kyselyjä on tul-
lut runsaasti. Kaikki merkit viittaavat 
siihen, että tulossa on kaikkien aiko-
jen leijonaviikonloppu.

Marraskuussa tuli kuluneeksi nel-
jä vuotta siitä, kun D-piirin IV- alueen 
I-lohkon klubit allekirjoittivat ano-
muksen hakea Suomen Lions-liiton 
vuosikokouksen järjestämisoikeut-
ta vuodelle 2013. Saimme kokouk-
sen järjestettäväksemme ainoana ha-
kijana. 

Kun luet käsissäsi olevaa Lion 
-lehteä, on kokoukseen aikaa 185 
päivää. Nämä päivät tiivistävät ko-
kousjärjestäjien työtaakkaa enti-
sestään. Viimeisen vuoden aikana 
olemme kokoontuneet säännölli-
sesti kerran kuukaudessa ja eri toi-
mikunnat vielä lisäksi. 

Heinolan vuosikokous tulee jää-
mään kaikkien mieleen jo senkin 
vuoksi, että kyseessä on järjestykses-
sään Suomen Lions-liiton 60. vuosi-
kokous. Lisäksi ajamme sisään uusia 
käytäntöjä, saadaksemme kokoukset 
mielekkäämmiksi. Jyväskylässä aloi-
tettiin säännöistä johtuen vuosiko-
kous jo perjantaina, jonka tulevissa 
vuosikokouksissa voisi ottaa tavaksi.

Entistä sujuvampi 
kokous 

Heinolassa kokouspäivät on määrät-
ty lauantaiksi ja sunnuntaiksi. Perin-
teisen marssin paikalla on lippujen 
juhlallinen sisääntulo avajaisjuhlas-
sa. (Muistakaa ottaa klubinne lip-
pu mukaan.) Muu kokousyleisö saa 
seurata lippujen saapumisen kokous-
paikalle Vierumäki Areenalle.  

Klubista ensimmäisenä ilmoittau-
tuva virallinen edustaja luovuttaa 
klubin alkuperäisen valtakirjan viral-
lisista kokousedustajista oman pii-
rin ilmoittautumispisteessä. Jokaisen 
on ilmoittauduttava henkilökohtai-
sesti. Viralliset edustajat saavat ää-
nestysmateriaalin ja heidän osallis-
tumispassiin kiinnitetään tunniste, 
joka oikeuttaa äänestämään. Myös 
asemansa puolesta äänestykseen 
oikeutetut ilmoittautuvat henkilö-

Heinolan vuosikokous on 
täynnä mahdollisuuksia

kohtaisesti ja saavat samalla taval-
la äänes tysmateriaalin ja tunnisteen.

Äänestys tapahtuu uudella ta-
valla kokoussalissa, jossa on riittä-
vä määrä äänestysuurnia ja jokaisel-
la uurnalla 2 henkilöä valvomassa 
äänestystapahtumaa. Tällä toimin-
nalla äänestystapahtuma nopeu-
tuu ja saamme tulokset selville ai-
kaisemmin.

Olemme huomioineet Vieru mäen 
mahdollisuudet myös oheisohjel-
missa, joissa löytyy runsaasti mm. 
kaikille sopivia liikunnallisia aktivi-
teetteja ja muuta mukavaa. Ja mikä-
pä estää liittämästä viikonloppuun 
vaikka muutaman päivän loman joko 
ennen viikonloppua tai sen jälkeen 
vaikka koko perheen voimin. Mie-
lenkiintoista tekemistä löytyy myös 
nuorille ja lapsille.

Majoituksessa löytyy 
vaihtoehtoja

Vierumäellä löytyy runsaasti vaih-
toehtoja majoittumiseen. Tarjolla 
on hotellihuoneita, korkeatasoisia 
huoneistoja ja mökkejä isommallekin 
porukalle. Majoitustilaa löytyy myös 
Heinolan keskustasta, jonne on mat-
kaa noin 12 kilometriä. Kuljetukset 
Heinolan ja kokouspaikan Vierumä-
en välillä hoituvat myös linja-autolla.

Vierumäelle perustetaan myös ca-
ravan alue, joka tarjoaa majoittumis-
mahdollisuuden matkailu-autolla tai 
-vaunulla tuleville. Caravan alue si-

jaitsee lyhyen kävelymatkan päässä 
Vierumäki Areenasta.

Tuorein tieto 
verkkosivuilta www.

lionsvuosikokous2013.fi

Vuosikokouksen järjestelyt ete-
nevät koko ajan. Tätä kirjoitet-
taessa marraskuun alkupuolella on 
vielä joitakin keskeneräisiä asioi-
ta, jotka kuitenkin ovat varmistu-
massa piakkoin. Tuorein ja ajan-
tasaisin tieto vuosikokouksesta 
löytyy verkkosivustolta osoitteessa  
www.lionsvuosikokous2013.fi. Si-
vustolla on kattava tietopaketti vuo-
sikokouksesta. Sivustoa päivitetään 
ja uutta sisältöä lisätään säännölli-
sesti. Muista siis vierailla vuosiko-
kouksen verkkosivuilla.

Vuosikokouksen verkkosivuil-

ta voit myös tilata vuosikokouk-
sen uutis kirjeen. Saat ensimmäisten 
joukossa tuoreimmat tiedot ja uuti-
set kätevästi suoraan omaan sähkö-
postiisi.

Samalla kun toivotan teille kaikil-
le Hyvää Joulua koko järjestelyorga-
nisaation puolesta, toivotan teidät 
kaikki sydämellisesti tervetulleeksi 
Heinolaan ensi vuoden kesäkuussa 
kokemaan ja nauttimaan mukavas-
ta yhdessä olosta ja ainutlaatuisista 
mahdollisuuksista. 

Tavataan Heinolassa 2013 
– Luonnollisesti!

PDG Jukka Hietanen
VK2013 päätoimikunnan 

puheenjohtajavaunulla tuleville. Caravan alue si Vuosikokouksen verkkosivuil puheenjohtaja

Silta tulevaisuuteen
Heinolan vuosikokouksen tunnuksessa on kuvattuna Heinolan 

maamerkki Tähtiniemen silta. Tunnus kuvaa myös Lions-
toiminnan siltaa kohti tulevaisuutta, uusia haasteita ja 

jäsenmäärän kasvua.



6/12  LION  23

Varaa kalenteristasi kokonainen alkukesän viikonloppu 7.–9.6.2013 ja tule 
nauttimaan vuosikokouksen ohella Heinolan luonnonkauniista maisemista ja 
Vierumäen urheiluopiston kattavista liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista.

Liikuntaa ja rentoutumista

Perjantai-iltapäiväksi olemme kehittäneet Vierumäen urheiluopiston alueelle 
erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja. Pihapeli Areenalla voit tutusta ohjatusti 
mm. curlingiin, mölkkyyn ja kyykkään. Vierumäen tapahtumahahmon, Lem-
menharjun Ellin, mukana voit lähteä leppeälle Leijona-luontopolulle. Voit 
liikkua tietysti myös omatoimisesti mm. lenkkeillen, pyöräillen, keilaten, pe-
laten tennistä tai golfia jne.

Liikuntatuokion jälkeen voit rentoutua Resort & Span hoidoissa tai hie-
ronnoissa. Leijona-saunat lämpiävät sekä Valkjärven rannalla että uimahal-
lissa. Urheiluopiston liikuntamahdollisuudet ja saunat ovat lionien käytös-
sä luonnollisesti myös lauantaina ja sunnuntaina.

Kyläiltamat & suuret porsasjuhlat

Perjantai-illan kruunaa rennot Kyläiltamat Vierumäen tyyliin Scandic ho-
tellin Resort & Kitchenin tiloissa. Rouheasti valmistetun ruoan ja yllätyk-
sellisen ohjelman lomassa voit luoda uusia liontuttavuuksia ilman kiristä-
viä sol mioi ta tai tyköistuvia iltapukuja. Illan huipentaa tanssit Scandicin 
Teatro-yökerhossa Markku Johanssonin ja lionien oman housebändin kera.

Myös nuorten Skeba-bändikilpailun loppuhuipennus on perjantai-ilta-
na Heinolan keskustassa, Jyränkölän setlementin tiloissa. Kilpailun parhaat 
bändit osallistuvat lauantaina aamupäivällä Heinolan torilla järjestettävään 
Lasten Turvapäivä-tapahtumaan. 

Lyhyet puheet ja juhlavat soinnut

Ensimmäisenä varsinaisena kokouspäivänä on edellisiin vuosikokouksiin 
verrattuna yksi ohjelmallinen uudistus. Perinteinen avajaismarssi Vierumä-
ki Areenalla suoritetaan päivän alkajaiseksi juhlavana lippukulkueena. Kul-
kueen ja avajaisjuhlan otsikon mukaisen teeman sekä äänestystavan uusi-
misen tarkoituksena on saada lisää väljyyttä ensimmäisen kokouspäivän 
tiukkaan ohjelmarytmiin.

 Lounastauon ja kokouksen aikana sinulla on mahdollisuus tutustua Vie-
rumäki Areenalla oleviin myynti- ja esittelypisteisiin sekä tehdä hyviä os-
toksia. Kokouksen aikana on virallisten kokousedustajien seuralaisille jär-
jestetty mahdollisuus lähteä kiertoajelulle Heinolaan tai käyttää hyväkseen 
eri liikuntamuotoja Vierumäellä. 

Vuosikokouksella runsaasti 
yhteistyökumppaneita

Heinolan vuosikokouksella on runsaasti yhteistyökumppaneita, joiden avul-
la ja tuella pystymme toteuttamaan hienon vuosikokoustapahtuman. Pääyh-
teistyökumppani on Heinolan kaupunki, jonka verkkosivut löytyvät osoittees-
ta www.heinola.fi. Tietoa Heinolan seudun tapahtumista löytyy osoitteesta 
www.korttelitori.fi.

Palveluyhteistyökumppanina on Vierumäki, jonka kanssa teemme tiivistä ja 
laajaa yhteistyötä vuosikokoustapahtuman käytännön järjestelyjen puitteis-
sa. Lisätietoja Vierumäestä löydät osoitteesta www.vierumaki.fi.

Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Jyränkölä, Mega-Auto, 
 Mercedes-Benz, Markprint, Järvi-Suomen Uittoyhdistys ja Verkkoviestin. 
Lisätietoja yhteistyökumppaneistamme löydät osoitteessa  
www.lionsvuosikokous2013.fi/yhteistyokumppanit. 

Heinolan 
vuosikokoukselle 
oma postimerkki
Heinolan vuosikokoukselle on julkaistu oma 
postimerkki. Merkki on virallinen 1. luokan ikimerkki. Merkistä on otet-
tu rajallinen 1 000 kpl painos.

Tietojemme mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen virallinen 
Lions-kokoukseen liittyvä postimerkki. Merkki onkin siis jo ilmestyes-
sään historiallinen keräilyharvinaisuus.

Postimerkkiä myydään vuosikokouksen oheistuotteena. Merkki on 
virallisesti lisensoitu Lions-tuote.

Frank Sinatra vierailee lauantain iltajuhlassa

Lauantain mahtavaan Frank Sinatra Evening- juhlailtaan Vierumäki Aree-
nalle lionväki pukeutuu parhaimpiinsa. Maittavan, lähiruokateemalla toteu-
tetun illallisen lomassa saamme kuulla ja nauttia Frank Sinatran kuuluisia 
sävelmiä taitavan Vallu Lukka & Groove President yhtyeen esittämänä. Ja 
jos iltajuhlan jälkeen tanssijalkaa jäi kutittamaan, niin se hoituu Scandicin 
 Teatro-yökerhossa yllätysesiintyjän voimin.

Kuvakavalkadi ja riimitystä

Toisen virallisen kokouspäivän sunnuntain Vierumäki Areenalla päättää ly-
hyt ja ytimekäs päätösjuhla. Lemmenharjun Elli kokoaa mahtavan viikonlo-
pun omalla persoonallisella tyylillä kattavaksi kuvakavalkadiksi riimityksen 
kera.  Kotimatkalle lähdetään maittavan lounaan jälkeen.

Toivomme, että suunnittelemamme ohjelma- ja iltatilaisuudet virallisten 
vuosikokousrutiinien lomassa luovat ainutlaatuisen yhteenkuuluvuuden tun-
teen Sinulle ja kaikille lioneille. Haluamme, että vuosikokouksemme muis-
tetaan tunnuslauseestamme. Tavataan Heinolassa 2013 – Luonnollisesti!

Tero Ijäs
Ohjelmatoimkunnan puheenjohtaja

Frank Sinatran sävelmiä kuullaan Vallu Lukka 
& Groove President -yhtyeen esittämänä.

Liikuntatuokion jälkeen kokousvieraat voivat rentoutua Resort & Span hoi-
doissa tai hieronnoissa.

Heinolassa ja Vierumäellä 
viihdytään koko viikonloppu
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LIONS QUEST 
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA

Koulutusaikataulu kevät 2013

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
Johanna Arho-Forsblom, Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, 
Rauni Muikku, Helinä Perttu, Ulla Savolainen, Ulla Sirviö-
Hyttinen ja Markus Talvio

S-posti etunimi.sukunimi@lions.fi

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

Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivuillamme olevalla ilmoit-
tautumislomakkeella, www.lions.fi -> Lions Quest.

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
 
 TAMMIKUU   
29.-30.1. Erityisopettajat Jyväskylä 
    
 HELMIKUU 
2.2. ja 9.2. AK/YK Riihimäki
 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 
12.-13.3. 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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26.–27.9. pidettiin Helsingissä Mart-
taliiton koulutustilassa ensimmäisen 
kerran LQ-koulutus kohdistettuna 
pelkästään koulunkäyntiavustajille/
ohjaajille. Toive saada täydennys-
koulutus pelkästään avustajille ja 
ohjaajille haasteelliseen työhönsä on 
tullut suoraan avustajilta itseltään.

Koulunkäyntiavustajan/ohjaajan 
työ on asiakaslähtöistä auttamis-
ta, joka pohjautuu ihmisen kehityk-
sen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen. 
Työn tavoitteena on oppijan avusta-
minen ja tukeminen oppimisproses-
sin eri vaiheissa siten, että oppijan 
omatoimisuus ja itsenäisyys koros-
tuvat. Koulunkäyntiavustajalta vaa-
ditaan toiminnassaan eettistä vas-
tuullisuutta, kasvatustietoisuutta, 
vuorovaikutustaitoja ja kykyä koh-
data erilaisuutta Koulunkäyntiavus-
tajan vastuu on erityisesti inhimilli-
sellä puolella ja hänen tehtävänsä on 
tukea oppijan itsenäistymistä, mak-
simoida oppimiskykyä ja joissakin ta-
pauksissa toimia luokassa järjestyk-
sen pitäjänä. Koulunkäyntiavustajat 

Teemme ihmissuhdetyötä opppilai-
den/ohjattavien, oppilasryhmien, 
opettajien, huoltajien ja eri verkosto-
jen kanssa. Tässä työssä, jos missä, 
tarvitaan sosiaalisten-, vuorovaiku-
tus- ja tunnetaitojen osaamista! LQ-
ohjelma antoi paljon työkaluja käy-
täntöön. Hienoa, että pääsin tähän 
koulutukseen ja tulen taatusti käyt-
tämään ohjelmaa työssäni! Koulu-
tus oli erilainen, ei tylsä ja ilmapiiri 
oli luonnollinen. Hyvää yhteishen-
keä luova koulutus. Ilmapiiri oli lois-
tava heti alusta alkaen, kokonaisval-
tainen, paljon antava, hyvä kurssi. 
Koulutus oli hyvä ja monipuolinen, 
ryhmä mahtava. Mielenkiintoinen 
koulutus, josta sai hyviä ja uusia ta-
poja käsitellä vaikeitakin tilanteita/
asioita työelämässä (minä-viesti).”

Toivottavasti pystymme jatkos-
sakin tarjoamaan tällä koulutyössä 
arvokkaalle ammattiryhmälle omia 
kursseja. Kiitos kurssin toteutumi-
sen eteen tehdystä työstä!

Ulla Sirviö-Hyttinen 
kouluttaja

Pornaisten yläkoulussa on jo muuta-
man vuoden ajan ollut mahdollista 
toteuttaa Lions Quest ohjelmaa va-
linnaisainekurssina. Kurssin laajuus 
2x2h/viikko kahdeksan viikon ajan. 
Kävimme läpi LQ:n aihealueet ylä-
kouluille suunnatusta Passi 1 ma-
teriaalista: itseluottamus ja päätök-
senteko, vuorovaikutus, tunteet ja 
hyvinvointi.

Lions Quest koulutus 
koulunkäyntiavustajille ja ohjaajille

Koulunkäyntiavustajien LQ-kurssin 21 osallistujaa Turusta, Paimiosta, Hel-
singistä, Kirkkonummelta, Nurmijärveltä, Espoosta, Pornaisista ja Vantaalta.

työskentelevät erityisluokissa, yleis-
opetuksen luokissa sekä ala- että 
yläasteella, ammatillisen koulutuk-
sen oppilaitoksissa, päiväkodeissa 
ja koulujen aamu- ja iltapäivätoi-
minnassa. 

Koulunkäyntiavustajan vastuu 
on aikuisen vastuuta lapsista. Kou-
lunkäyntiavustajan työssä korostuu 
yhteistyö opettajien, koulukuraat-

torien, psykologien sekä perheiden 
kanssa. 

Koulutus koettiin tarpeelliseksi 
ja hyödylliseksi. Avustajien ajatuk-
sia LO:sta ”Oli mielenkiintoinen ja 
tarpeellinen koulutus. On hienoa, 
että avustajille oli oma kurssi, jos-
sa sai purkaa työn tuomia haasteita 
oman vertaisryhmän kanssa. Sai va-
paasti kertoa omasta työnkuvastaan. 

LQ-ohjelma yläkoulussa
Ohjelmaamme kuuluu lähei-

sesti auttamisen käsitteen avaa-
minen nuorille ja sen merkityksen 
kokeminen. Mitä auttaminen mer-
kitsee nuorelle itselleen, nuorten 
kouluyhteisölle ja yhteiskunnal-
le, jos annamme nuorelle itselleen 
mahdollisuuden toimia auttajana. 
Suunnittelimme projektin vanhus-
ten virkistämiseen, hyvinvoinnin li-
säämiseen ja eri sukupolvien koh-
taamiseen. Olimme jo aikaisemmin 
kuulleet, että vanhainkodin hoitajilla 
on tiukkaa oman työaikansa puitteis-
sa saada vanhuksille tarpeeksi virik-
keellistä toimintaa ja esim. vanhus-
ten ulkoiluttaminen jää vähäiseksi. 
Koululla pidetyn Lions Quest-tuo-
kion jälkeen kävelimme koulultam-
me vanhuksien luo tapaamaan hei-
tä. Osaa heistä kävelytimme pieniä 
reittejä raittiissa kevätsäässä. Toi-
sia työntelimme pyörätuolilla pit-
kin Pornaisten kirkonkylän raitteja 
jopa yläkoulun pihalle asti tervehti-
mään yläkoulun oppilaita. Oppilaat 
kuulivat vanhuksilta monta kosket-
tavaa elämäntarinaa. Saimme myös 
lukea vanhuksille päivän lehtiä, kir-

joja, kaskuja ja pelasimme heidän 
kanssaan erilaisia muistia paranta-
via pelejä. Oli hienoa nähdä yläkou-
lun oppilaitten vastuu vanhusten 
hyvinvoinnin edistämisessä. Tun-
ne, kun saavuimme vanhusten luo 
oli vaikuttava. Hymyt vaihdettiin ja 
jokainen nuori otti oman vanhuska-
verinsa hoitaakseen. Yksi hienoim-
pia tunteita opettajana ollessani! 
Sain opettajana tutustua aivan eri ta-
valla näihin nuoriin. Oppilaat antoi-
vat kurssin lopuksi palautteet: ”Hie-
noa, että sai olla rauhassa ja jutella. 
Ei ollut kiirettä. Kiva, kun sai leik-
kiä ja nauraa. Rentoa yhdessäoloa. 
Kukaan ei myöhästynyt tunneilta. 
Aluksi jännitin mennä vanhusten 

luo, mutta huomasin, että heidän 
kanssaan oli rentoa meininkiä.”

Lions Quest-ryhmämme järjes-
ti myös koululle loppukeväästä len-
topallo- turnauksen, joka toi hyvää 
me-henkeä koulullemme. Aikaisem-
pia palveluoppimisprojekteja yläkou-
lullamme ovat olleet: Suvaitsevai-
suus- ja Talent-päivä koulullamme, 
esikoulu- ja päiväkotilasten jumppa-
tuokioiden vetäminen, koulun opet-
tajien ja muun henkilökunnan sekä 
kunnantalon henkilökunnalle jär-
jestetyt niska- ja hartiaseutujump-
patuokiot.

Ulla Sirviö-Hyttinen
liikunnanopettaja

Vanhusten ja nuorten kohtaamisia.      

Muistinvirkistystä peleillä ja 
arvoituksilla. 
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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	385	euroa	(sis.	alv.)/osallistuja.

Tietoisku Quest -leijonalle

LIONS QUEST 
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA

Koulutusaikataulu kevät 2013

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
Johanna Arho-Forsblom, Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, 
Rauni Muikku, Helinä Perttu, Ulla Savolainen, Ulla Sirviö-
Hyttinen ja Markus Talvio

S-posti etunimi.sukunimi@lions.fi

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

Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivuillamme olevalla ilmoit-
tautumislomakkeella, www.lions.fi -> Lions Quest.

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
 
 TAMMIKUU   
29.-30.1. Erityisopettajat Jyväskylä 
    
 HELMIKUU 
2.2. ja 9.2. AK/YK Riihimäki
 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 
12.-13.3. 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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•	 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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Lions Quest -koulutusta on toteu-
tettu Suomessa jo vuodesta 1991 
alkaen ja koulutettuja kurssilaisia 
on tähän mennessä jo yli 16  000. 
Suomen kansainvälinen ympäristö 
on muuttunut tuona aikana, koska 
Suomi on esimerkiksi kuulunut Eu-
roopan unioniin 1. tammikuuta 1995 
alkaen. Tämä muutos on muokan-
nut suomalaista yhteiskuntaa näiden 
20 vuoden aikana enemmän kuin mi-
kään muu asia viimeisen vuosisadan 
kuluessa. Nykyiset nuoret joutuvat 
katsomaan asioita aivan eri näkö-
kulmasta kuin edelliset sukupolvet 
ja se vaatii heiltä kokonaan erilais-
ta sopeutumisen kykyä ja tilanteiden 
hallintaa. Heidän vanhempansa ovat 
kasvaneet erilaisessa ympäristössä ja 
ovat siksi joskus vaikeuksissa lasten-
sa kasvattamisessa nyky-yhteiskun-
nan jäseniksi.

Tällaisessa tilanteessa Lions 
Questilla on erittäin suuri merki-
tys nuorten kanssa työskentelevien 
kasvattajien tukemisessa. Kasvat-
tajat tarvitsevat koko ajan muuttu-
vassa ympäristössä välineitä, joita 
kehitetään koko ajan vastaamaan 
muuttuvan yhteiskunnan  tarpei-
siin. Lions-järjestön tulee siis jatku-
vasti panostaa suomalaisen Questin 
kehittämiseen. 

Suomen Quest -kouluttajat ovat 
maailman huippuluokkaa, minkä 
osoittaa kouluttaja Markus Tal vion 
valitseminen LCIF:n Quest -ohjel-
man neuvoa antavaan kansainvä-
liseen toimikuntaan. Pätevät kou-
luttajamme uudistavat jatkuvasti 
Suomessa käytettävää ohjelmaa, 
mutta sen edelleen kehittämiseksi 
vaaditaan lisäksi tieteellistä tutki-
musta ohjelman vaikuttavuudesta. 

Tällaisen tutkimuksen avulla voi-
daan menetelmiä parantaa yhä te-
hokkaammiksi. 

Suomen Lions-liiton Lions Quest 
-työryhmä panostaa tällä hetkellä 
rahoituksen hankkimiseksi tällaisel-
le kokeilu- ja tutkimustoiminnalle. 
Erilaisten kasvattajaryhmien kanssa 
työskentelyn kokeilu on jo aloitet-
tu, mutta yliopistollisen tieteellisen 
tutkimuksen suunnittelu on alkuvai-
heessa. Tutkimuksen rahoitus vaatii 
ulkopuolisen rahoituksen lisäksi pa-
nostusta Lions-liitolta esimerkiksi tu-
levien suurkeräysten avulla. 

Osmo Harju 
Suomen Lions-liitto ry  

Lions Quest työryhmän 
puheenjohtaja

Quest-vinkki

Lohkon tai alueen yhteinen 
Quest-koulutuspaketti kaudelle  
2013–14 kannattaa valmistella 
jo nyt kuntien koulutoimen 
johdon kanssa.

na, on tärkein asia pysynyt samana. 
Vi siom me on vahvistunut ja muut-
tunut todellisemmaksi, sekä vah-
vemmaksi. Mittaamaton määrä op-
pia, kokemusta ja taitoa on kertynyt 
niin entisille kuin uusille järjestely-
toimikuntalaisille.

Toinen tärkeä oppimamme asia 
on niin leojen kuin ennen kaikkea 
leijonien tuki. On se sitten yksit-
täisen leijonan lahjoitus tai villa-
sukkalaatikon noutaminen postis-
ta. Jokainen tuen osoittaminen tuo 
suunnattomasti lisää voimaa jokai-
selle toimikuntalaiselle. Haluankin jo 
tässä vaiheessa kiittää koko toimi-
kunnan puolesta jokaista leoa, leijo-
naa ja puolisoa kaikesta tuesta, jota 
olette osoittaneet pitkälle ja opetta-
vaiselle projektille. 

Näytön  
paikka on nyt

Vaikka töitä on tehty jo usean vuo-
den ajan, on työmme vasta alussa. 
Tämän kauden aikana meidän tulee 
näyttää eurooppalaisille leoille, et-
tä tulemme lunastamaan odotuk-
set. Kuten jo tälläkin palstalla on 
usein sanottu, otamme vastaan kai-
ken mahdollisen avun.

Leot ovat leijonien aktiviteetti 
ja vaikka pystymme paljoon tarvit-
taessa yksinkin tarvitsemme vielä 
tukea. Niin tammikuun Leo Euro-
pa Pre-Forumin kuin elokuun pää-

tapahtumaan on tarvetta erilaisil-
le käsipareille. Tulemme listaamaan 
nettisivuillemme (www.lef2013.org) 
erikokoisia ja erilaisia talkootöitä mo-
lempiin tapahtumiin liittyen HELP- 
A-LEF osioon. 

Jos mieleenne tulee muita tapoja 
tukea tapahtumaa tai haluatte lisä-
tietoa, voitte ottaa milloin tahansa 
yhteyttä järjestelytoimikuntaan soit-
tamalla tai lähettämällä sähköpos- 
tia järjestelytoimikunnan presiden-
tille Vili Urpilaiselle (044  525  0654, 
lef2013@gmail.com).

Toivon kaikille mielyttävää ja an-
toisaa joulun odotusta! Meillä työt 
jatkuvat ahkerana tammikuun lop-
pua varten. 

LEF-FIN terveisin,
Vili Urpilainen

Leo Europa Forum 2013 Presidentti
www.lef2013.org

Leo Europa Forum järjestetään 
Himoksella 10.–17.8.2013. 
Leo Europa Pre-Forum järjestetään 
Himoksella 25.–27.1.2013. 
Haluatteko tukea LEF:n 
järjestämistä? Konkreettiset ideat 
avustamiseen: lef2013@gmail.com. 

Taloudellinen tuki: 
FI8589008710457067, 
saaja: Leo Europa Forum 2013.

Tähän mennessä Leo Europa 
Forumille ovat lahjoittaneet:

LC Salo Birgitat
LC Espoo / Leppävaara
LC Kerava / Allium
LC Hollola / Kapatuosio
LC Kouvola / Lukko
LC Kouvola/Iris
LC Seinäjoki/aalto
LC Jyväskylä/Aino
LC Jyväskylä/Äijälä
LC Äänekoski/Helmi
LC Outokumpu/Kupari
LC Oulu
LC Oulu/Avain
LC Oulu/Raatti
LC Helsinki/Finlandia
LC Lovisa/Loviisa
LC Helsink/Malmittaret
LC Vantaa/Helsinge
LC Vantaa/Komeetat
LC Mäntsälä/Nelosväylä
Leo Club Espoo/Downtown
Leo Club Haukipudas

Viimeinen vuosi on käynnissä

LEF2013 ohjelmapäällikkö Kimmo 
Juntunen vetämässä johtajuus-semi-
naaria Himoksella marraskuussa.

Kolme vuotta sitten aloittaessam-
me Leo Europa Forumin suunnitte-
lun muistan, kuinka pohdimme miltä 
elämämme tulisi näyttämään vuon-
na 2013. Kenenkään arvio ole osu-
nut oikeaan yhtä tärkeää asiaa lu-
kuun ottamatta.

Olemme järjestämässä odote-
tuinta Leo Europa Forumia ja Leo 
Europa Pre-Forumia pitkään aikaan. 
Vaikka järjestelytoimikunta on muut-
tunut osittain kolmen vuoden aika-



Nuorisovaihto
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Oululainen lastenhoitaja Tuulikki 
Teppo oli kiinnostunut Intian kult-
tuurista ja ihmisistä. Pian eläkkeel-
le päästyään Tuulikki palasi kai-
paamaansa Intiaan toteuttamaan 
kutsumustaan huolehtia toisten 
ihmisten hyvinvoinnista ja heidän 
elinolosuhteidensa parantamisesta 
moninaisessa ja haasteellisessa ym-
päristössä. 

Aluksi hän toimi Äiti Teresan las-
tenkodissa Kalkutassa sekä monis-
sa muissa vapaaehtoistyön tehtävis-
sä lasten ja vanhusten auttamiseksi. 
Hän piti luentoja terveydenhuollos-
ta ja toimi monissa luottamustehtä- 
vissä mm. paikallisen kouluneuvos-
ton puheenjohtajana

Jouluna 1993 Tuulikki muut-
ti Etelä-Intiaan Machilipatnamiin ja 
perusti pian Home of Hope -kodik-
si rekisteröidyn lastenkodin yhdessä 
kummipoikansa Moses Lingam’n ja 

Ajankohtaista

KVN Hämeenlinna
Nuorisovaihto on hienosti ollut esillä Hämeenlinnan KVN:ssä, jossa 
Lions-liitto tarjosi 50 v. juhlan kunniaksi kahvit. Puolisotapaamisessa 
perjantai-iltana teemana oli nuorisovaihto ja Leotoiminta.

Lauantain kuvernööriseminaarin yhtenä aiheena oli myös nuoriso-
vaihto. Kuten edellisen numeron artikkelista kävi ilmi, nuorisovaihto 
on maassamme maailmanlaajuisesti merkittävässä osaa. Toivotaan, et-
tä voimme jatkaa yhtä vahvana vaihtomaana edelleenkin, vaikka muun 
muassa muut pohjoismaat ovat pienentäneet kiintiöitä.

Uusi nuorisovaihtopinssi

Vihdonkin saimme oman erillisen nuoriso-
vaihtopinssin, jonka on suunnitellut Joonas 
Nieminen Jyväskylästä. Joonas on koulutuk-
seltaan graafinen suunnittelija ja LEO! Ja on-
han hän myös ns. ”leijonan pentu”. Kuva 
pinssistä puhukoon puolestaan. Pinssi oli 
esillä ensimmäisen kerran Hämeenlinnan 
KVN:ssä. Tähän astihan osaan vuosikokous-
pinssejä on lisätty Youth Exhange -tunnus ja näin saatu nuorisovaihto-
pinssi! Pinssejä annetaan lähteville nuorille, jaetaan Suomeen tuleville 
leiriläisille ja tietysti EF:ssä eri maiden YCE-kollegoille. 

Oli hienoa, kun uunituore ensikappale voitiin luovuttaa viime kauden 
kansainväliselle presidentille Wing-Kun Tamillle, joka on merkittävällä 
tavalla korostanut nuorisovaihdon merkitystä eri maista ja kulttuureis-
ta tulevien nuorten maailmankuvan avartamisessa. Hän on myös lämpi-
mästi kannustanut eri maiden nuorisovaihtojohtajia tässä palkitsevassa 
mutta työläässä nuorisovaihtotyössä.

Hämeenlinnan KVN:n yhteydessä edellinen kansainvälinen presidentti 
Wing-Kun Tam sai nuorisovaihtopinssin ja -viirin YCED Tuula Rantaesko-
lalta. Kuva: Juhani Kautonen.

han hän myös ns. ”leijonan pentu”. Kuva 
pinssistä puhukoon puolestaan. Pinssi oli 
esillä ensimmäisen kerran Hämeenlinnan 

-

Vuodenvaihteen vaihto

Suomeen tulee vuoden vaihteessa kuusi australialaista ja kolme malesia-
laista nuorta, joille löytyi yllyttävän kivuttomasti isäntäperheet. Enem-
mänkin olisimme voineet sijoittaa, kun halukkaista vastaanottajista oli 
jo ylitarjontaa! Toivottavasti saame lunta ja pakkasta, jotta kaukaiset vie-
raat pääsisivät tutustumaan oikeaan talveen.

Hakeminen ensi kesän vaihtoon

Hakuaika päättyy 23.12. Sähköiset hakemukset tulee olla piirien nuoriso-
vaihtojohtajilla ko. päivämäärään mennessä. Vielä ehtii hyvin, kun pa-
nee töpinäksi. Sijoittelu aloitetaan heti joulun jälkeen. 

Kiitän kaikkia nuorisovaihtoon osallistuneita leijonia ja toivotan niin 
omasta kuin piirien nuorisovaihtojohtajien puolesta Hyvää Joulua ja On-
nellista Uutta Vuotta!

YCED Tuula Rantaeskola

LC Oulu/Avainten
puolisoilta tukea Intiaan

hänen vaimonsa Elizabeth’n kanssa.  
Tuulikki menehtyi vaikeaan sairau-
teen 28.02.2008, jättäen perinnök-
si erittäin arvostetun elämäntyönsä 
Mosekselle ja Elizabethille, sekä las-
ten kummeille ja tukijoille. 

Lastenkodissa asuu tällä hetkellä 
noin kuusikymmentä tyttöä. Kodis-
sa asuvilla tytöillä on mahdollisuus 
käydä koulua ja hankkia itselleen am-
matti, mihin heillä ei köyhyytensä 
vuoksi muuten olisi mahdollisuutta. 
Tyttöjä tuetaan aina siihen saakka, 
kunnes he seisovat omilla jaloillaan.

Tätä oululaislähtöistä toimin-
taa halusivat LC Oulu/Avaimen-
puolisot tukea lahjoittamalla HOPE 
OF  HOME -lastenkodille 1  000 eu-
roa. Harras toive pienimmillä lapsil-
la oli saada leikkipaikka pihalle. Täl-
lä tuel la projekti on käynnistynyt ja 
palautetta sydämellisin kiitoksin la-
dyt ovat jo saaneet.

LC Oulu/Avaimen puolisot ovat tukeneet Hope of home -lastenkotia aktii-
visesti.

Tapahtumakalenteri
Kevätkausi 2013

13.1.  Melvin Jonesin syntymäpäivä
15.1.  klo 15.45 mennessä esitykset ja aloitteet 

vuosikokoukselle
18.-19.1.  NSR-kokous, Trollhättan, Ruotsi

Lions-liiton hallituksen kokoukset 
23.1., 15.2., 20.3., 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
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Insinööritoimisto                  
E. Tammela 

Alavus, 050 501 8821

T:mi Markku Mikkelson 
Espoo

Suomen Mardega 
Kaarnikkatie 1, Haukipudas

Rakennus Studio 10 
Box

HASA 
Haapajärvi

MJK Vesitekniikka Oy 
Haukivuori 

M-Market Laaksolahti 
Espoo

K-Market Marenki, Haapavesi

ORC-Kiinteistöt 
Heinola

Transport Seppälä Oy 
Alajärvi

 
Tervetuloa Espoon Suomenojan myymälään    

www.laatukeittiot.fi

Konepaja Seppo Suomi Oy 
Hartola                                

www.konepajasepposuomi.fi
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Asianajotoimisto Justitum Oy 
Attorneys at Law 

Helsinki

Proxion Oy 
Helsinki                               

www.proxion.fi

Kensapuu Oy 
Himanka

Asianajotoimisto              
Kari Aarrevuo Oy 

Helsinki

Sähkösuunnittelutoimisto 
Forssell 
Helsinki

K-Supermarket Lauttasaari, Helsinki

Asko Liuhala Oy 
Humppila

Helsingin EK-Metalli ja 
Saneeraus Oy 

Helsinki

Edimaster Oy 
Helsinki/Turku

Kaupin Kiinteistökoneet Oy 
Humppila

Oy HV-Kiinteistöehostus Ab 
Helsinki

Maataloustilitoimisto  
Hannu Mustonen 

Humppila

Ravintola Opetusneuvos       
Tom Lönn Ky 

Helsinki

Wienerberger Oy Ab 
Helsinki

Putkiasennus                   
Jorma Jokinen 

Humppila

Isännöitsijäkonttori Oy ISA 
Helsinki                             

www.isannoitsijakonttori.fi

Riston Keittiö Oy 
Helsinki                                

www.ristonkeittio.fi

Kello-Hovi Oy 
Huittinen 

Helsingin Kartech Oy 
Helsinki                              

www.helsinginkartech.fi

Scrumwell Oy 
Helsinki                               

www.scrumwell.com

Tekniset Sivunen 
Huittinen                            

www.tekniset.fi

Tontti-Palvelut Oy 
Helsinki                              

www.tonttioy.com

Hyvinkään Liikenne Oy 
Hyvinkää
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Kariplast Oy 
Hyvinkää

K-market Ivalo, Ivalo

Eki-Trans Ky  
Hämeenlinna

Joensuun Invataksi  
Turvallista palvelua 

Joensuu, 0400 650 262

Rakennusliike Tikirak 
Kangasala

Hämeen Rakennussähkö Oy 
Hämeenlinna

Konekorjaamo/Konepaja 
Riikonen Oy 

Joensuu

Ylinen Partners Oy 
Kangasala

 
Hämeenlinna

Talomyynti Tarmo Turtiainen 
Joensuu 

VIHERVAARA TALOESITTELY

SIILINJÄRVELLÄ
lauantaina 24.9.2011, klo 11-15

Osoite: Heinäsuontie 560. 
Opastus Maaningantieltä!
Ha: 155,5 m2. Sisustettu!

TERVETULOA!

www.kannustalo.fi

Ammattilaisemme apunasi:
TARMO TURTIAINEN, p. 050 339 5360

tarmo.turtiainen@kannustalo.fi
 

KALEVI HARINEN, p. 0400 376 788
kalevi.harinen@kannustalo.fi

 

Kangaslammin Auto 
Kangaslampi

Sisustustalo J. Lehmusto 
Hämeenlinna                       

www.lehmusto.fi

Antenni- ja Sähköhuolto 
Okkonen 
Jokioinen

Mauri Puuska 
Kankaanpää, Vihteljärvi

PO-Pelti Oy 
www.po-pelti.fi

Juankosken 
Pienkonekorjaamo 

Juankoski

Koulutuspalvelu            
Markku Törmä Oy 

Kannus

Kuljetusliike Ajorahti Oy 
Juankoski

Korjaamo Sievi-Korte 
Karvia

GK Training Oy 
Jyväskylä

Taitomuovi Oy 
Kausala

K-Supermarket Imatrankoski, Imatra
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Euran Hydrauliikka ja 
Metallirakenne Oy 

Kauttua

Taksi Tarmo Lehtola 
Lappi

Mustola Group Ky 
Merijärvi

Kesälahden             
Konesavotta Oy 

Kesälahti

ML-Yhtymä Oy 
Leppävirta

Multian Saha Oy 
Multia 

Maansiirto Suuronen Oy 
Lievestuore

A & A Travels Oy 
Muurame 

Automaalaamo                     
S. Nyström Ky 

Koria

E.P. Romu                           
T:mi Esa Paloranta 

Lohtaja, 0400 766 559 

Mäntän Pintakäsittely Oy 
Mänttä

Mahro Oy 
Kulloo

IV-Pelti Luuri Oy 
Loimaa                                

www.iv-peltiluuri.fi

Vakiometalli Oy 
Mäntyharju                          

www.polaria.fi

Oy Pureva Ab 
Kustavi

Loimaan Kaukolämpö Oy 
Loimaa

Pieksämäen           
Rautarakenne Oy 

Naarajärvi

PJ-Asennus Oy 
Kuusankoski                              

p. +358  400  552  7703

LVI-työt Vuokiito Ky 
Nakertaja

Varmiolan Leipomo 
Kylmäkoski

Mariehams Tryckeri AB 
Mariehamn, +018 528 520 

www.mtryck.ax

Maanrakennus            
Weckman Oy 

Neuvoton

Lehtilän Kauppapuutarha 
Laitila

Autohuolto J. Salo St1 
Nokia
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Masara Oy 
Nousiainen

K-Market Etu-Lyötty, Oulu

Sähkö-Uitti Oy 
Orivesi

Melodrama Oy 
Nummela

Outokummun Energia 
Outokumpu

Sara-Tuote Oy 
Nummela, Virkkala

Seppo Nikulan Taksi 
Oulu

Laatokan Lankku Oy 
Parikkala

Tili- ja Konsulttitoimisto 
Matti Sillantaka Ky 

Nummela

Rakennus-Tiilikainen Ky 
Oulu

Oronmyllyn Toimintakeskus 
p. 020 768 1740                    

www.oronmylly.fi Parikkala

Valtimon Sähkötyö Oy 
Nurmes

Taksi Hannu Merilehto 
hannu.merilehto@kotinet.com 

Oulainen

Håk Graniitti Oy 
Perniö

K-Market Evästori, Nurmes

Kaivinkoneurakointi       
Jouko Aimasmäki 

Outokumpu, 0400 271 727 

Kaikkea Teräksestä      
Vemitek Oy 

Peräseinäjoki, www.vemitek.fi

M.B. Liikenne Oy 
Nurmijärvi

Hermetel Oy 
Orimattila

Pielaveden Sähkötalo Oy 
Pielavesi

Isännöintipalvelu               
Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu

Kuljetusliike                      
Kari Eskola Oy 

Orivesi

Pieksämäen Hitsaus ja 
Koneistus Oy 

Pieksämäki
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Hautaustoimisto - Begravningsbyrå         
Marjamäki 

Jakobstad, Pietarsaari

Grilliravintola Herkkules 
Porvoo

Rauman Emmix Oy 
Rauma

Selän Metalli Oy 
Rantasalmi

K-Supermarket Pihtipudas           
Asematie 1, 44800 Pihtipudas

Punkaharjun                       
Vesi ja Lämpö Oy 

Punkaharju 

Kiireen Raja                  
Leipomo-Kahvila 

Ranua

AO-Kalustepalvelu 
Pirkkala 

K-Market Kruunu, Punkaharju

Metsäpalvelu                 
Kalervo Liimatainen Ky 

Ranua, www.metsapalvelu.eu

Jannelan Puutarha Oy 
Pori

PRT-Wood Oy 
Pyhäntä

Ranuan Autokoulu Ky 
Ranua 

Rannikon                       
Rakennus ja Kuljetus T:mi 

Pori

Scanmont Oy 
Pyhäsalmi

Rakennuspalvelu                 
K. Karvinen 
Rautalampi

Rantasen Hautaustoimisto 
Pori

Saaris-Sähkö Oy 
Pälkäne

Kolarikorjaamo Sorsa Oy 
Riihimäki

Rakennuspori Ky 
Pori

Rakennustoimisto               
Aresa Oy 

Raahe

PK-Osat Ky 
Ruovesi                               

www.pkosat.fi

Oy Transrunner LTD 
Pori

Jorma Pylkkänen Oy 
Rantasalmi

Ruukin Yrityspuisto Oy 
Ruukki
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Puutyöliike                 
Veljekset Laine Ky 

Rymättylä

Kuljetus Sallinen 
Savonlinna 

K-Supermarket Sotkamo,
 
Sotkamo

T:mi Timo Torssonen 
Salahmi

Sähkö-Erkki Oy 
Somero, 0400 195 400                    

Haapasaari Works Oy 
Salo

Perhekoti Edit Oy 
Somero

Sähköliike                          
Matti Rantala Oy 

Sastamala

Insinööritoimisto               
Eero Kellberg Oy 

Seinäjoki

SV-Element Oy 
Sulkava

I&T Niemi Ky         
Cap&Trans Niemi Oy 

Satakunta

Huitsin Nevada 
Kauppatie 13, Siikajoki 

Kuljetusliike M Pohjolainen 
Suonenjoki

Jbus Oy 
Sattanen

Seroc Oy 
Sipoo

Sysmän Konehuolto Oy 
Sysmä

Arkkitehtitoimisto          
Valjus Oy 
Savonlinna

Raussi Yhtiöt Ky 
Sippola

FP-Tuotteet Oy 
www.fb-tuotteet.fi

Finnhydro Oy 
Savonlinna

Tilipyppi Oy 
Sodankylä

Autokorjaamo                      
M. Vänttinen Oy 

Tampere
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Checkout Finland Oy 
Tampere

Keskuskioski                  
Rahikainen Oy 

Turenki

Kotasen Puutyö Oy 
Vaasa                                 

www.kotasenpuutyö.fi

K-Maatalous Otra 
Tampere 

Rakennus Pesonen 
Tuupovaara

Metsäkoneurakointi          
Tolkki Mika Ay 

Vampula

Keräyspaperi                     
Kari Toivonen Oy 

Tampere

Tuupovaaran Sähkö            
Tmi Esko Tolvanen 

Tuupovaara

Vampulan                  
Kiinteistö- ja jätehuolto 

Vampula

Tampereen A-Klinikka 
Tampere                                    

p. 03 253 9600

Pharmia Oy 
Tuusula                              

www.pharmia.fi

Tuomi-Team Oy 
Vantaa

H&J Särkinen Oy 
Tampere

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila

Auto-Artikkeli Oy 
Vantaa

Tervolan Konepaja Oy 
Tervola

Moniurakointi Heikkilä Oy 
Uro 

LVI-E. Uusimaa Oy 
Vantaa

Metsäkoneyhtiö  
Vepsäläinen 
Tohmajärvi K-Supermarket Mari, Urjala 

Martinlaakson Huolto Oy 
Vantaa

Puttek Oy 
Toijala                                  

www.puttek.fi

Pikana Oy 
Urjala

Vantaan Timanttiporaus Oy 
Vantaa                                  

www.vantaantimanttiporaus.fi

Tuuloksen Rakentajat Oy 
www.tuuloksenrakentajat.fi

Megatro Talotekniikka Oy 
Uusikaupunki

Teboil Kaivoksela 
Vantaa
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Tilitoimisto                      
Pekka Lieppinen 

Vantaa

Sound Byte Ohjelmapalvelut 
Virrat                                   

www.soundbyte.fi

1. Lounasravintola 
Mansikkapaikka 

Vantaa

Kauneushoitola Marjaana 
Vääksy

Pekka Inkala Oy 
Ylikiiminki

Sihvon tila 
Varpaisjärvi, 0400 340 416 

www.sihvontila.com

Viitasaaren Jätehuolto 
Viitasaari

T:mi Sauli Aronen 
Vilppula

Yli 30 vuoden kokemuksella!

Ompelimo Sormustin Eila Heinänen
Lauttasaarentie 16, 00200 Helsinki

09 682 3328, 0500 603 745

Punainen lanka 
       Helsinki

Sata-Hämeen 
Rakennuspalvelu Oy 

Ari Korhonen, 0400-594 512, Vuorilahdentie 3, 28610 PORI 

 

Palveleva K-Supermarket Herkkupata 
Sorakuja 4, Siilinjärvi, Palvelemme ark. 7-21, la 7-18 (su 12-18)

Varaa Lion-lehdestä 
ilmoitustilaa

Puh. 050 581 0016
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Asunnottomien yö 
Keravalla
Valtakunnallisesti asunnottomia arvioidaan olevan noin 8  000, Kera-
valla asunnottomia on nelisenkymmentä. Keravan Suojakotiyhdistys 
ry. on omalla toiminnallaan ja verkostoitumisellaan pyrkinyt paranta-
maan vaikeimmin asutettavien tilannetta tarjoamalla asunnottomille 
päivätoimintaa ja tukiasuntoja. 

Keravan Suojakotiyhdistys ry. järjesti perinteisen Asunnotto mien 
yö -tapahtuman Keravalla keskiviikkoiltana 17.10.2012 Päivätoimin-
takeskus Paussissa. Tapahtuma oli osa valtakunnallista Asunnotto-
mien yötä.                                                                   

Illan ohjelmassa oli ilmainen ruokailumahdollisuus, musiikkiesityk-
siä sekä keskustelua asunnottomuudesta. Tapahtuman aikana jaet-
tiin yhteistyökumppaneiden tukemana asiakkaillemme ruokakasse-
ja ja talvivaatteita.

Ruokakasseja jaettiin asunnottomien yössä 70 kappaletta.

Ylivieskan kolme lionsklubia ovat 
aiem minkin harrastaneet yhtei-
siä aktiviteetteja. 14.9.2012 saatiin 
päätökseen viimeisin ja suurin yhtei-
nen ponnistus, Ylivieskan kaupun-
kikuvan kaunistaminen. Kaupun-
ki oli jo aiemmin siistinyt sen halki 
virtaavan Kalajoen rannat ja saatta-
nut nyt 100 vuotta täyttävän Savi-
sillan asianmukaiseen juhlakuntoon. 
LC Ylivieskan, LC Ylivieska/Huhma-
rin ja LC Ylivieska/Savisillan yhteisin 
ponnistuksin hankittiin sillan kupee-
seen kaupunkilaisten ja ohikulkijoi-
den piristykseksi uusi suihkulähde. 

Suihkulähde oli ollut Ylivieskan 
nimiklubin haaveissa jo 20 vuoden 
ajan. Savisillan, silloin oudosta, pai-
kallisten silmin lähinnä saven näköi-
sestä materiaalista tehdyn, Suomen 
toiseksi vanhimman betonisillan 
merkkipäivä antoi hankkeelle luon-
nollisen dead linen. Suurimman työn 
teki LC Ylivieskan presidentti Tapio 
Savikko työryhmineen. Hän houkut-
teli mm. kaupungin ja paikallisen 

Ely-keskuksen osaltaan rahoittamaan 
hanketta. Ylivieskan maamerkistä ni-
mensä saanut naisklubi LC Ylivieska/
Savisilta taas teki suuren työn jär-
jestämällä vihkiäisjuhlan ja sen oh-
jelman, julkistaen samalla mm. va-
litsemansa vuoden ylivieskalaisen 
vaikuttajanaisen, Savisillan Santran. 
Santran seppelöinti on ollut naisklu-
bin perinteenä jo ensimmäisestä toi-
mintavuodestaan 1995 alkaen. 

Ennen täydellisesti uudistetun ja 
valaistun Savisillan avausta juhlit-
tiin vielä viereisen Helaalan myllyn 
20 vuotta sitten tapahtunutta suoje-
lupäätöstä – Ylivieska on ylpeä maa-
laisista juuristaan. 

Monien musiikki- ja tanssiesitys-
ten lomassa kertoi juhlakalun histo-
riasta ja sen käytännöllisestä sekä 
symbolisesta merkityksestä jokivar-
ren elämään puheviestinnän profes-
sori Pekka Isotalus. 

Samalla hetkellä, kun sillan sul-
kenut nauha katkesi, kohosi Juuri-
koskesta vesipatsas 13 metrin kor-

Nauhanleikkaajina LC Ylivieska/Savisillan presidentti Kaija-Maija Perkkiö ja 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Pylväs,  airueinaan Erkki Salmela ja 
Hilkka Isokääntä. Kuva: Heikki Hemmilä.

Kotikaupunkia kaunistamassa

keuteen. Lopuksi yleisö sai vielä 
kattavan näytteen Savisiltaa sen sa-
tavuotisen historian kuluessa käyt-
täneistä ajopeleistä, keulassaan he-
voskieseissä seppelöitävä Savisillan 

Santra, mm. Ylivieskan Teatteriyh-
distyksen kantaviin voimiin kuulu-
va Tuulikki Kejonen. 

Heikki Hemmilä

Kaksi tenoria Veli-Pekka Varpula (vasemmalla) ja Ossi Jauhiainen (oi-
kealla). Keskellä säestäjä Heikki Mononen. Kuva: RNen.

Soi taivaat kiitosta
LC Kuopio/Kalakukko tempaisi jälleen Alavan kirkossa pidetyllä kon-
sertilla 21.11.2012. Tällä kertaa esiintyjinä oli kaksi tenoria, Ossi Jau-
hiainen ja Veli-Pekka Varpula. Uruilla säestäjänä toimi Heikki Mononen. 
Siilinjärveläinen Ossi Jauhiainen toimii Alavan seurakunnan kanttori-
na. Hän on ollut mm. Merikanto-kilpailun välierissä. Veli-Pekka Varpu-
la suoritti viime keväänä laulusta D-tutkinnon. Heikki Mononen toimii 
puolestaan Männistön seurakunnan kanttorina.

Illan ohjelma oli monipuolinen sisältäen mm. Händelin ja Beethove-
nin musiikkia, Falvon Kertokaa se hänelle sekä tunnettuja joulun ajan 
lauluja mm. Santa Lucia, Ave Maria, Sylvian joululaulu, Jouluyö, juh-
layö jne. Ylimääräisinä esityksinä oli O sole mio ja Finlandia. 

Alavan kirkko oli ääriään myöten täynnä kuulijoita, yli 500 henkeä 
ja tulot menevät lyhentämättöminä vammaistyöhön.
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Ravintola Nyyrikki toivottaa

kaikille rauhallista joulua

ja vahdikasta uutta vuotta

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

Nunnakatu 3
21100 Naantali

Puh. 02 4352 477

KUUSAMO

Kirkkotie 23, 93600 Kuusamo
Puh. 08 8593 300

hotelkuusamo.kuusamo@sokoshotels.�
www.sokoshotels.�

Kirkkotie 23, 93600 Kuusamo, puh. 08 8593 300
E-Mail: hotelkuusamo.kuusamo@sokoshotels. , www.sokoshotels. 

Rantasipi Aulanko

Hotelli Merihovi

Hotelli Kemijärvi

Kuopion Klubi

Harrinivan Lomakeskus

Villilän Kartano

Ravintola Käenpesä

Hotelli Pyhäsalmi 

Hotelli Ilveslinna 

Ravintola Wähä Tallbo

Rantasipi Pohjanhovi

Lounaskellari Emmi 

Svenska Klubben – 5th Floor

Ravintola Aquarius

 

Maukasta ruokaa 
Á la carte 

Lounaspöytä 
Lahjatavaraa 

Makeisia 
Tilausravintola 

Kahvila Ravintola  
ALPPIRUUSU 

Avoinna joka päivä! 
Alppiruusuntie 35, ELIMÄKI 

Puh: 05-377 6868 
www.alppiruusu.fi 

Tervetuloa Alppiruusuun ! 
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Hotelli Merihovi
Keskuspuistokatu 6-8

94100 KEMI
p. 040 685 3500

hotel@merihovi.�
www.merihovi.�

Kuopion Klubi
Kuninkaankatu 10 

70100 KUOPIO
p. 017 261 2160

Ravintola Käenpesä
Haarlantie 1

25500 PERNIÖ
p. 044 533 1685

www.kp-ravintolat.�

Hotelli Pyhäsalmi
Ollintie 19

86800 PYHÄSALMI
p. 08 478 8200  f. 08 478 8299
www.hotellipyhasalmi.com

Hotelli Ilveslinna
Keskustie 10

97700 RANUA
vaihde 0400 177 130

info@hotelliilveslinna.�

Lounaskellari  Emmi  Oy
Harvilantie 7

14200 TURENKI
p. 03 677 1088

lounaskellari.emmi@aina.net

Svenska Klubben - 5th �oor
Aurakatu 1B

20100 TURKU
p. 02 4691 670  f. 02 4691 671

www.svenskaklubben.net
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Kurkistuksia

Kirje lapselleni

Olet lenkki elämässäni, 
joka olet tärkein minulle.

Ensimmäinen sopeutumisvaiheesi alkaa jo syn-
tymästä, lämpimästä äidin kohdusta, ulos tähän 
kylmään maailmaan. Hengitä itse. Karju nälkä ja 
märkyys, pahanolontunne ja seurankaipuu maa-

ilmalle, kotipiiriin, jossa äiti ja isäsi ottaa viestin 
vastaan. Se auttaa.

Myöhemmin kun opit kävelemään, pysyt hädin tuskin heiveröisillä jaloil-
lasi. Vastassa on huonekalujen maailma, esteet, jotka silloin tällöin pylläyt-
tävät nurin, tielle sattuessaan. Niihinkin sinun on sopeuduttava, väistettä-
vä, otettava tilaa toiselta suunnalta; sieltä missä näyttää vapaammalta, 
vaarattomammalta.

Kun olet tähän sopeutunut, sinua odottaa taas uusi vaihe: Leikkikentän 
toiset lapset, sopeutuminen leikkimään pareina, ryhmissä antamaan omia 
leikkikaluja lainaksi, lainaamaan toisilta – ja ilman huutelua ja tappelua, 
pyrkimystä pelaamaan yhteispeliä.

Jo lapsena saatat joutua tottumaan erivärisiin, eri kulttuureista kotoisin 
oleviin lapsiin, jotka eivät ehkä puhu kunnolla samaa kieltäkään. Kuiten-
kin he ovat myös varustettu samoin lapsen oikeuksin tulla rakastetuiksi, ra-
kastaa, saada tuntea ja ilmaista mielipahansa, samoin elein, ei kuitenkaan 
väkivalloin. Et sinäkään saa käyttää omankädenoikeutta toista kohtaan.

Isompi mukautumisvaihe tulee, kun menet kouluun. Luokassasi tulee ole-
maan erilaisia, erinäköisiä ja toisia oppilaita eri lähtökohdista, eri kulttuu-
reista. Sinun on sopeuduttava, hyväksyttävä leikkikavereiksesi lapsia, joi-
den vanhemmat ovat muualta maailmalta, ennakkoluulottomasti, sopeutuen 
että sopeuttaen.

Tuleehan sinun lapseni sopeuta maailmaan, jossa me eri kansallisuudet 
ja uskonnot yritämme elää yhdessä ja ottaa oppia toistemme virheistä ja ol-
la toistamatta niitä. Yritä välttää vanhempiesi virheitä, sillä muista lapse-
ni, kaikille meille on sija tämän elämän puunoksalla.

Tiedän, että sinulla vaihtelevat tunteet hyvästä pahaan. Toki näihin tun-
teisiin sinulla on oikeutesi, samanlaiset oikeudet kuin meillä muillakin. Täl-
lä tarkoitan meitä aikuisia.

Kun olet selviytynyt kaikesta tästä aiemmasta ryöpytyksestä, sinä olet-
kin jo teini-iässä. Tulevat uudet sopeutumisvaiheet, ehkä uusi koulu, uudet 
luokkatoverit. Aamulla peiliin tuleva näppyläinen naama, muistot bänksis-
tä tyttöystävän kanssa, riita vanhempien kanssa yöllä kotiin tultuasi, hie-
man kaljahuuruissa, silmät sumeina surusta, selässä vanhempien moittiva 
katse. Niinpä astelet turvaan oman sänkysi uumeniin, yksin niin yksin tais-
telussa kaikkea vastaan, koulukavereita, ystäviäsi, vanhempiasi, koko maa-
ilmaa vastaan. Tunnet, kaikki ovat sinua vastaan. Eikö tunnukin siltä: ei ole 
mitään, minkä vuoksi taistella.

Sinun on sopeuduttava lunastaaksesi paikkasi yhteisössä, jossa elät. Pääs-
täksesi helpommalla voit yrittää tehdä kompromissiratkaisun. Yrityksesi voi 
olla hyvä, mutta muista ettet kuitenkaan voi muuttaa tuulen suuntaa. Yritä 
säätää purjeesi niin, että aina pääset määräsatamaan. Sinulla on yksilönva-
paus, mutta harkitse tarkkaan kuinka käytät kykyjäsi, sillä saattaa olla niin, 
että vanhempasi voivat olla oikeassa. Lapseni, ethän lipsu väärään suuntaan. 

Jorma Mäenpää 

13.09.2012 tuli 
kuluneeksi 50 vuotta 
kun Yrjö Sarahete aloitti 
leijonatoimintansa.

Se on nuoremmille 
mahtava tavoite. 
Seuraavassa Yrjön 
leijonatarina:

50 vuotta 
leijonatyötä

”Kaikki alkoi, kun uimariystäväni ja toinen sinivalkoisista äänistä, Vil-
ho Nurmi ehdotti toukokuussa 1962, että liittyisin Lions-järjestöön sa-
malla kertoen lionstoiminnasta. Ajatus kiinnosti minua ja tuumin, että 
”miksipä ei”. Kesällä sitten minut kutsuttiin kuultavaksi Kämpin teras-
sille, missä klubin, LC Helsinki/Sadan hallitus jututti minua. Syksyllä tu-
li kutsu ensimmäiseen ko kouk seen ilmoituksella, että minut oli hyväk-
sytty klubin jäseneksi. 

Vuonna 1963 olin työasioissa Meksikossa, jossa oli audienssi maan 
varapresidentin luona. Hänen työhuoneessaan oli monenlaista Lions-ma-
teriaalia. Kun ylpeänä kerroin, että minäkin olen lion, niin työasiat unoh-
tuivat ja keskustelu sai uuden sisällön, mikä ei ollut muiden meksikolais-
ten isäntieni mieleen.

V. 1964 olin Tokiossa, missä isäntänäni olevan järjestön puheenjoh-
tajana oli lion ID Sakomizu. 

Hänen opastuksellaan vierailin paikallisen klubin kokouksessa. Häm-
mästykseni oli suuri, kun paikkana oli suuri areena ja ”leijonia” ehkä 
noin 200.

Japanista matkasin Sydneyhin, missä myös vierailin paikallisessa klu-
bissa. Sieltä matkasin Honoluluun ja siellä taas paikalliseen klubiin. Si-
käläisessä klubissa opin, että tuoreen ananaksen päälle on hieman ripo-
teltava suolaa, jotta makeus tulisi paremmin esille.

Sitten olikin vuorossa USA ja siellä Milwaukeen kaupunki, jossa atleet-
tiklubilla lionslounaalla opin miten baseball-syöttäjä tekee kierresyötön.

Ulkomaille suuntautunut työni vaati, että klubissani sain etuoikeute-
tun jäsenen statuksen, ja pysyin jäsenenä. Kun tilanne tasaantui ja olin 
jälleen ”kotona” oli tapanani vierailla lukuisissa Suomen klubeissa, kun 
sellainen kohdalle sattui.

Myöhemmin, 1993 Manilassa ollessani vierailin sikäläisessä klubis-
sa, missä samalla valittiin Miss Manila-Lion. Olipahan monta kaunis-
ta kilpailijarta.

Viimeisin ulkomainen vierailu oli 2009, kun olimme ladyni kanssa Tur-
kin Marmariksessa. Ensimmäisenä päivänä satuin huomaamaan erään op-
tikkoliikkeen ovessa Lions-tarran.

Poikkesin sisään kysyen, onko joku heistä lion. Omistaja oli. Saimme 
kutsun samana iltana pidettävään Marmaris-klubin kokoukseen, joka sat-
tui olemaan aivan hotellimme viereisessä hotellissa.

Menimme sinne. Se oli eka kerta, kun heidän kokouksessaan oli nainen. 
Vielä mahtui vierailuni Saksaan, Lutherstad Eislebenin klubikokoukseen.

Alkuvuosina B-piirissä oli kiertopalkinto kansainvälisistä suhteista. 
Vuosittain palkinnon sai klubi, jolla suhteita oli eniten. Koska LC Sadas-
sa oli meitä kolme innokasta matkaajaa, minun lisäkseni Adiel Paananen 
ja elokuvamies Veikko Laihanen, niin ei ollut mikään ihme, että voitim-
me kisan kolmena vuonna peräkkäin.

Vierailuihini liittyi lähes aina myös viirien saaminen ja lähettäminen.
Asumisolosuhteiden johdosta vaihdoin 15 vuotta sitten klubini LC Hel-

sinki/Siltamäkeen, jossa lionstyöni jatkuu yhä, yhtä innokkaana.”
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Olimme viisi kertaa lomailleet Thai-
maan Phuketissa. Joka kerta näim-
me kyltin lionsklubin kokouksesta, 
mutta aina olimme maassa väärään 
aikaan. Syksyllä 2011 suunnitelles-
samme matkaa päätimme, että ajoi-
tamme sen niin, että voimme vie-
railla klubikokouksessa. Me myös 
varustauduimme asianmukaisesti 
eli leijonauniformut olivat mukana.

Menimme 8.8.2011 Lions Club of 
Patong Beachin kokoukseen. Sen piti 
alkaa 19.30, mutta vaikka saavuim-
me varttia ennen ilmoitettua aikaa, 
kokous oli jo menossa. Ei hämmin-
kiä! Presidentti Jum keskeytti ko-
kouk sen ja pyysi meitä kertomaan 
keitä olemme. Kerroimme tärkeim-
mät ja varasimme itsellemme pu-
heenvuoron kokouksen lopussa. 

Kerroimme pienestä Suomesta, 
mutta samalla suuresta lionsmaas-
ta. Siinä vaiheessa kun otimme esiin 
klubiemme viirit, salissa kuului sy-
vä huokaus. Me emme tulleetkaan 
”kuokkavieraina”! Illan aikana kuu-
limme, että olimme ensimmäiset 
skandinaaviset lionsvieraat klubin 
kokouksessa. Klubi oli toiminut al-
kuvuodesta 2008 ja jokainen voi ar-
vuutella, mikä pohjoismaalaistenkin 
lionien määrä sen on täällä käynyt.

Long time visitors

Kun puolisoni Ritva otti vuoden 
vuorotteluvapaan, oli itsestään sel-
vää, että tulemme talveksi Thaimaan 
Phuketiin. Ennen lähtöä olimme yh-
teydessä klubin presidenttiin, joka 
edelleenkin on Jum (Jum Ali Khan). 
Hän toivotti meidät sydämellisesti 
tervetulleiksi klubiin.  Ensimmäises-
sä kokouksessa syyskuussa meidät 
nimitettiin pitkäaikaisiksi vieraiksi 
(long time visitors). Siten me saam-
me kaiken klubin sähköisen tiedotuk-
sen kuten varsinaiset jäsenet.

Klubimme kokous ei juuri poik-
kea suomalaisten klubien kokouk-
sista. Joka kokouksessa on asioita, 
joista jahnataan ja jahnataan. Vaik-
ka kokouskieli on englanti, emme ai-
na tiedä tehtiinkö asiasta päätös ja 
millainen. Klubissamme on 15 jä-
sentä kahdeksasta eri maasta. Vain 
kolme on thaimaalaisia. Muut ovat 
Ranskasta, Englannista, Hollannis-
ta, Saksasta, Norjasta, Sveitsistä ja 
USA:sta. Englanninkielen takia kui-
tenkin pysymme selvillä kokouksen 
kulusta. 

Klubikokous alkaa aina kuninkaal-
lisella hymnillä, joka soitetaan ää-
nentoistolaitteiden kautta, samoin 

Suomalaisena thaimaalaisessa lionsklubissa

kuin kokouksen päätteeksi Thai-
maan kansallislaulu. Kokouksen jäl-
keen on pitkän kaavan mukainen 
päivällinen. Klubilla on myös toi-
nen tapahtuma kerran kuukaudessa 
eli toveruuspäivällinen (fellowship 
dinner). Se on vapaamuotoinen ti-
laisuus eri ravintoloissa, ja siellä to-
della tutustutaan toinen toisiimme 
ja myös paikalliseen ruokakulttuu-
riin. Niin toveruuspäivällisille kuin 
varsinaiseen klubikokoukseenkin jo-
kainen voi tuoda vieraita, joiden ei 
tarvitse olla lioneita.

Lokakuun kuukausikokoukses-
sa keskusteltiin pitkään siitä, voiko 
klubi avustaa Smile Kids -vapaaeh-
toistyötä 5  000 Bathilla eli noin 125 
eurolla. Summalla hankittaisiin väri-
kyniä ja piirustuspaperia lapsille. Kä-
vimme eräänä lauantaina klubimme 
jäsenen, Andin opastuksella tutus-
tumassa hankkeeseen. Täysin va-
paaehtoiset ihmiset järjestävät toi-
mintaa muutamaksi tunniksi noin 
kahdellekymmenelle eri-ikäiselle, 
köyhistä perheistä olevalle lapselle. 
Ystävämme, saksalainen Andi esim. 
opettaa pienelle ryhmälle englannin-
kieltä laulujen kautta. 

Meillä oli ilo olla läsnä myös Phu-
ketin neljän lionsklubin yhteisillä 
päivällisillä suuressa Phuket Merlin 
hotellissa. Paikalla oli noin 250 lio-
nia ja klubien sponsoroimaa vierasta. 
Paikalla olivat myös Phuketin kuver-
nööri ja 310 B:n piirikuvernööri. Mei-
dänkin pöydässä oli pari opettajaa 
klubimme sponsoroimasta koulusta. 
Yritimme saada puheenvuoron illan 
aikana, mutta ohjelman pal jou desta 

johtuen meidät unohdettiin. Olisim-
me halunneet luovuttaa klu biemme 
viirit 20-vuotisjuhlaansa viettävälle 
Lions Club of Phuket Pearlille. 

”Tikapuut” 
hämmästyttivät

Vierailimme kyseisen klubin kokouk-
sessa pari viikkoa myöhemmin ja ker-
roimme, kuinka suuri lionsmaa Suo-
mi on kokoonsa nähden. Se herätti 
suurta hämmennystä. Luovutimme 
klubimme viirit ja saimme vastalah-
jaksi heidän viirinsä ja tietysti klu-
bin pinssit.  Jokaisella klubilla täällä 
on oma pinssi. Olimme ensimmäiset 
suomalaiset lionsvieraat heidän klu-

binsa 20-vuotisessa historiassa. Suu-
rin hämmennys syntyi siitä, kun ker-
roimme heille meidän ”tikapuista” 
eli kuinka monta kertaa olemme ol-
leet Lions-liittomme vuosikokouk-
sessa. Tällöin klubin jäsenistöön 
kuuluva entinen piirikuvernöörikin 
todella innostui ja kyseli, olemme-
ko tulossa Hampurin kansainväli-
seen vuosikokoukseen.

Täällä viimeistään on alkanut ta-
juta lionismin kansainvälisyyden. Jo-
kainen ulkomailla lomaileva suoma-
lainen lion voisi nähdä sen verran 
vaivaa, että etsisi sopivan vierailu-
kohteen lomailupaikkakunnaltaan. 
Se on pieni vaiva ja antaa takaisin 
moninkertaisesti. Meille täällä Phu-
ketissa Lions-ystävämme ovat turva-
verkko. Klubissa on mm. vapaaehtoi-
sina turistipoliiseina toimivia jäseniä. 

Meillä on yksi Lions-unelma, läh-
teä Thaimaan Lions-liiton vuosiko-
kouk seen maaliskuun alussa. Meidän 
tosin pitää ensin lentää Bangkokiiin 
ja sieltä on jonkinmoinen matka it-
se kokouspaikkakunnalle. Ehkä me 
kerromme siitä tapahtumasta myö-
hemmin. Lionsklubimme toimin-
taa voi seurata verkkosivuilta www.
lions-club-patong.org. Niitä valitet-
tavasti päivitetään pitkällä viiveellä. 
Vierailumme 8.11.2011 on kyllä ky-
seisen kokouksen kuvagalleriassa.

Lämpimin Lions-terveisin Thaimaan 
Phuketista

Hannu Nyman
LC Iisalmi/Koljonvirta 

Ritva Korolainen 
LC Iisalmi/Yläsavottaret

Jokaisessa klubimme kouksessa on läsnä valokuvaaja ja jopa kaksikin. Aina ko-
kouksen päätteeksi otetaan kuva läsnä olleista. Tämä kuva on syyskuun kuu-
kausikokouksesta. Eturivissä, käädyt kaulassa on presidentti Jehanbaz (Jum) 
Ali Khan. Hänen oikealla puolellaan on Rhon-Napa Kanjanayothee. Hän on 
klubimme kummi ja perustajajäsen. Hän on ollut perustamassa tänne aiem-
piakin klubeja. 83-vuotias todellinen herrasmies, jonka olemme tavanneet 
myös yksityisesti.

”Tikapuut” aiheuttivat suurimman hämmennyksen kokouksessa. Hannulla 
askelmia on kuusitoista ja Ritvalla 12.
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PDCC Matti Tieksolan johtama 10 
hengen ryhmä osallistui LCI:n kan-
sainväliseen vuosikokoukseen Bu-
sanissa. Conventioneista kirjoite-
taan yleensä paljon, joten Busanin 
osuus jää luettavaksi jo julkaistuis-
ta teksteistä. 

Busanin jälkeen seuraava kohde 
oli Mekongjoki. Kahden päivän ris-
teily 35-metrisellä Shompoo Cruise 
Boat -veneellä Mekongjoella alkoi 
Thaimaan ja Laosin rajalta, Houei 
Xaista päätyen 300 kilometrin mat-
kan jälkeen Luang Prabangiin. Me-
kongjoki lipui välillä tyvenenä vir-
tana ja välillä kuohuvina koskina. 
Taitava kapteeni väisti pahimmat 
karikot ja kosket. Me keskityimme 
nauttimaan hyvästä matkaseuras-
ta ja jokea reunustavien vuorien ja 
kukkuloiden kauniista maisemista. 
Kalastajat kokivat vaatimattomia 
pyydyksiään kolme kertaa päivässä. 
Villieläimet tulivat rantaan juomaan. 
Jyrkät vuoren rinteet oli pengerretty 
maissi- ja riisipelloiksi. Siellä täällä 
pellonlaidassa kyyhötti työntekijöi-
den taukotupahökkeleitä.

Busanista Mekongjoelle ja 
Etelä-Afrikan safareille

Matkan varrella pysähdyimme 
kahden alkuperäisheimon,   Kamu- 
ja Hmong -heimojen kyliin. Molem-
missa kylissä työikäinen väestö oli 
pelloilla. Lähinnä lapset ja vanhuk-
set olivat paikalla. Heimojen elämä 
vaikutti alkeelliselta vaikean ja syr-
jäisen sijainnin takia. Ainoan valon 
pilkahduksen toivat Punaisen Ristin 
rakennuttamat kaivot, joista sai puh-
dasta vettä.

Pysähdyimme myös Pak Ou’ssa 
Tuhannen Kullatun Buddhan luo-
lassa. Siellä on yhteensä yli 4  000 
Buddhan patsasta, joista suurin osa 
seisoo ”sadetta kutsumassa” -asen-
nossa kädet alas ojennettuna. 

Erinomaisen oppaamme kanssa 
tutustuimme viehättävään  Luang 
Prabangin kaupunkiin, joka on Unes-
con maailmanperintökohde, ja kauan 
suljettuna olleen Laosin historiaan 
museoissa ja buddhalaistemppe-
leissä. Kävimme paikallisilla mark-
kinoilla, jotka olivat siisteydessä ja 
järjestyksessä aivan huippuluokkaa. 
Kananmunat olivat kauniissa keois-
sa värien mukaan valkoiset, rus keat 

ja vaaleanpunaiset erikseen, samma-
kot niputettuina neljän ”konnan” 
annoksiin, käärmeet koon mukaan 
eri lasipurkeissa.

 
Nelson Mandeilan 
entisessä kodissa

Seuraava tärkeä kohde oli Etelä-Af-
rikka. Aloitimme Johannesburgista. 
Näimme värillisten kaupunginosan 
Soweton. Kävimme Nelson Mande-
lan entisessä kodissa, joka on nykyi-
sin museona. Mandelan kotikadun 
varrella on myös piispa Desmond 
Tutun koti.

Mandelan ja Tutun lisäksi Ete-
lä-Afrikassa Nobelin rauhanpalkin-
non ovat saaneet Albert Luthuli ja 
Frederik Willem de Klerk. Tie on ol-
lut vaikea ja kivikkoinen. Mandelan 
merkitys ei voinut jäädä kenellekään 
epäselväksi. Hänen kunniakseen on 
joka paikassa patsaita, muistomerk-
kejä, riviin istutettuja puita ja jonkun 
laatoituksen keskellä rivi kuivia hei-
niä, jotka kuvaavat tietä vapauteen 
apartheidin keskeltä.

Robben Islandin vankilasaarella 
Mandela joutui viettämään vuodet 
1964–1982. Saarella oli oppaana en-
tisiä poliittisia vankeja, jotka esitte-
livät Mandelan selliä ja sen aikaisia 
vankilaoloja.

Etelä-Afrikassa, keskellä Kap-
kaupunkia on Pöytävuori. Nousim-
me sumun seassa Pöytävuorelle 
köysiradalla, jonka kokonaisnousu 
on noin 700 metriä, josta viimei-
nen 500 metriä varsin pystysuo-
raan. Kapkaupunki jäi sumun ja pil-
vien alle – monen onneksi. Huipulla 
oli muutenkin tuulista ja pelottavaa. 

Krugerin Kansallispuisto on 
alueel taan yli 20  000 neliökilomet-
riä. Asuimme Camp Shongassa. Sin-
ne mahtuu 10 vierasta viiteen telt-
taan, joissa jokaisessa on valtava 
sänky moskiittoverkkoineen, kylpy-
amme, sisävessa, takka, nahkainen 
sohvakalusto, ulkosuihku ja teras-
si. Illalla seinien pressut vedettiin 
vetoketjuilla kiinni, eikä yöllä saa-
nut mennä teltan ulkopuolelle. Lei-
riämme ympäröi sähköaita, joka piti 
suurriistan pois alueelta, mutta he-

Ryhmä Mosambiquen pääkaupungissa Maputossa kiertoajelulla ”junalla”. Vasemmalla matkanjohtaja Matti Tieksola, Väinö Tamminen, Pentti Simojoki, Tert-
tu Kinnunen, Pirjo Tieksola, Sinikka Simojoki, Annaliisa Kaukonen, Ulla Paavola, Pentti Kaukonen ja jutun kirjoittaja Matti Paavola.
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ti aidan ulkopuolella elefantit mel-
lastivat yöllä.

Safarilla bongattiin 
40 villieläinlajia

Aamuhämärissä lähdimme oppaan 
johdolla safarille. Koska oli kuiva ai-
ka, ruohot, heinät ja suurin osa pui-
den lehdistä oli kuivia ja kuolleita, 
joten näkyvyys savannilla oli erittäin 
hyvä. Safareilla bongasimme yli 40 
tunnistamaamme villieläinlajia.

Big Five -Afrikan petoeläimistä 
bongasimme elefantin, leijonan, sar-
vikuonon ja puhvelin. Vain leopar-
di jäi näkemättä, vaikka oppaamme 
ajoi pensaat ryskyen pitkin savannia. 

Eräänä päivänä opas sai puheli-
mitse tiedot, että joen rannalla oli 
nähty leijona. Ajoimme paikalle, 
jossa viisi leijonaa taisteli osuudes-
ta impalan parhaimpiin paikkoihin. 
Tapahtumaa seurasimme hiiskumat-
ta noin viiden metrin päässä.

Savanni auringon noustessa ja 
keskipäivän kuumuudessa ja taas 
auringon laskiessa oli jokaisena ai-
kana erilailla kaunis. Mieleen painu-
vinta oli auringonlaskun mystinen 
kauneus.

Yllätyksenä oli oppaan järjestä-
mä picnik keskellä autiota savannia.

Siinä tuijotimme hiljaa toisiamme, 
kunnes noin minuutin kuluttua ele-
fantti luovutti ja lähti arvokkaasti kä-
velemään auton editse ja uhkaava ti-
lanne oli ohitse.

Yli 100 metriä korkea 
Victorian putous

Matkan loppuajan asuimme Zim-
babwessa, Victoria Falls -hotellissa. 
Aamiais pöydässä nautimme lasil-
lisen samppanjaa katsellen helmi-
kanojen tepastelua nurmikolla ja 
kauempana kuohuvien Victorian 
putousten nostattamaa sumupilveä.

Retkellä putoukselle näkyi niiden 
ainutlaatuinen kauneus. Putouk-
set ovat kauneimmat ja suurimmat 
luonnon tilassa olevat putoukset. 
Korkein on yli 100 metriä korkea ja 
leveyttä putouksilla on yhteensä mil-
tei kaksi kilometriä. Keskimääräinen 
virtausnopeus on miljoona litraa se-
kunnissa. Kuohuista nouseva sumu-
pilvi kohoaa 500 metrin korkeuteen, 
josta se sataa vetenä alas kastellen 
meidätkin, jotka kuljimme sadeviit-
toinemme vastarannalla.

Tourists swarming for rare 
 sighting of a young leopard -aikana 
kävimme seuraavissa maissa: Etelä-
Korea, Thaimaa, Laos, Etelä-Afrik-
ka, Mosambik, Zimbabwe, Sambia ja 
Botswana. Unohtumaton matkam-
me päättyi juhlaillalliseen hotellin lu-
moavassa, menneen maailman tun-
nelmassa Victoria Falls -hotellimme 
ravintolassa eteläisen pallonpuolis-
kon tähtitaivaan alla.

 
Matti Paavola

Matkanjohtaja Matti Tieksola ja elefantti miettivät kumpi väistää  Botswanassa 
Choben kansallispuistossa.
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Talviloma Vuokatissa 
Vapaana tasokas täydellisesti varusteltu 

lomakiinteistö Niittyleinikki lähellä 
Vuokattia.

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

 

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

 

Tarjoamme kohdetta Leijonille 
edullisesti. Suoralla kaupalla 
säästetään välityskustannukset. 

Soita Lion Ari Häkkinen, 0400 909054 
e-mail: ari.hakkinen@mc-info.com 

2/11 LION  45

Tuomi-Team Oy, 
Vantaa

Vetelin Osuuspankki, 
Veteli

Virhydro Oy, 
Virrat

Sotkamon Sora ja Sepeli, 
Vuokatti

Vuokiito J.Haataja Ky, 
Vuolijoki

HELSINGIN KARTECH OY
LVI-Insinööritoimisto
Kirkonkyläntie 3 B

00700 Helsinki
Puh: 09-350 7900 Fax: 09-345 5288

helsinginkartech@helsinginkartech.�

Maskun Op

Marttilan Op

Humppilan Op

Arolan Höyläämö Oy

Keminseudun  

Osuuspankki

Sulkavan  

Osuuspankki

 

Lammin  

Osuuspankki

Paula Pallari
040 5595 505

paula.pallari@uuteenkotiin.net

Rovakatu 19, 96200 Rovaniemi
Puh. 020 7999 811, 040 5595 505

Me 
välitämme 

• myynti 
• vuokraus

• isännöinti
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Klubien arkea ja juhlaa
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Juhliessaan 40-vuotistaivaltaan LC Kuopio/Päiväranta teki merkittävät lah-
joitukset. Viiteen kohteeseen annettavien lahjoitusten yhteisarvo nousee 
15  000 euroon. Toukorinteen perhetukikeskuksen tukemiseen annettiin 
3  000 euroa, Päivärannan nuorisotalon avustamiseen 1  000 euroa, Puijon-
sarven koulun stipendirahastoon 1 000 euroa, Puijon seurakunnan diakonia-
toimintaan 2  000 euroa sekä Lions Quest-kurssin järjestämiseen 7  750 euroa.

Juhlallisuudet alkoivat käynneillä edesmenneiden jäsenten haudoilla ja 
jatkuivat lahjoitusten luovutuksella. Juhlakuvauksen jälkeen pidettiin vuo-

Nurmijärven kunnassa LC Rajamäki on iältään kolmas ja nuorin miesklu-
bi; kaksi naisklubia ovat nuorempia. Perustajia 1982 oli 21 veljeä kun nyt 
jäsenmäärä on 33. Ovi on käynyt molempiin suuntiin, sillä kaikkiaan jä-
seniä on ollut 76. 

Rajamäen klubin pitkäaikaisin 
oma aktiviteetti on ollut Vapunpäi-
vän lämpötilaveikkaus, joka tuottaa 
tuloja myös mainostornin kautta. 
Uudempana, hyvin tuottoisana ak-
tiviteettina on juhannuksen alla pi-
dettävä hyväntekeväisyys-golfkisa, 
kenttä kun sijaitsee omalla toimialu-
eella. Lions Quest ja huumeidentor-
junta ovat tiiviisti ohjelmassa vuodes-
ta toiseen.

Jokunen työaktiviteetti kiinnos-
taa senkin vuoksi, että siinä ei myy-
dä yleisölle mitään vaan laskutettava 
tulo saadaan käyttää klubin omaksi 

LC Kuopio/Päivärannalta
15 000 euron lahjoitukset

LC Rajamäellä 
30 vuotta täyteen

Puijon seurakunnan diakoniatyöhön lahjoitettiin 2 000 euroa. Vastaanottaja-
na kirkkoherra Jaana Marjanen. Vasemmalla klubin presidentti Reijo Lyttinen 
ja lahjoituskirjaa lukemassa lion Kari Kinnunen. Kuva: RNen.

Palkittuja vasemmalta Melvin Jones -laatan saanut Seppo Mielonen, Lions-
ritari Pekka Järvelä puolisonsa Leenan kanssan, Melvin Jones -palkittu Mat-
ti Tanskanen puolisonsa Marjatan kanssa sekä Lions-ritari Eero Ipatti puoli-
sonsa Kaijan kanssa. Kuva: RNen.

sikokous ja iltajuhla käynnistyi lippujen sisääntulolla ja Leijonahengellä. 
Juhlassa muistettiin ansioituneita jäseniä. Lions-ritarin arvon saivat PDG 
Eero Ipatti ja IPDG Pekka Järvelä. Melvin Jones -veljeskuntaan kutsuttiin 
lionit Seppo Mielonen ja Matti Tanskanen. Vuoden leijona -patsaalla pal-
kittiin webmaster Eero Kumpulainen. Charter-merkkejä sekä muita ansio-
merkkejä jaettiin suuri määrä ja puolisomerkillä palkittiin Birgitta Koivisto. 

40-vuotisjuhlan juhlapuhujana oli liiton puheenjohtaja Seppo Söder-
holm. Klubin historiikin esitteli lion Heikki Julkunen. Klubin merkittävim-
pänä saavutuksena voidaan pitää vuonna 1990 järjestettyä kansalaiskeräystä, 
jossa kerättiin 34  563 euroa Päivärannassa tulipalon seurauksena perheen äi-
din ja asunnon menettäneen kolmehenkisen perheen hyväksi. Klubin pää-
aktiviteetit ovat olleet joulukuusien myynti sekä kesäinen kalan painon ar-
viointi Kalaryssäyksen yhteydessä.

Illan virallisella osuudella kuultiin DG Jouko Inkeroisen onnittelut sekä kat-
tava näkemys leijonatoiminnasta niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. 
Vieressä presidentti Markku Björkbacka.  

Nurmijärven kunnan tervehdyksen 
lausui kunnanjohtaja Kimmo Behm. 
Hän korosti puheessaan leijonien 
suurta merkitystä paikallisessa pal-
velutoiminnassa, johon kunnan oma 
toiminta ei yllä.

hyväksi. Runsaat 20 vuotta klubi veisti aurausviittoja tielaitokselle ja kun-
nalle, mutta ”Kiina-ilmiö” muovikeppeineen vei tämän lajin kilpailukyvyn. 

Juhlavuosi alkoi jo keväällä, jolloin julkistettiin klubin 30-vuotishisto-
riikki kuvineen ja runsaine liitetietoineen. Charter-juhlassa 6.10.2012 presi-
dentti Markku Björkbacka luovutti Melvin Jones-jäsenyyden ansioituneille 
veljille Seppo Lahdenvuolle, Reijo Rönnbergille ja Antti Simanaiselle. Juh-
lan kunniaksi jaettiin avustuksia ennätysmäärä, vajaalla 15  000 eurolla. Saa-
jina LCIF:n lisäksi partiolaiset telttoihin, päiväkotilapset turvaliiveihin ja 
useat muut pienempiin kohteisiin. 
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Klaukkalan lionsklubi juhli 40-vuotista taivaltaan charterjuhlassa, mukana 
oli suuri joukko klubilaisia puolisoineen muistelemassa kuluneita palvelu-
vuosia ja turinoimassa tulevista. Nykyisistä jäsenistä perustamispöydän ää-
ressä olivat veljet Karpo Hannu, Koskinen Kauko, Kautiala Reijo, Narinen 
Jouko ja Turjanmaa Juhani. 

40 vuodessa on tapahtunut paljon hyvää Klaukkalan klubin toimesta. 
Moni veteraani, sotainvalidi, vanhus, vähäosainen ja suuri joukko nuorisoa 
ovat päässeet nauttimaan leijonien hyvästä tahdosta, erilaisten palveluakti-
viteettien ja rahalahjoitusten merkeissä. On naulattu, sahattu, nikkaroitu, 
kuljetettu, autettu, ohjattu, koulutettu ja palveltu monessa asiassa, kertoo 
pitkään toiminnassa mukana ollut Matti Kalliola.

Lionsjärjestön perustajan Melvin Jonesin motto oli ” Et pääse kovinkaan 
pitkälle, ennen kuin alat tehdä jotain jonkun muun hyväksi”. Tämä motto 
sisältää sen ajatuksen, sen tunteen, sen halun, joka meitä leijonia auttaa pal-
velemaan vuosi vuoden – ja kerta toisensa jälkeen. Tekojen demokratiassa 
teot puhuvat puolestaan. Eikä suotta, sanoo klubin presidentti Esa Mäkelä. 

Klubin tunnelmaa voi kuvata sanoilla: ystävyys, palveluhalu ja arvok-
kuus, kertoo perustajajäsenestä asti toiminnassa mukana ollut Kauko Kos-
kinen. Klubilla on hienoja aktiviteetteja, joiden saavutuksilla on merkitys-
tä. Myös puolisot ” ladyt” ovat osallistuneet vahvasti palvelutyöhön, omalla 
arvokkaalla tavalla, lisää puoliso Aino Koskinen.

Palvelun tuottaminen on jokaisen kansalaisoikeus. Meidän tehtävänäm-
me on tarjota halukkaille yhteisö, jossa he voivat toteuttaa omaa palvelu-
haluaan, tunnelmoi Jouko Inkeroinen jatkaen, että me jokainen leijona, 
olemme pisaroita, jotka muodostavat maailman suurimman palvelumeren. 
Vaikutamme maailman laajuisesti, mutta tärkeintä on paikallinen toimin-
tamme, lisää Jouko Inkeroinen.

Kahden klubin yhteistyönä 
sauna talkoovoimin

Klaukkalan Leijonilla
40 vuotta palvelutyötä

Venetsialaisissa ja 
rosvopaistia 

Lionsklubit Oulu/Sillat ja Oulu ovat rakentaneet Oulun Seudun CP-yhdis-
tykselle uuden saunarakennuksen Oulun Hietasaareen. Saunan perustukset 
kaivettiin toukokuussa ja talkoita on tehty pitkin kesää. Saunarakennus on 
nyt valmistunut ja ensimmäiset löylyt heitettiin syyskuussa. ”Otamme mie-
lellämme lahjoituksen vastaan ja saunarakennus tulee olemaan kovassa käy-
tössä”, kertoo CP-yhdistyksen puheenjohtaja Antero Jurvanen.

”Saunarakennus on kahden klubin historian suurin yksittäinen lahjoi-
tus. Kohde valikoitui akuutin tarpeen perusteella. Lahjoitus on osa Lions 
Club Oulu/Sillat 50-vuotisjuhlaa”, taustoittaa presidentti Olavi Tapaninen 
LC Oulu/Sillat -klubista.

Rakennustoimikunnan aktiivit – Raimo Kauhanen LC Silloista ja Lauri 
Issakainen LC Oulusta – kertovat, että ajatus saunan rakentamisesta syn-
tyi jo noin 10 vuotta sitten, kun samat lionsklubit kunnostivat pääraken-
nusta. ”Silloin todettiin vanhan saunan olevan niin huonokuntoinen, ettei 
CP-vammaiset voineet saunoa.” Sauna rakennettiinkin käyttäjien tarpei-
ta vastaavaksi, esteellisyyksiä huomioiden mm. pyörätuolin käyttö sauna-
tiloissa on mahdollista.

Rakennuksen pinta-ala on 32 m2 ja siihen kuuluu löylyhuone, pesuti-
lat ja pukuhuone. Rakennuksen kustannusarvio ilman työpanoksia on n. 
25  000  €. Talkooväkeä oli yli 20 ja talkootunteja kertyi noin 2 500.

 Ulla Karppinen

LC Kalajoki/Hiekkasärkkien kauden näyttävä avaus tapahtui klubin perin-
teisissä Venetsialaisissa 25.8.2012. Veljes- ja ladyjoukolla sytytettiin 1  500 
roihua noin 1,5 kilometrin pituiselle merenrantahietikolle, sekä Suomen 
näyttävimmän ilotulituksen tulitteita vartioitiin auringon laskun jälkeen il-
lan pimennyttyä tapahtuneeseen suurilotulitukseen. Tyynessä ja lämpimäs-
sä säässä tapahtunutta näytelmää seurasi rantadyyneiltä tuhatmäärin lähi-
seuduilta saapuneita lomailu- ja mökkikauden päätöstä juhlimaan tulleita 
katselijoita. Aktiviteetin tuotto 1  500 euroa jaetaan kauden aikana päätet-
täviin avustuskohteisiin.

Kaksi viikkoa myöhemmin 8.9.2012 klubi kokoontui perinteiseen ros-
vopaisti-iltaan Kalajoen Vasankariin, jossa klubiveli Martti Puskalan valmis-
telema rosvopaistihauta avattiin ja ladyjemme kera nautittiin pimenevässä 
illassa ja nuotion loisteessa maukkaaksi kypsynyttä paistia ladyjen järjestä-
mien lisukkeiden ja iloisen yhdessäolon merkeissä. Klubi vaalii rosvopais-
tilla Kalajokeen liittyvää perinnettä, sillä Veikko Huovisen Lampaansyö-
jät lähti matkaan Kalajoen Hiekkasärkiltä silloisesta Matkailija-hotellista.

Vastaava työnjohtaja lion Raimo Kauhanen (kolmas vasemmalta). Edessä 
1. varapresidentti Olavi Tapaninen, LC Oulu/Sillat. Kuva: Lauri Issakainen.

Lion Ismo Pohja lyödään Lions-ritariksi DG Jouko Inkeroisen toimesta. Taus-
talla puolisot Merja ja Sirkka.

 Klubiveli Martin valmistama rosvopaisti maistui veljille ja ladyille.
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Potilaille televisioita

LC Saari rakensi näköalamäelle kodan

LC Järvenpään 
55. Charter Night

Parikkalan Tarnalan Kuposenmäelle nousi kesän aikana avoikkunainen ko-
ta, joka sopii lintubongailijoille ja muillekin luontoystäville. Mäeltä näkee 
pitkälti Pien-Rautjärvelle. Taustalla avautuvat metsämaisemat. 

Samalla mäellä, muutaman askeleen päässä toisistaan, seisovat nyt vanha 
ja uusi kota. Ikäeroa niillä on 12 vuotta. Vanhempaan ei tuuli puhaltele, ja 
sen suojissa voi retkeilijä paistaa makkaraa ja kiehauttaa nokipannukahvit. 

Uuden kodan rakennusurakasta vastasi Saaren lionsklubi. Hankkeen puu-
hamies Kari Heikkinen laskee, että miehet kokoontuivat mäelle rakennus-
töihin kymmenkunta kertaa. Lisäksi urakka vaati valmistelua ja tarvikkei-
den kuljetusta. Leijonien talkoissa vierähti 441 tuntia.

Leijonaveljen terävä huomiokyky tervehdyskäynnillä terveyskeskuksessa poi-
ki mukavan lahjoituskohteen. Perniön terveyskeskuksessa kaikissa huoneissa 
ei vielä ollut televisiota! Niinpä LC Perniö päätti lahjoittaa kymmenen uut-
ta vanhoja turvallisemmat vastaanottimet paikalliseen avustustoimintaan.

Laitteiden vastaanoton yhteydessä toimialajohtaja Kari Saarimaa oli tyy-
tyväinen, koska hänen oli pakko todeta, että tällaisiin investointeihin ei 
nykytilanteessa ole varaa. Vain korvaavat hankinnat pyritään hoitamaan.

LC Perniön puolesta presidentti Tapio Nurmi muistutti, että kansainvä-
lisen avustustoiminnan lisäksi paikallisuuteen keskittäminen on tänä päivän 
erittäin tärkeä asia. Klubin erilaisten aktiviteettien taustalla on usein myös 
paikalliset yritykset, jolloin halukkuutta tukea leijonien palvelutoimintaa 
on siten selvästi matalampi kynnys. Tässä tapauksessa klubin rahakirstussa 
oli välittömästi varoja hyvään tarkoitukseen.

Kuvassa oikealta laitteiden myyjänä myös talkoissa mukana ollut SähköLind-
roos Oy:n Jari Hairisto, Salon kaupungin toimialajohtaja Kari Saarimaa, lions-
veli Timo Ristolainen, idean isä sekä presidentti Tapio Nurmi. Vasemmalla 
terveyskeskuksen potilas. Kuva: Perniönseudun Lehti.

Kodan vahdinvaihdossa luovuttajana toimi klubin sihteeri Veikko Kokkonen 
ja vastaanottajana kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Rhea Törnwall. Kuva: 
Helinä Leminen.

Parikkalan Tarnalan Kuposenmäeltä avautuu upeat maisemat. Leijonat luo-
vuttivat hyvän katselusuojan kyläyhdistyksen hoiviin. Kuva: Helinä Leminen.

Arne Ritari -säätiö tuki kotahanketta 2 000 eurolla. Paikallinen leijona-
klubi maksoi 2 200 euroa. 

LC Saari luovutti avokodan Tarnalan kyläyhdistykselle, joka nyt vastaa 
kunnossapidosta. Molemmat rakennukset ovat yleisessä käytössä. Kuka ta-
hansa voi käydä maisemamäellä lepuuttamassa silmää ja jalkaa. Vanhalle ko-
dalle onkin moni jo löytänyt tiensä. 

LC Saari toimii entisten Saaren ja Uukuniemen kuntien alueella. Vuon-
na 2005 nämä kunnat liittyivät Parikkalaan. 

Helinä Leminen

LC Järvenpää juhli 55. Charter Nightiaan 5.10.2012 Stålhanen Kartanol-
la Järvenpäässä.

Veljet ladyineen osallistuivat juhlaan runsaslukuisina. Juhlan kohokoh-
ta oli kahden Melvin Jones -jäsenyyden julkistaminen ja luovuttaminen.

Toisen Melvin Jones -jäsenyyden sai klubin ulkopuolinen henkilö, Tou-
ko Kivistö. Hän on kymmenen vuoden ajan tehnyt pyyteetöntä työtä klu-
bin joululyhdeaktiviteetin hyväksi, viljelemällä omalla pellollaan kauran, 
josta klubiveljet ovat saaneet lyhteet tehdä. Vuosittain lyhteitä on tehty 
noin 500 kpl.

LC Järvenpää myy lyhteitä joulun alla paikkakunnan marketeissa ja ke-
rään tällä varoja veteraanien virkistykseen ja nuorisotyölle. Toisen Melvin 
Jones -jäsenyyden sai klubiveli Ossi 
Huttunen, jolla oli ratkaiseva roo-
li, kun kaksi järvenpääläistä klubia 
yhdisti toimintansa.

Lisäksi juhlassa jaettiin ansioi-
tuneille veljille vuosimerkkejä ai-
na 50-vuotisesta lionstoiminnas-
ta alkaen pienempiin vuosimääriin 
saakka. Juhlan viihdeosuudesta vas-
tasivat Järvenpään mieslaulajat ja 
Järvenpään teatterin musiikkiryh-
mä. LC Järvenpää on elinvoimai-
nen, paikkakunnan vanhin klubi, 
joka muutama vuosi sitten sai uut-
ta palveluvoimaa toiminnalleen sii-
tä, kun kaksi klubia yhdisti toimin-
tansa.

Osmo Hiltunen

Uudet Melvin Jones -jäsenet Touko 
Kivistö (vas) ja Ossi Huttunen.
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Komeetat lahjoittivat 357 kaulaliinaa ensi lumen sataessa

Geriatriapyörätuoli 
Hopeahoville 

LC Kerava/Allium järjesti marraskuussa 2011 Keuda -talossa Keravalla hy-
väntekeväisyysluentoillan, jossa pääpuhujana oli maalaislääkäri Tapani Ki-
minkinen. Illan teemana oli Ikäänny ihanasti ja tuotto oli suunnattu van-
hustyön hyväksi. Tapahtuman tuotolla päätettiin lahjoittaa palvelukeskus 
Hopeahoviin paljon kaivattu erikoisvarusteltu nk. geriatriapyörätuoli. Tuo-
lin monitoimisuus (sisältää käsijarrut, kallistusmekanismin, kumipyörät, nis-
katuen jne.) helpottaa vanhusten erilaiset hoidot ko. tuolissa. Suuhygienisti 
pystyy esim. kallistamaan tuolin makuuasentoon, kuten hammaslääkärissä. 
Näin hoidot ovat mukavampia, niin vanhukselle kuin hoitajalle.

29.8.2012 LC Kerava/Alliumin edustajat kävivät luovuttamassa g-tuo-
lin Palvelukeskus Hopeahoviin. Tuolin vastaanottivat Palvelukeskus Hopea-
hovin vastaava sairaanhoitaja Katariina Rinne ja johtaja Mikko Männikkö. 
Vastaanottotilaisuus oli lämminhenkinen ja iloinen.

LC Kerava/Allium on Keravalla toimiva virkeä naisklubi ja toimintavuosia 
klubille on kertynyt yli 16 vuotta. Yksi klubin kulmakivistä on tehdä palve-
lu- ja hyväntekeväisyystyötä vanhuksille, lapsille ja nuorille. 

Tällä kertaa myös joukko ystäviämme oli innostunut neulomaan tämän 
hyvän asian vuoksi ja siksi saimme valmiiksi ennätykselliset 357 kaulalii-
naa ja lisäksi hoitajien pyynnöstä 54 sytömyssyä. Yhteensä huiveja on lah-
joitettu neljän vuoden aikana jo 839 kpl ja niiden neulominen jatkuu...

Mahdutimme yhden henkilöauton takapenkille ja tavaratilaan 5 suurta 
pahvilaatikkoa sekä lisäksi 3 isoa muovikassia. Tällä kertaa auton kyytiin 
ei sitten kuljettajan ja minun lisäkseni muita mahtunutkaan. 

Syöpäklinikalla veimme kaulaliinat osastosihteerin kanssa tuttuun 
paikkaan henkilökunnan kahvihuoneeseen. He olivat toivoneet vierai-
luamme perjantaina iltapäivällä, jolloin on rauhallisempaa. Maanan-
tain aamupalaverissa niistä sitten kerrotaan kaikille osaston työnte-
kijöille ja niiden jakaminen potilaille voi alkaa. Näin neulomamme 
kaulaliinat voivat lämmittää hoitojen takia palelevia potilaita. 

Palautetta vuoden 2011 lahjoituksesta:

Kiitokset Lions Club Vantaa Komeetat. Olin viime viikolla saamassa sytostaatti-
hoitoa Meilahden Syöpäsairaalassa. Sain neulomanne ihanan pehmeän kaulalii-
nan. Tulen käyttämään sitä paljon tulevana talvena. Se lämmittää mieltäni ja 
antaa voimia kun tietää, että jossain on joku, joka on ajatellut kutoessaan meitä 
syöpään sairastuneita ja halunnut ilahduttaa lämpimällä lahjalla ja ajatuksella. 

Hyvää syksyn jatkoa teille kaikille.
_________________

Kaukaiset ystäväni Lions Club Vantaa Komeetat. Kaunis kiitos Syöpäklinikalta 
saamastani ja minua syvästi liikuttaneesta runostanne ja kaulaliinasta. Myö-
tätuntonne neulottuna upean väriseksi kaulaliinaksi kaulallani lämmittää ja 
lievittää konkreettisesti hoitojeni sivuvaikutuksia. Kiitos neulomistanne ystä-
vyydensilmukoista ja kaikkea hyvää yhdistyksellenne arvokkaassa työssänne. Ys-
tävällisin terveisin ja leppoisaa viikonvaihdetta.
_________________

Hei Komeetat, 
jokin aikaa sitten käydessäni taas ties kuinka monetta kertaa Sädeklinikal-
la syöpähoidoissa sain tervehdyksenne, käsin kutomanne pehmeän ja kauniin 
kaulahuivin.

Huivi lämmittää vielä pitkään, mutta vieläkin enemmän lämmittää kau-
nis ajatus – ilahdutitte täysin tuntematonta.

 Lämmin kiitos!
_________________

Tuolin koeistujana Soile Leväsvirta.

Ystäväni,
kiitos kauniista huivista, joka varmasti tulee lämmittämään syksyn tuulissa. 
Kiitos myös myötäelämisestä ja voimasta, mitä huivi toi tullessaan. Toivon si-
nulle lempeitä syystuulia ja kaikkea hyvää elämääsi!
_________________

LÄMMITTÄVÄN KAULALIINAN OHJE: 
Langaksi sopii hyvin jokin pehmeä lanka esim. Novita Teddy, joka ei kutita 
kaulaa ja on riittoisa. Liinaan riittää 150 g lankaa (1 ½ kerää). 

Luo 24 silmukkaa nro 8 puikoille. Neulo joustinneuletta neulomalla oi-
kealla puolella 3 o, 2 n, 2 o jne… ja lopussa taas 3 o. Nurjalla puolella nos-
ta ensimmäinen silmukka neulomatta sitten 2 n, 2 o jne…ja taas lopussa  
3 n. Nosta taas ensimmäinen oikea neulomatta ja jatka näitä kahta kerrosta 
kunnes huivi on valmis, jätä n. 70 cm lankaa päättelemistä varten 

Huivin neulominen onnistuu kuin itsestään vaikka TV:tä katsellessa.
Halutessasi voit sitoa huiviin pienen kortin, jossa voisi lukea: Sinua läm-

pimästi ajatellen! T: (vaikka etunimesi) 
Eija Päivinen

Kaulahuivin ”Runo ystävälle” kortti. Kuva: Eija Päivinen.
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Tähdillä oli hyvän 
mielen Joulukeräys 

LC Kajaani/Pietarilla vieraita 
Michiganista

Kitkan ulkoilupäivä 
Näränkävaarassa

Eemelin pinssiliivi
Albergan klubi-illassa

LC Kajaani/Pietari aloitti syyskautensa elokuun viimeisellä viikolla illanis-
tujaisilla mökillä. Tilaisuudesta teki erityisen se, että mukana olivat ystä-
vyysklubimme LC Marquetten lionit Maureen ja Randall Jensen. He toivat 
terveiset klubiltaan ja lahjoittivat jäsenillemme klubinsa pinssit sekä viirin. 
Presidentti Timo Karppinen luovutti heille lahjaksi LC Pietarin huomiolii-
vit kävely- ja pyöräretkille. 

Viiden vuorokauden aikana vieraamme ehtivät tutustua kaupunkiimme 
ja lähiseutuun. He totesivat olonsa varsin kotoisaksi, koska heidän mieles-
tään Kainuu maisemiensa puolesta muistuttaa Ylä-Michigania.

Tämä vierailu oli jo toinen lion Randallille. Ollessaan työmatkalla Vuo-
katissa kesällä 2006 hän antoi leijonalupauksen klubimme vaihtokokouk-
sessa LC Marquetten aloitteesta, koska oli estynyt olemaan läsnä oman klu-
binsa valatilaisuudessa.

 LC Kajaani/Pietarin ja LC Marquetten välinen ystävyysklubisopimus 
allekirjoitettiin LC Marquetten kokouksessa elokuussa 2005. Olin silloin 
vierailemassa kajaanilaisryhmän mukana. Marquette on ollut Kajaanin ys-
tävyyskaupunki vuodesta 1997 lähtien.

 Klubiemme välinen yhteydenpito tapahtuu yleensä sähköpostin välityk-
sellä. Pitkästä välimatkasta huolimatta molemminpuolisten vierailujen toi-
votaan jatkuvan edelleenkin.

Hannu Möttönen

LC Kuusamo/Kitkan leijonat veivät Kuusamon Mielenterveystuki ry:n kun-
toutujat ja ohjaajat jo 13. kerran viettämään reipasta ulkoilupäivää luonnon 
pariin. Tällä kertaa kohteena oli Kuusamon Näränkävaara. 

Retkelle startattiin 7.10.2012 sunnuntai-aamuna klo 9 Kuusamon kes-
kustasta. Mukaan lähti noin 30 henkeä ja mukana oli iloista mieltä ja rei-
pasta puheensorinaa. Bussi siirtyi kohti Etelä-Kuusamoa ja aivan rajavyö-
hykkeen puomin vierestä kohti tien päätä. Siellä olevalta parkkipaikalta 
matka jatkui polkua pitkin ylämäkeen kohti päätepistettä Närängän taloa. 

Närängän talolla on pitkä historia. Ensimmäiset asukkaat siirtyivät Nä-
ränkään jo vuonna 1841 ja sitä asuttiin aina 1960-luvun puoleenväliin asti. 
Vuonna 1970 Iivari Mäntysola möi sen Rauma-Repolalle ennen kuolemaan-
sa. Nykyisin sen omistaa metsähallitus. Talo on vuokrattavissa majoitus-
paikaksi ja sivurakennuksessa on museo, jossa on kertomukset seinillä ja 
tavaroita, joita matkan varrella siellä on käytetty. Samoin sieltä löytyy vie-
raskirja, johon vierailijoiden toivotaan kirjoittavan nimensä. Vaaran päältä 
on  upeat näkymät pitkin Kurvisen kylää ja sen selkosia aina Venäjän puo-
lelle asti. Koskaan siellä ei ole ollut tietä, eikä sähköjä.

Siellä on myös metsähallituksen tekemä tulentekopaikka, jossa keitettiin 
kahvia, paistettiin makkaraa ja syötiin edellisenä iltana leijonien talkoilla teh-
tyjä leipiä. Kuntoutujat olivat innoissaan niistä pienistä hetkistä, joita Kit-
kan leijonat olivat heille järjestäneet. 

Iltapäivällä palasimme virkistyneinä kotiin. Taas oli vietetty yksi hieno ja 
virkistävä päivä luonnon keskellä.

Matti Torkkola

LC Heinola/Tähdet järjestävät jo toisen kerran joulukeräyksen Heinolan 
vähävaraisten perheiden hyväksi. Yhteistyöhön on saatu Heinolan City-
market, Robinhood, S-Market ja Heinolan seurakunta. Asiakkaat voivat 
ostostensa yhteydessä ostaa lahjoitettavan tavaran ja tuoda sen Tähtien ke-
räyspisteeseen. Asiakkaat suhtautuivat myönteisesti helppoon tapaan tuoda 
hyvää mieltä Heinolan vähävaraisille lapsiperheille ja lahjoituksia tuli viime 
vuonna runsaasti. Lahjoitetut tavarat toimitetaan tänäkin vuonna Heino-
lan seurakunnan diakoniatyölle, joka jakaa ne apua tarvitseviin perheisiin.

LC Kajaani/Pietarilla vieraita Michiganista. Vieraat ja isännät tässä yhteis-
kuvassa.

LC Heinola/Tähtiä ja Heinolan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä 
Tarja Soppi.

Yhteiskuva Närängän talon portailta. Vasemmalla edessä retken vetäjä Mat-
ti Torkkola LC Kuusamo/Kitkasta. 

Piirikuvernööri Jukka Uusitalon vieraillessa LC Espoo/Albergan klubi-il-
lassa 17.10.2012 klubin vanhin veli Antti Hakala esitteli hallussaan olevat 
viihdetaiteilija Eemelin pinssiliivit ja kaksi hattua. Eemeli oli eläessään mm. 
Floridassa innokas lion, joka osaltaan teki arvokasta avustustyötä tunnetuk-
si maamme rajojen ulkopuolellakin.

On todettava, että Eemeli ei ollut klubin jäsen, vaikka liivit ovatkin ny-
kyisin lion Antti Hakalan hallussa.

Piirikuvernöörin vierailun aikana 
lion Kari Sintonen vastaanotti Mel-
vin Jones -tunnustuksen ansiok-
kaasta toiminnasta klubissa ja sen 
aktiviteeteissa. DG Jukka Uusitalo 
luovutti kansainvälisen presidentin 
viirin aiem man kauden ansiokkaas-
ta toiminnasta klubille.
Presidentti Antero Levänen uuden 
Melvin Jones -veljeskunnan jäsenen 
Kari Sintosen kanssa. Oikealla piiri-
kuvernööri Jukka Uusitalo
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LC Kaipiainen
rakensi mainostaulun

LC Kauhajoki/Aro 40-vuotias

LC Eura rakensi laavun

LC Rauma/Reimari 40-vuotias
LC Kauhajoki/Aro perustettiin 5.5.1972 ja perustamisjuhla pidettiin kum-
miklubin LC Kauhajoen kotiluolassa 11.11.1972.

Lions-aatteen perusajatus on 40 vuoden aikana tullut esiin monin tavoin. 
Klubitoiminta on ollut aktiivista ja antoisaa. Ensimmäisten joukossa perus-
tettiin senioritoimikunta, joka koostuu lähinnä perustajajäsenistä. Seniori-
toimikunnalla on oleellinen osa lionskulttuurin ja -perinnön ylläpitämises-
sä. Uudistukset ovat paikallaan, mutta on tärkeää oppia kunnioittamaan 
lionsaatteen perimmäistä ajatusta tulevaisuudessakin. Melkoinen muutos 
oli jo veli -sanan korvaaminen lions -sanalla. Nimen muutos on kuitenkin 
luonnollinen kun Kauhajoelle perustettiin vuosituhannen vaihteessa nais-
ten oma LC Kauhajoki/Katrilli.

Klubi on ollut kansainvälisen huomion kohteena sen täytettäessä 25 vuot-
ta. Silloin Aro sai kansainvälisen presidentin myöntämän erittäin hyvän klu-
bin palkinnon, joka annetaan 107 F-piirin parhaalle klubille työstä lionis-
min päämäärän hyväksi.

Piirikuvernööri Heikki Loukola aateloi lion Aaro Koiviston Lions-ritariksi. Ta-
pahtumaa seuraa puoliso Regina.

Tuhkasta nousi entistäkin ehompi laavu kun LC Eura rakensi uuden Eu-
ran kunnan tuella. Vanha laavu tuhopoltettiin keväällä 2011, mutta käyt-
täjät alkoivat heti toivoa uutta.

Työt alkoivat viime syksynä. Laavu on tehty perinteitä kunnioittaen kä-
sityönä aina puiden kuorimisesta kokoamiseen asti. Klubin laavuvastaa-
van, hirrenveistäjä Keijo Vähäahon käsialaa oli myös edellinen laavu ja hän 
kuuluu seudun kirvesmiesten aateliin. Kaikki rakennustarvikkeet saatiin 
lahjoituksina paikallisilta yrityksiltä. Savikon kyläyhdistys oli operaatiossa 
kiitettävästi mukana.  Pertti Rostedt veisti  karhun ja lahjoitti sen lenkkeili-
jöiden iloksi pururadan varteen. Siellä se tervehtii ja vahtii laavulle tulijoita.

Leijonien odotettuun aktiviteettiin kului melkein 300 työtuntia. Laa-
vun virallisiin avajaisiin 9. syyskuuta osallistui reilut sata ulkoilun ystävää.

Pentti Vesander

LC Kaipiaisissa todettiin, että veljet vanhenevat ja laiskuus lisääntyy. Askel 
kuusten istutus- ja joulukuusien myyntiaktiviteetteihin väheni vuosien var-
rella. Oli keksittävä jotain uutta ja tasaista aktiviteettituottoa.

Klubin aktiiviset veljet ovat kesän aikana rakentaneet mainostaulun 6-tien 
varteen Uttiin. Tiellä kulkee noin 10 000 autoa vuorokaudessa, joten mai-
nostaululle oli selvä tarve ja se täyttyikin välittömästi mainoksin. Aktiviteet-
titunteja kertyi runsaasti. 

Taulu on markkinapaikka myös klubille, sillä siinä komistaa ylpeästi klu-
bin leijona-logo. 6-tie on muutenkin klubi-aktiviteeteissä mukana, klubi-
laiset ovat useita kertoja siivonneet tien pientareet kevät aurinkoisessa ke-
lissä – ja aktiivista rahaa tienaten.

LC Rauma/Reimari vietti 40-vuotisjuhliaan 20.10.2012 Juhlahovissa Rau-
malla. Juhlaan osallistui 100 henkilöä, josta virolaisen ystävyysklubin LC 
Pölvän osallistujia oli 6 henkeä. Presidentti Risto Alanne toivotti juhla väen 
tervetulleeksi. Juhlapuheen piti PID Harri Ala-Kulju ja piirin terveiset toi 
DG Jari Vuorinen. Klubinhistoriikin esitteli PDG Kimmo Rouhas.

LC Rauma/Reimarin pääaktiviteetti on Silakkamarkkinoiden järjestämi-
nen, jossa kävijöitä kahden päivän aikana on n. 25  000. Lahjoituksia klubi 
on jakanut 40 vuoden aikana 375  000 euroa, josta ladyjen osuus on 40  000 
euroa. Lisäksi tulevat aktiviteetteihin käytetyt työtunnit.

Juhlavuoden suurimmat lahjoitukset ovat Aito Fiilis ry Sri Lankan Rau-
ma-kylän Morawewaan pysyväkoti ohjelmaan 6  500 euroa ja Rauman Seu-
dun Kehitysvammaisten Tuki ry:lle 3  000 euroa, sekä ladyjen lahjoitus syö-
pälasten tukemiseen 500 euroa.

Mainostaulu on pystyssä, kiitos aktiivisten veljien Osmo Seppälä, Sami Pork-
ka ja Mikko Seppä. Lisäksi sähkökaapelin kaivuu-urakassa oli mukana toista-
kymmentä aktiivista klubilaista. Kuva: Erkki Alatalo.

Euran leijonien rakentama laavu otettiin virallisesti käyttöön 9.9.2012 ja sen 
rakentamiseen kului lähes 300 työtuntia.

Kuvassa vasemmalta PID Harri Ala-Kulju, Melvin Jones-jäsenyyden saanut 
Heikki Koivisto ja ritariksi lyödyt Ahti Rosvall, Jouko Salo ja Harri Jokinen 
ladyineen sekä DG Jari Vuorinen.
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Uusia aktiviteettejä 
kokeilemassa

Kiskossakin istutettiin puita

Polkien kunto kohenee

LC Pylkönmäki 40-vuotias

Lions Club Kisko osallistui kansainväliseen viime kauden kansainvälisen pre-
sidentin Wing Kun-Tamin Miljoona puuntainta -istutuskampanjaan omal-
la panoksellaan. Aurinkoisena päivänä 26.5.2012 klubilaiset istuttivat kuu-
sia ja työn ohessa nautittiin eväitä tulevan metsän reunassa. 

Neljäkymmentä vuotta takaperin perustettiin lionsklubi Pylkönmäelle. LC 
Karstula ja leijonaveli Eero Oikari olivat kummeina klubia synnyttämässä. 
Perustamisjuhlaa vietettiin 7.10.1972. 

Neljäkymmentä vuotta myöhemmin 13.10 vietettiin klubin 40-vuotis-
juhlia paikallisella Yrittävän talolla, paikassa, jonka hankkimisessa paikal-
lisen nuorisoseuran ja urheiluseura Yrittävän omistukseen kolmisen vuotta 
takaperin oli klubin panos merkittävä.

Yrittävän ja Musiikinystävien tukeminen tuli esille vuosijuhlassa, kun 
klubi jakoi stipendeinä 3  100 euroa paikallisille nuorisotoimijoille. Myös 
omaishoitajia muistettiin. 

Juhlassa merkittävänä teemana oli klubin yhteistoiminta paikkakunnan 
muiden vapaaehtoistoimijoiden ja seurakunnan kanssa. Tämä toiminta oman 
paikkakunnan, kotiseudun hyväksi eri muodoissa on ollut johtotähtenä ko-
ko klubin nelikymmenvuotisen toiminnan ajan.

Merkittävimpinä savutuksina kansallisesti on pidettävä moninkertaises-
ti valtakunnan keskiarvoa parempia klubin keräystuloksia järjestön Punai-
nen Sulka-keräyksissä. 

Kaksi veljeä Jyrki Patama ja Kalevi Suortamo ovat edelleen mukana pe-
rustajajäseninämme klubin toiminnassa. Heitä muisti juhlassa 40-vuotismi-
talilla juhlapuheen pitänyt piirikuvernööri Taisto Kotila.

Matti Syrjälä  

Pelkosenniemen Lions Club kävi luovuttamassa kuntopyörän Palvelukoti 
Onnelan väelle. Lahjoitus mahdollistui, kun kauppiaspariskunta Aarne ja 
Sirkka Pesonen halusivat heille avattuun syntymäpäiväonnitteluadressiin ker-
tyneet varat osoittaa lionsklubin kautta paikkakunnan lasten ja vanhusten 
hyväksi. Melkein 600 euron hintainen kuntopyörä, joka oli Aarnen keksimä 
hankeidea, on tarkoitettu nimenomaan ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 
nivel- ja lihaskunnon ylläpitoon. Onnelan asukkaat ja henkilökunta tuntui-
vat olevan hyvin kiinnostuneita ja myös kiitollisia uudesta kuntolaitteesta.

LC Savonlinna/Sääminki järjesti kesällä 2012 saunaklapin nakkauskilpai-
lun Savonlinnan satamapuistossa. Tapahtumalla haettiin ennen kaikkea va-
roja alueen nuorisotoimintaan, mutta myös näkyvyyttä. Kilpailu sai alkun-
sa  lion Jouko Hallikaisen ideasta. 

Ensimmäinen kilpailu on järjestetty vuonna 2011 saunahullulle Suomen 
kansalle Toukolan Wanhan ajan ohjelmallisissa iltamissa Kangaslammilla. 
Jo ensimmäinen kilpailukerta osoitti, että peli sopii hyvin hauskaksi ajan-
vietteeksi. Noin sata heittokierrosta parin tunnin aikana kuvastaa, että ky-
seessä on ”koukuttava” urheilulaji.  Ajatuksena oli saada kansalle humoris-
tinen kilpailu kesäiltojen iloksi.

Lion Jouko on kehittänyt säännöt, joilla peliä pelataan. Ensin on saata-
va klapeja saunauuniin, ennen kuin ne voidaan sytyttää perässä heitettävällä 
tulitikulla.  Kilpailussa on lyhempiä ja pitempiä klapeja, joista saa eri mää-
rän pisteitä. Lopuksi nakataan tulitikku perään, jonka osumasta saa vähän 
reilummin pisteitä. Parhaan pistemäärän saavuttanut voittaa ja hänet voi-
daan nimittää ”saunaklapin etälämmittäjäksi”.

Savonlinnan Satamapuiston tapahtuma todettiin kokeilemisen ja kehit-
tämisen arvoiseksi, joka jatkossa saattaa kiinnostaa suuriakin yleisöjoukkoja. 

Kuntolaitteen ”sisäänajoa” aloittamassa Anne Kalliskota. Takana klubilaiset 
Kari Tallavaara, Heikki Honkanen ja Aane Pesonen.

Metsänomistaja Juhani Joutsen ja takana vasemmalta talkoolaisia  Heikki 
Joutsen, Urpo Rautiainen, Kristian Kämpe, Arja Kämpe, Jorma Männistö 
ja Osmo Ainali. Kuvasta puuttuvat talkoolaiset Rauno Hoikkala ja Matti ja 
Kyllikki Seisto.

40-vuotismerkkien saajat Kalevi Suortamo ja Jyrki Patama kiittämässä mer-
keistä LC Pylkönmäen 40-vuotisjuhlassa.  

Saunaklapia nakkaamassa Savonlinnan oopperajuhlien kansainvälisessä lau-
lukilpailussa finaaliin päässyt basso Matti Turunen. Saunaklapin nakkauskil-
pailussa pääpalkintona oli kiuas, ei kuitenkaan puulla vaan sähköllä lämmi-
tettävä. Kuva: Pekka Matilainen.
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LC Helsinki/Sata sai
ystävyysklubin Virosta

Lions-naiset mukana 
koulupäivässä

Ulkoiluttaminen Ellin
palveluaktiviteettina

Tulipaloavustus 
herkisti mielen

Lions-naiset olivat näkyvästi esillä LC 
Vantaa/Avian  koulupäivässä Kartanon-
kosken koulussa 29.9. Kolmatta kertaa ky-
selimme koululaisilta kivan kaverin omi-
naisuuksia. Tämän vuoden kysymyksenä 
oli: Mitä teet kun  näet kaveria kiusattavan?

Tanja ja Katariina kiersivät kaikissa 2. 
luokissa kertomassa Lions-toiminnasta 
ja jakamassa kysymyspaperit. Niitä täy-
tettiinkin ahkerasti ja palautettiin aulas-
sa sijainneeseen pöytään, jossa Svetlana 
päivysti. Palkaksi koululaiset saivat valita 
pienen muiston, heijastimen, avaimenpe-
rän tai muuta kivaa. Lahjoitukset tulivat 
tänä vuonna Jumbon DNA:lta, Elisalta ja 
Nordeasta. 

Ekaluokkalaisten opettajille jätimme 
kysymyspaperit, jotka on kerätty myö-
hemmin. Luemme kaikki vastaukset ja 
teemme niistä yhteenvedon joka ker-
rotaan myös opettajille. Oli ilo huoma-
ta että yksi yleisimpiä vastauksia oli että 
aikuiselle kerrotaan kiusaamisesta ja ka-
veria puolustetaan.

Keväällä 2.luokkalaiset äänestävät jälleen itse jokaisesta luokasta tytön ja 
pojan, joka palkitaan Hymypatsaalla. Lions-naiset lahjoittavat patsaat. Au-
rinkoisesta lauantaipäivästä jäi hyvä mieli. Ensi syksynä tavataan taas!

Katariina Kerr

LC Helsinki /Sadan veljet ladyineen matkustivat  Viroon Pärnuun 12.10.2012 
solmimaan ystävyysklubisopimuksen LC Pärnu/Livonian kanssa.

Yhteisellä kokousillallisella ravintola Strandissa presidentti Jaanus Ots 
toivotti vierailijat tervetulleiksi sekä esitteli ensi maaliskuussa viisi vuotta 
täyttävän klubinsa. Kalevi Saarelainen puolestaan esitteli vierailevan klubin 
toimintaa takanaan jo yli 55 vuoden perinteet.

Sopimuksen allekirjoittamisesta vastasivat presidentit Jaanus Ots ja Mika 
Näsälä sekä yhteyshenkilöt  Kaydi Tomson ja Esa Eklund, joka  on toiminut 
LC Sadan primusmoottorina ystävyysklubin järjestämisessä.

Kokousiltaa vietettiin iloisin mielin toisiin tutustuen. Seuraava päivä oli 
Viron lionite eli hyväntekeväisyyspäivä, jolloin vierailijat saivat tutustua 
paikan päällä Livonia -klubin aktiviteetteihin Shalomi -lasten turvakotiin 
sekä Pärnu Kodutete Loomade Varjupaik-nimiseen eläinten suojelukotiin.

Keväällä odotetaan vastavierailua Livonian leijonilta Helsinkiin. KS.

Sopimusta allekirjoittamassa presidentit Januus Ots ja Mika Näsälä. Yhdys-
henkilöinä olivat Kaydi Tomson ja Esa Eklund.

Kummina N-piirin uusien leijonien koulu-
tuksessa ollut Kaarina Höstman esitti illan 
ehkä vaikuttavimman muistelon. Kyynel tu-
li silmäkulmaan, niin myönteisesti vaikutta-
va ensimmäinen muistikuva Kaarinalla on 
leijonista 51 vuoden takaa.

Heidän seitsemänlapsisen perheensä koti 
Kemissä oli palanut 1961. Kaarina oli ollut 
14-vuotias koululainen. Kipinästä alkaneen 
palon aikana isä oli ollut sienestämässä. Si-
sarensa luona Etelä-Suomessa vieraisilla ol-
lut äiti oli seuraavana päivänä lukenut leh-
destä kotitalon palosta. 

Kaarinan kiitolliset leijonamuistot liitty-
vät perheen saamiin, sinisellä pakettiautolla 
tuotuihin avustuspaketteihin: vaatteita, la-
kanoita, täkkejä, as tioita. Avustus koostui 
tarvikkeista, mitä kaikkensa menettänyt, tilapäismajoituksessa ollut suur-
perhe tarvitsi.

Ensimmäinen apu tuli leijonilta. Kaarinan muistikuvien mukaan aina-
kin osa näistä avustuksista tuli Ruotsin puolelta, onhan Kemi Ruotsin ra-
jan tuntumassa. Jo silloin leijona-apua tuli yli rajojen.

Tällä kaudella Kaarina toimii LC Porvoo/Blankan presidenttinä. Nyt 
hänellä on mahdollisuus keskeisesti vaikuttaa siihen, kuinka leijonat voi-
vat tukea hädänalaiseen tilanteeseen joutuneita ja muita avuntarvitsijoita.

Teksti ja kuvat: Antti Tuomikoski

LC Juuka/Elli aloitti liikuntarajoitteisten ja vuodepotilaitten ulkoiluttami-
sen tutustumalla terveyskeskuksen eri osastoihin ja ulkoiluttamalla potilaita 
vanhusten liikuntapäivänä lokakuussa 2010. Klubin mahdollisuudet tulivat 
tutuiksi varsin nopeasti eri osastoilla ja syksyllä 2011 aloitettiin ulkoilut-
taa myös entisessä vanhainkodissa Kotikalliossa ja läheisessä Martta -kodis-
sa, joka sijaitsee 2. kerroksessa ja josta ulospääsy on vaikeampaa useam man 
oven ja portaitten takia.

 Ensimmäisen vuoden aikana 2011 ulkoiluttamisia tuli 333 henkilö-
työtuntia ja viime kaudella 693 tuntia. Kotikallion ja Martta-kodin ulkoi-
luttamiset tapahtuvat vähintään kerran viikossa ympäri vuoden. Klubi on 
hankkinut yhdessä LC Juuan kanssa tusinan verran lämpimiä talviulkoi-
luun sopivia makuupusseja. Terveyskeskuksen potilaskäyttöön on hankittu 
lämpimiä pipoja, lapasia, hansikoita ja kaulaliinoja. Yhdessä Juuan kanssa 
ARS:n tuella on lisäksi hankittu 15 pyörätuolia, joista kaksi on varustettu 
korkeilla niskatuilla. 

Vertaisryhmissä kokoontuminen kiinnostaa paitsi meitä leijonia myös po-
tilaita, minkä vuoksi olemme järjestäneet myös muuta potilaskokoontumi-
sen aihetta, kuten elokuva- ja diaesityksiä, laskiaispäivän hevosajelua, mak-
karanpaistoa yhteistyössä seurakunnan kanssa ja Juuan markkinoilla käyntiä.

Leijonia ulkoiluttajaporukassa on 10 ja puolisoita neljä sekä klubin ul-
kopuolelta 10 henkilöä.

PDG Jouko Soukka ja puoliso Kaija Siilin 
Olemme lupautuneet tulemaan klubeihin ja kertomaan palveluaktiviteet-
timme liikkeellelähdöstä ja ennen kaikkea kokemuksista kahden vuoden 
ajalta. Toivomme yhteydenottoja sähköpostitse tai soittaen: 
jouko.soukka@pp.inet.�, 050 328 2094 tai Kaija 050 375 6047.

LC Juuka/Ellin  leijonia ja puolisoita ulkoiluttamassa terveyskeskuksen vuo-
depotilaita vanhusten liikuntapäivänä lokakuussa 2011. 
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Palvelutyötä 
parhaimmillaan!

LC Rääkkylä lahjoitti
kiikkuja kyliin

Wilmat mukana
Ylen nenäpäivässä

Rääkkylän leijonat avasivat rahaisen arkkunsa tukemalla kylien ulkoliikunta-
harrastusta. Presidentti Pekka Rahkonen paljasti Niemisen kylän uudelle ul-
kovälineliikuntapaikalle hankittujen keinujen olevan tarkoitettu niin lapsille 
kuin aikuisillekin, sillä keinunta on hyvää harjoitusta kaikenikäisten lihaksil-
le. Leijonien tuella ulkoliikuntapaikoista tulee koko perheen käyntipaikka.

– Taka-ajatuksena on se, että lapset innostavat vanhempiaankin liikku-
maan, kun lenkkipolun varrella on sopivat välineet koko perheelle.

Leijonat sponsoroivat eri puolille kuntaa viisi kiikkua, joiden huolto jat-
kossa jää kylätoimijoiden huoleksi.

Rääkkylän klubi pistää vuosittain muutaman sadan summan yläkoulun 
luokkaretkirahastoon. Rahkonen muistutti, ettei raha ole vastikkeetonta 
vaan oppilaat ulkoiluttavat vanhainkodin asukkaita kerran viikossa. Leijo-
nien tuki kohdistuu erittäin hyvin molempien tarpeisiin sekä vanhukset et-
tä koululaiset saavat tässä projektissa iloa ja hyötyä toiminnasta. 

Kiittäessään lahjoituksesta rehtori Rauni Ronkainen korosti syntyneen 
hyvän tavan kasvatuksellista puolta: – Nuoret oppivat ettei raha tule itses-
tään vaan sen eteen tehdään työtä. Ulkoilureissuilla syntyy myös luontevaa 
vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä.

Leijonien kädenpuristuksen sai myös menestyksellistä yleisurheilu-uraa te-
kevä Teemu Keronen, joka oli viime kesän sm-kisojen pituushypyn nelonen.

Rääkkylän klubin lahjoituskierroksella olivat presidentin mukana sihtee-
ri Tapani Ihalainen ja Timo Mölsä, jotka kertoivat avustuseurojen hyödyt-
tävät samalla kertaa useita kuntamme toimijoita.

Senja Lappalainen

Klubin aktiviteeteissä reipasta talkootyötä pääsee nykyisin harvemmin te-
kemään. LC Vihti/Hiidenvesi sai pyynnön tulla kunnostamaan sotainvalidi 
Väinö Syrjän taloa Vihdin Tervalammelle, joka on rakennettu 1950-luvul-
la. Talon laajennusta tehtäessä 1985 oli klubi mukana talkoissa ensimmäis-
tä kertaa, joten perinteitä on ja niitä ylläpidetään jopa niin että pari talkoo-
laisista, Mauri Lindholm ja Veikko Lampen, olivat jo silloinkin mukana.

Ennakkoon tehtiin talon ulkopuolinen kuntokartoitus ja laadittiin työ-
lista tehtävistä töistä minkä suoritti klubista rakennusmestari Jyrki Kuha-
nen. Tällä kertaa maalattiin ikkunapuitteet, uusittiin ikkunapellit, uusittiin 
kuistin valokate, korjailtiin vuotavat läpiviennit sekä putsattiin ja oiottiin 
vesikourut sekä tehtiin joitain pieniä sähkötöitä kun klubilla oli oma säh-
kömies Ismo Eskola mukana. Varsinainen urakka oli kaivaa talon pääty au-
ki sokkeliin asti ja lisätä patolevy sekä styrox-levyt korjataksemme kellariti-
loissa haitanneet vesi ja kosteusongelmat. 

Syksyisen sään suosiessa talkoolaisia kaikki sovitut toimenpiteet tuli teh-
tyä, jonka jälkeen nautimme emännän kokkaustaidoista. Lohikeiton ja kah-
vin sekä monipuolisten leivonnaisten myötä talkoolaisista pidettiin tosi hy-
vää huolta.

Lions Club Palokka/Wilma osallistui hauskaan Nenäpäivän varainkeräyk-
seen 27.10.2012 Tikkakosken yläasteella. Naisleijonat myivät arpoja kou-
lulaisille ja opettajille. Koululla oli myös oppilaiden vanhempia mukana 
oppitunneilla ja seuraamassa nenäshow’ta. Nenäily onnistui mukavasti; ar-
pojen myynnistä sekä kahviosta, jossa myytiin opettajien leipomia herkku-
ja tuli tuottoa yhteensä 204,30 euroa hyvään tarkoitukseen.

Nenäpäivä kerää varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten 
hyväksi ja tänä vuonna kerätyt varat käytetään Afrikan ja Etelä-Aasian las-
ten koulutukseen, perheiden ja yhteisöjen vahvistamiseen sekä terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nenäpäivän varoilla tuetaan myös Ylen Hy-
vä Säätiön brittiläisen yhteistyökumppanin Comic Relie�n kautta HIV- ja 
aids-työtä Afrikassa.

Valtakunnallinen Nenäpäivä-kampanja huipentui Ylen Nenäpäivä 
show´hun 9.11.2012. Tikkakosken koululla tapahtuma järjestettiin oppi-
laiden ja opettajien lauantaille osuneen koulupäivän yhteyteen.

Nenäpäivän tunnelmissa LC Palokka/Wilmoista Johanna Arho-Forsblom, Pep-
pi Hyttinen ja Anne Vesanen.

Sokkelin vesieristystyöt loppusuoralla. Kuva: Mauri Lindholm.

Presidentti Pekka Rahkonen ja sih-
teeri Tapani Ihalainen kokeilivat 
 uusia kiikkuja Hillan ja Bellan kanssa. 
Kuva: Senja Lappalainen.
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Agents ja Vesa Haaja saivat 
”tossuihin vipinää” 

Piikkiön palokunta sai 7 000 euroa

Usean vuoden ajan toivottu Agents ja Vesa Haaja eivät jättäneet ketään 
kylmäksi LC Vantaa/Komeettojen 4.11.2012 järjestämässä hyväntekeväi-
syyskonsertissa.

Legendaarisen Agents-yhtyeen solistina ovat aiemmin olleet Rauli Bad-
ding Somerjoki, Topi Sorsakoski ja Jorma Kääriäinen. Vesa Haaja on pääs-
syt hyvin sisään ”Agents” soundiin, jonka on sanottu yhdistelevän 1960-lu-
vun rautalankamusiikkia, rockia ja iskelmää. Hänestä voisi melkeinpä sanoa, 
että ”Suomen uusi Elvis” on syntynyt. 

Oli hauska nähdä konserttiin saapuvien joukossa tuttuja vakiokävijöitä 
ja uusiakin oli tullut mukaan. Erään sotaveteraanin ystävät olivat tuoneet 
hänet konserttiin ja samalla juhlistamaan hänen 90-vuotissyntymäpäivään-
sä. Orkesteri huomioi hänet onnittelemalla ja esittämällä hänelle oman syn-
tymäpäivä-kappaleen. 

Kiitoksia on kuulunut monelta taholta ja nopeimmat ovat varanneet lip-
punsa jo seuraavaan konserttiin, jota tahdittaa 3.11.2013 tenori Pentti Hie-
tanen. Hän esittää kevyttä viihdemusiikkia iskelmästä rockiin.

Satu Silvo piiri-
kuvernööri Jukka 
Kärkkäisen (vas.) 
ja PDG Tuomo Ho-
lopaisen kanssa.

Seniorit liikkumaan

Lions Club Piikkiö yhdessä puolisoiden kanssa lahjoit-
tivat Piikkiön VPK:lle 7  000 euroa käytettäväksi nuo-
risotoimintaan ja hälytystietojärjestelmän hankintaan. 

Lahjoitus julkistettiin 3.11., kun VPK:n pihamaalle 
oli pystytetty  uusi suurteltta, joka toimii nuorten leiri-
läisten majoituspaikkana. Piikkiön VPK:n päällikkö Jan-
ne Aso ja puheenjohtaja Ilari Niemi ottivat lahjoituksen 
vastaan hymyillen, nuorten ja vanhempien VPK:laisten 
iloitessa mukana. Lions Clubista mukana olivat tämän 
kauden presidentti Vesa Suni ja sihteeri Kimmo Lönn-
qvist sekä ladyt Sari Suni ja Mira Reponen. 

– Kohdetta ei ollut vaikea päättää, koska haluamme 
tukea nuorisotyötä ja tämä hankittu hälytystietojärjestel-
mä  auttaa meitä kaikkia, avun tullessa nopeammin pe-
rille, sanoo Vesa Suni. 

Piikkiön VPK:n nuoriso-osastoon kuuluu 43 nuorta, 
suurin ryhmä koko toiminnan historian aikana. Nuoret 
harjoittelevat viikoittain palo- ja pelastusalaan liittyviä 
asioita ja osallistuvat kolme kertaa vuodessa palokunta-
leireille. Leireillä nuoret majoittuvat teltoissa, joten uusi 
teltta tuli tarpeeseen osaston suuren koon takia. Uusi hä-
lytystietojärjestelmä helpottaa palokunnan operatiivista 
toimintaa ja nopeuttaa avun perille saamista. 

Saarenkylän terveyskeskuksen ja palvelutalon piha on muuttunut aktiivisek-
si senioripihaksi. Lions Club Rovaniemi/Ounasvaara lahjoitti pihalle ulko-
kuntoiluvälineet, jotka ovat kaikkien ikäihmisten käytössä. Terveyskeskuk-
sen ja palvelutalon väliselle pihalle asennetut kuntoilulaitteet on suunniteltu 
erityisesti ikäihmisten terveysliikuntaa silmällä pitäen.

Liikuntavälineissä voi harjoittaa jokapäiväisessä arjessa tarvittavia asioita, 
kuten tasapainoa, lihaskuntoa, hienomotoriikkaa sekä käsien ja jalkojen liik-
kuvuutta. Lahjoituksella haluamme kannustaa ja aktivoida ikäihmisiä huo-
lehtimaan hyvinvoinnistaan arkielämää tukevan liikunnan kautta, Jouko 
Alasuutari ja Veikko Hiukka Lions Club Rovaniemi/Ounasvaarasta kertovat. 

Vastaavanlaisia senioripihakokonaisuuksia liikuntavälineineen on usealla 
paikkakunnalla Suomessa. Lahjoituksen vastaanottaneet vanhustyön johtaja 
Johanna Lohtander Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalveluista ja palve-
lupäällikkö Miia Palo Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tuotanto-osastolta olivat saamastaan lahjoituksesta tyytyväisiä.

Laitetta saapui heti luovutustilaisuuteen testaamaan palvelukoti Saaren 
Kodissa asuva 87-vuotias Kaino Kampman. – Tämä tuntuu ihan mukaval-
ta laitteelta, varmasti tulen käymään tässä paljon, muutenkin aktiivisesti lii-
kuntaa harrastava Kampman toteaa.

Ulkoiluvälineitä lahjoittamassa LC Rovaniemi/Ounasvaarasta Jouko Alasuu-
tari ja Veikko Hiukka. Vastaanottajina olivat vanhustyön johtaja Johanna 
Lohtander ja palvelupäällikkö Miia Palo. Kuva: Timo Törmänen.

Piikkien VPK:n puheenjohtaja Ilari Niemi ja palokunnan nuoriso-osasto.
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A-piiri
LC Turku/Archipelago: Petri Vihanto ja Marko Vainio
LC Kavarnbo: Tommy Johansson ja Kjell Weckström
LC Rusko: Tuomas Alanne
LC Somero/Paratiisi: Jody Merelle
LC Turku/Pohjola: Jarmo Grönros
LC Kaarina/Katariinat: Marja-Helena Salmio ja Ann-Sofia Silvennoinen
LC Salo/Birgitat: Sari Huuhka
LC Åland/Södra: Ulf Simolin
LC Naantali-Raisio: Päivi Santalainen-Saaros
LC Loimaa: Mika Rantala
LC Naantali/Tawast: Marko Rusi
LC Pertteli: Harri Ketokoski
LC Turku/City: Mikko Vuorenpää
LC Lieto/Loukinainen: Veijo Koli
 
B-piiri
LC Ingå: Fredrik Forsström
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt: Martti Hotanen
LC Helsinki/Rööperi: Esa Krautsuk
LC Helsinki/Lauttasaari: Hanna Kyrki
LC Helsinki/Worldwide: Kristian Oliver
LC Helsinki/Töölö: Heikki Hartikainen
 
C-piiri
LC Lahti/Vesijärvi: Antti Salopuro
LC Riihimäki/Kristalli: Satu Asikainen
LC Hämeenlinna/Linnattaret:  Sari Suonpää, Pia Sipilä ja Tiina Stenberg
LC Nastola/Helmet: Mia Jansson
LC Lahti/Jalkaranta: Ari Arjala ja Janne Kyllönen
LC Hyvinkää/Viertola: Kari Stenholm
LC Vihti/Nummela: Eva Roos, Marika von Wehrt, Laura Sareva ja  
Terhi Hautaviita
LC Loppi/Maijastiinat: Sirpa Aalto
LC Forssa/Flores: Tiina Lepola ja Johanna Pättiniemi
LC Lahti/Vesijärvi: Markku Heikkilä
LC Nastola: Leo Utela
LC Kerava/Allium: Tiina Karppi ja Marjut Rajala
LC Orimattila/Viljamaa: Jukka Lehtimäki ja Leo Vahlberg
LC Hämeenlinna/Aulanko: Sari Sinkko-Mäkinen ja Heli Immonen
LC Hämeenlinna/Liinut: Kukka-Maaria Lindholm ja Elli Honkonen
LC Lammi: Kari Kääriä
LC Järvenpää/Jean Sibelius: Seppo Ollila
LC Asikkala/Kanava: Kirsi Pärssinen-Tevajärvi
LC Kellokoski: Raimo Wallenius
LC Nurmijärvi/Kanerva: Päivi Laaksonen
LC Hämeenlinna/Tawasti: Ilkka Suvala
 
D-piiri
LC Kotka/Keisarinna: Pia Leppä
LC Heinola/Tähdet: Maritta Väisänen ja Maija-Liisa Eloranta
LC Lappeenranta/Weera: Kristiina Ikäheimonen
LC Otava: Heikki Hämäläinen ja Jorma Jaatinen
LC Puumala: Jari Ylinen
LC Kouvola/Iris: Helka Pulkkinen
LC Lappeenranta/Raja: Mika Hyrylä
LC Heinola/Sillat: Jari Virtanen
LC Pertunmaa: Jarno Vanhatalo
 
E-piiri
LC Teisko: Kari Savolainen ja Pertti Laanti
LC Valkeakoski/Rapola: Paula Parikka

LC Nokia/Pirkka: Ilkka Lindberg
LC Kylmämäki: Pasi Roponen
LC Toijala/Akaa: Aarni Lepola
LC Toijala/Arvo Ylppö: Elina Rantanen
LC Kuru: Erkki Nurmi
LC Tampere/Amuri: Marko Mielonen
 
F-piiri
LC Alavus/Salmi: Juha Männistö
LC Nurmo/Valakiat: Tuija Pekkinen
LC Kurikka: Petri Leppinen
LC Kauhajoki/Katrilli: Anita Hirvelä ja Anne Nevanperä
LC Ylihärmä: Heikki Puhto
LC Nurmo: Tero Juonoja, Pentti Ranttila ja Ari Harju
LC Lehtimäki: Janne Joensuu
LC Vimpeli: Esa Salmela
LC Alavus/Kuulattaret: Saija Kärkkäinen
LC Kurikka/Jennyt: Sisko Ala-Kurikka
 
G-piiri
LC Jyväskylä/Viitaniemi: Hannu Laitinen
LC Jyväskylä/Aino: Merja Pihlajasaari
LC Jyväskylä/Harju: Juha Lappi
LC Keuruu: Kai Kangas
LC Viitasaari/Porthan: Jari Laukkanen ja Timo Drake
LC Sumiainen: Mikael Ahonen
LC Viitasaari:  Juho Tenhunen
LC Vaajakoski/Ewe: Tiina Matilainen
LC Äänekoski/Kotakennäs: Jorma Lappalainen
 
H-piiri
LC Joensuu/Adam & Eva: Sauli Hyttinen, Helinä Kalaja, Tauno Ahonen 
ja Pirjo Tikka
LC Valtimo: Erkki Tuovinen
LC Saari: Esko Kokkonen
LC Nurmes/Pielinen: Asko Karjalainen
LC Tuupovaara: Jukka Eskelinen ja Taisto Kitunen
LC Lieksa/Korpi-Jaakko: Petri Pehkonen
LC Joensuu/Carelian: Juha-Pekka Vatanen ja Reijo Ikonen
LC Outokumpu/Kupari: Pentti Surakka
LC Liperi: Jyrki Utriainen
LC Savonlinna/Linnatar: Irma Siljamäki
LC Kitee: Hannu Hakulinen
 
I-piiri
LC Muhos: Irene Kokko ja Veli-Matti Backman
LC Pyhäjoki/Merijärvi: Jari Keskitalo
LC Raahe/Kreivi: Matti Laurila, Olli Nylander ja Kyösti Korhonen
LC Liminka/Liminganlahti: Antti Kontio
LC Oulu/Terwa: Marita Harjajärvi
LC Paltamo: Ari Haapio
LC Kuhmo/Kuhmoniemi: Ari Innilä
 
K-piiri
LC Karttula: Martti Miettinen
LC Kuopio/Kallavesi: Anssi Pelkonen
LC Kiuruvesi/Niva: Timo Martikainen ja Kyösti Pesonen
LC Kuopio/Kalakukko: Tapio Nurmi ja Risto Turunen
LC Joroinen: Tauno Tyrväinen
LC Varpaisjärvi: Janne Myöhänen
LC Rautalampi: Kalle Pesonen
LC Iisalmi: Mika Turunen
 

Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
20.9.2012–13.11.2012



6/12  LION  55

L-piiri:
LC Tornio/Pudas: Matti Alaviuhkola
LC Rovaniemi/Ounasjoki: Jorma Gröhn ja Juha Mäkelä
LC Rovaniemi/Lainas: Arto Bergman
LC Rovaniemi/Napapiiri: Pekka Maijala
LC Kuusamo/Ruka: Kyösti Vanttaja
LC Kuusamo: Vesa Kuosku
LC Kemi/Meripuisto: Markku Keskimaula ja Pertti Sahlman
LC Kuusamo/Pohjanakat: Sanna Juga
 
M-piiri
LC Rauma: Antero Matikka
LC Kokemäki: Tommi Anttila
LC Rauma: Joonas Puustelli ja Pekka Poijärvi
LC Pori/Karhu: Mikko Viitala
LC Kankaanpää/Helmi: Maria Saimala
LC Äetsä/Keikyä: Juha Kursi
 
N-piiri:
LC Helsinki/Vuosaari: Soini Hyttinen ja Ronald Tuomivirta
LC Vantaa/Etelä: Timo Suurnäkki
LC Mäntsälä: Markku Kuronen ja Jouko Tirronen

LC Helsinki/Vallila: Pentti Järvikare
LC Mäntsälä/Mamsellit: Pirkko Anttola ja Eija Hynninen
LC Helsinki/Floorankenttä: Kalle Ahola
LC Helsinki/Pohjois-Haaga: Jouni Kylliäinen
LC Sipoo/Pornainen: Pertti Kilpinen
LC Helsinki/Marjaniemi: Tarmo Havunta
LC Helsinki/Itä: Aki Seeck
LC Vantaa/Hakunila: Arto Rautiainen
LC Vantaa/Pähkinärinne: Lauri Kaira
LC Porvoo/Blanca: Birgitta Paju
LC Helsinki/Soihdut: Tiina Sillgren
 
O-piiri
LC Nivala: Soili Vähäaho
LC Haapavesi: Kari Junno
LC Himanka: Riia Määttänen-Ojatalo
LC Nivala: Riitta Pirttimaa
LC Kokkola/Tervakokko: Kari Tuokko
LC Kaustinen: Tero Pihlajamaa
LC Jakobstad-Pedersöre/Linneor: Agneta Lundin
LC Nykarleby/Älvor: Jessica Nyberg

LC Kerimäki järjestää
Suomen Lions-liiton 
SM-hiihtomestaruuskilpailut
09.–10.03.2013 Kerimäellä

Henkilökohtainen kisa: lauantaina 09.03.2013 klo 14.00
Viestit: sunnuntaina 10.03.2013 klo 11.00

Sarjat ja hiihtomatkat: N yl., N 50, N 60  3 km
 M yl.  9 km, M 40, M 50, M 55  6 km,  
 M 60, M 65, M 70, M 75, M 80, M 85  3 km
 Hiihtotyyli vapaa (myös perinteisen latu)
Viestit:  Naiset: 3 x 3 km 
 Miehet: 4 x 3 km
 1. osuus hiihdetään perinteisellä tyylillä, muut vapaalla

Osanottomaksut: Viestit 50 € / joukkue
 Miehet ja naiset 20 €/kilpailija

Osanottajamaksut  LC Kerimäki  FI35 5133 0020 0405 55 
tilille viestiksi saajalle: SM-hiihdot 2013

Ilmoittautumiset: Sähköpostitse osoitteeseen ts.lehtinen@gmail.com
 26.02.2013 mennessä.  
 (Ilmoittajan yhteystiedot näkyviin.)
 Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida!

Vakuutukset: Osallistujat kilpailevat omalla vastuullaan.
 Kilpailujen järjestäjät eivät huolehdi vakuutuksia.

Kilpailukeskus: Hotelli Herttua, Veneenniementie 64, 58200 Kerimäki

Majoitus- Mm. Hotelli Herttua, www.herttua.fi,
mahdollisuudet: puh. 015 769 900,  herttua@herttua.fi 

Kisat ovat samalla H-piirin mestaruuskilpailut

Muuta:   Vapaamuotoista ”After ski” tunnelmointia 
 lauantai-iltana Herttuassa.

Lisätietoja: Timo Lehtinen, puh. 040 524 8271, ts.lehtinen@gmail.com

LION
SM-KARAOKE 2013
mestaruuskilpailut

Kiuruvesi 2.2.2013 Hot. rav. Peltohovi
klo 14.00 alkaen

Sarjat:  M, N, Lion pennut (alle 18 v.) ja Duot

Sarjojen voittajat pääsevät suoraan Kiuruveden 
Iskelmäviikon semi�naaliin 2013

Ilmoittautumiset 19.1.2013 mennessä
 25 €/ hlö, Duo 25 €
 jälki-ilm. (19.1. jälk.)  50 € / hlö / Duo
 maks. tilille Optia Kiuruvesi 460016-431013

Saaja: LC Kiuruvesi/Niva
 Viite: Karaoke/oma nimi ja klubi
 Sen jälkeen vahvistus puhelimitse tai sähköpostilla

Ilm / tied.  Vesa Pölkki p. 0400 685 890
 sp. vesa_polkki@hotmail.com

Kappalevalikoima n. 3300 kpl:  Melplay-tuotanto, 
Souvarit, Finlanders, Sating 1-7.

Majoitusvaraukset:  p.  017 760 4600  Peltohovi
       040 705 0428  Sininen Helmi  

Kilpailujen jälkeen karaoketanssit

TERVETULLOO LAALAMAAN MUALAISKAAPUNTIIN!

Lions-lehti lionsleskille
Hyväksytyn vuosikokousaloitteen mukaisesti Lion-lehti lähetetään poisnukkuneiden lionien leskelle kauden loppuun saakka. 
Aikaisemmin lehden tulo katkesi lionin nimen poistuttua jäsenrekisteristä. 
Klubin tulee ilmoittaa tässä tapauksessa Lions-liittoon Marja Pakkaselle muuttuneet osoitetiedot.



Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
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Pentti Ahola
LC Hamina/Bastionin kunniajäsen Pentti Ilmari Aho-
la poistui keskuudestamme 30.6.2012. Hän syntyi 
11.1.1929 Kotkassa. Elämäntyönsä lion Pentti teki musii-
kin parissa Kotkassa, Helsingissä sekä kotikaupungissaan 
Haminassa, jonne hän palasi eläkepäiviään viettämään. 
Musiikin ohella Pentin elämään kuului läheisesti meri. 

LC Hamina/Bastionin tärkein aktiviteetti on jo 17 
vuoden ajan järjestetty Talvisoitannot-konsertti, jonka tuotto lahjoitetaan pai-
kallisen nuorisotyön tukemiseen. Aktiviteetin yhtenä lähtökohtana oli myös antaa 
mahdollisuus paikkakunnan omien muusikoiden ja musiikinharrastajien esille 
pääsyyn. Talvisoitantojen suunnittelussa ja toteutuksessa Pentti Aholan vapaa-
ehtoinen ja pyyteetön työpanos oli siinä määrin merkittävä, että LC Hamina/
Bastioni päätti kutsua hänet kunniajäsenekseen vuonna 2004.

Richard Björklund 
Den 4 augusti 2012 avled Richard Björklund efter en 
längre tids sjukdom. Han var född den 17 juni 1946 på 
Södergård (Per Mattssons) i Ödkarby, Saltvik, där han 
med undantag för ett par år i Mariehamn också bod-
de hela sitt liv. Han var i hela 30 år, med sin goda so-
ciala förmåga, höga arbetsmoral och lojalitet, en mycket 
omtyckt kollega och representant för Ålands Ömsesidiga 

försäkringsbolag. Vid sidan om sitt ordinarie yrke var han s.k. ”månskensbon-
de” och tog hand hemgårdens jordbruk, som han tagit över efter sina föräldrar. 
Han var också aktiv inom kommunalpolitiken, idrottsrörelsen och det kulturel-
la ungdomsarbetet. 

Ett riktigt skötebarn för Richard var Lionsrörelsen. Han var en synnerligen 
aktiv, engagerad och respekterad medlem i Lions Club Kvarnbo. Han blev med-
lem 1976 och under sina 35år, med 100 % närvaro, genomförde han många 
olika uppdrag, bland annat som klubbens president 1985-1986 och som zonord-
förande 1993-1994. Richard tyckte det var mycket tillfredsställande att kunna 
hjälpa andra människor, som av olika skäl hade det svårt. 

Som nybliven pensionär tänkte Richard njuta av ledigheten men drabbades av 
en svår sjukdom. Sjukdomen tog dock inte bort hans omtanke för nära och kä-
ra. Små pillimariska leenden och kloka kommentarer bjöd han på ända in i slu-
tet. Lion Rickard lämnar ett stort tomrum efter sig i familjen och i LC Kvarnbo.

Curt-Erik Engblom 
LC Turku/Åbon pitkäaikainen jäsen, �loso�an lisensiaatti 
Curt-Erik Engblom kuoli pitkän sairastelun jälkeen äkil-
liseen sairaskohtaukseen 13. 4.2012 Turussa. Hän oli syn-
tynyt 30.7.1927 Turussa. Hän oli rintamaveteraani ja 
toimi opiskelun jälkeen aluksi 1950-luvulla muutamia 
vuosia opettajana Turussa. Filoso�an lisensiaattitutkinnon 
hän oli suorittanut 1957 Åbo Akademissa. Klubiin hän 

oli liittynyt vuonna 1972 ja presidenttinä toimi kaudella 1980-81. Klubissa hä-
net muistetaan rauhallisena sivusta seuraajana, joka ei juuri tuonut itseään esille.

Nuoruudessaan veli Curt oli harrastanut runoutta ja näytelmiä, kirjoit taen 
teatteriesityksiin käsikirjoituksia ja sävellyksiä. Veli Curt ja hänen vaimonsa 
Sirkka-Liisa toimivat pitkään yhdessä omistamansa kemian alan yrityksen kan-
tavina voimina ja siirtyivät hyvin ansaituille eläkepäiville vuonna 2009. Cur-
rea jäivät kaipaamaan vaimo, kaksi tytärtä, kolme lastenlasta ja muut sukulai-
set sekä lukuisa joukko ystäviä.

Tuomo Haapa
LC Kemin lionveli Tuomo Haapa menehtyi yllättäen sau-
vakävelylenkillä 25.4.2012, vietettyään aikaisemmin sa-
man päivän lions-aktiviteettitalkoissa. Tuomo oli syntynyt 
1946 ja oli aktiivinen liontoimija, presidentti 2005-06, 
ja monen veljen lionskummi. Tuomo teki työuran kuljetus-
liikkeen toimitusjohtajana ja tuli liontoimintaan v. 1996. 
Tuomo Haapa oli nuorempana monipuolinen urheilija 

eri lajeissa, luistelusta, yleisurheiluun ja jalkapallossa jopa miesten A-maajouk-
kueeseen asti yltänyt monilahjakkuus. Tuomo Haapaa jäivät kaipaamaan vai-
mo Raija ja tytär Henna puolisoineen sekä sukulaisten ja ystävien suuri joukko.

Pekka Harju
Lionsveli Pekka Harju toimi Kurun leijonissa vuodes-
ta 1971. Hän oli presidenttinä kaudella 1980-1981 ja 
hänet tunnettiin ahkerana osallistujana niin kokouksiin 
kuin klubin muihin aktiviteetteihin. Viimeiseen kokouk-
seensa Pekka osallistui toukokuussa vain paria viikkoa en-
nen kuolemaansa. Viimeisessä klubikokouksessaan hänelle 
myönnettiin etuoikeutettu jäsenyys, mitä hän ei aiemmin 

katsonut tarvitsevansa huolimatta korkeasta iästään. Pekka oli syntynyt 1926.
Elämäntyönsä Pekka Harju teki metsäteknikkona toimien monipuolisesti ai-

na uitosta piiriesimieheksi saakka. Muistamme Pekan hyväntuulisena ja iloise-
na veljenä. Nokipannu jää ilman keittelijäänsä, nuotio odottelee kohentelijaa, 
reppu kantajaa. Pekkaa jäivät kaipaamaan vaimo, neljästä pojasta kolme elos-
sa olevaa, 6 lapsenlasta ja 3 lapsenlapsenlasta.

Matti Heikkinen
LC Hämeenlinna/Rengon perustajajäsen, everstiluutnant-
ti evp Matti Heikkinen, menehtyi lyhyeen ja vaikeaan sai-
rauteen 16.8.2012. Veli Matti oli syntynyt 25.2.1933. 
Hän osallistui aktiivisesti klubin toimintaan. Matti halu-
si kuulua veljesjoukkoon ja osoitti sen myös esimerkillisesti 
muille. Klubin presidenttinä Matti toimi 1976-77. Klu-
bin jäsenet saattoivat Hämeenlinnan Vuorentaan kappe-

lissa 31.8.2012 viimeiselle matkalle esimerkillisen, palvelutehtävään sitoutuneen 
lionsveljen ja hienon ystävän. Kanssamme kaipaamaan jäivät pojat perheineen.

Alf Hildén
LC Sibbo Sipoon perustajajäsen lääkäri Alf Hildén 
nukkui pois 11.8.2012 Sipoossa. Alf syntyi Helsingissä 
25.9.1926 kolmelapsiseen lääkäriperheeseen. Alf oli isän-
maallinen ja hän osallistui vapaehtoisena sodan loppuvai-
heeseen. Myöhemmin hän toimi miinanraivaustehtävissä 
ja 18-vuotiaana hän toimi laivan päällikkönä.

Al�lla oli kaksi toiveammattia, upseeri ja lääkäri jois-
ta hän valitsi jälkimmäisen. Hän valmistui ensin hammaslääkäriksi ja toimi 
kouluhammaslääkärinä Helsingissä, mutta muutti myöhemmin Paraisille, jos-
sa hän jatkoi toimimista kouluhammaslääkärinä. Myöhemmin hän opiskeli Tu-
russa lääkäriksi ja jatkoi opiskelua valmistuen vielä korvalääkäriksi sekä eri-
koishammaslääkäriksi, erikoistumalla hammas ja suukirurgiaan. Sipooseen Alf 
muutti perheineen vuonna 1966. Lääkärin työ oli hänelle kutsumusammat-
ti ja vastaanottoa hän piti 78-vuotiaaksi saakka. Alf toimi aktiivisesti monis-
sa yhdistyksissä. 1968 hän oli mukana perustamassa Lions Club Sibbo Sipoon, 
jonka presidenttinä hän toimi vuosina 1969-1970 ja 1998-1999. Hänellä oli 
klubissa myös muita luottamustehtäviä. Piirissä hänellä oli myös useita luotta-
mustehtäviä. Hän toimi mm lohkon ja alueen puheenjohtajana. Piirikuvernöö-
rinä hän toimi kaudella 1986-1987. Alf toimi myös Pohjoismaisena sihteerinä. 

Veli Al�a jäivät kaipaamaan vaimo Kristiina sekä lapset perheineen, LC Sib-
bo Sipoon klubiveljet, muut Leijona ystävät ja laaja ystäväpiiri.

Läkaren Alf Hildén, en av grundarmedlemmarna i LC Sibbo Sipoo, avled 
den 11.8.2012. Alf föddes den 25.9.1926 till en trebarns läkarfamilj. Alf var 
fosterländsk, han deltog som frivillig i krigets slutskede. Senare utförde han min-
röjaruppgifter  och som 18 åring var han fartygets  befälhavare.

Alf hade två drömyrken, o�cer och läkare, av vilka han valde det senare. 
Han blev först tandläkare och arbetade till en början som skoltandläkare i Hel-
singfors, men fyttade senare till Pargas där han fortsatte sitt arbetade som skol-
tandläkare. Han studerade i Åbo  till läkare och fortsatte studierna och utdimi-
terades ännu till öronläkare och specialtandläkare genom att specialisera sig till 
tand- och munkirurg. Till Sibbo �yttade Alf med familjen år 1966. Läkaryr-
ket var  för honom ett kall. Han hade sin mottagning ännu som 78 åring. Han 
var aktiv i många föreningar. 1968 var han med och grundade Lions Club Sib-
bo Sipoo och han verkade som klubbens president under perioderna 1969-1970 
och 1998-1999. Han innehade även andra förtroende uppdrag i klubben. Han 
hade också inom distriktet många förtroende uppdrag. Han verkade bland an-
nat som sections- och zonordförande. Som dristriktsguvernör verkade han under 
perioden 1986-1987. Alf har även verkat som Nordisk sekreterare.

Broder Alf sörjes av fru Kristina jämte barnen med sina familjer, klubbröder-
na i LC Sibbo Sipoo, övriga Leijonvänner och en stor vänkrets.
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Helge Woldemar Höglund
Den 18 september 2012 nåddes Bröderna i LC Jakob-
stad/Malm av sorgebudet att Broder Helge slutat sin jor-
devandring. Broder Helge var född 17.4.1919 och var 
chartermedlem i vår klubb. Han var en av stöttepelar-
na i klubben, en som aldrig drog sig för att åta sig oli-
ka uppdrag.

Han verkade som president åren 1967-68 och belöna-
des tidigt med utmärkelsen Melvin Jones Fellow. Trots det tidskrävande arbetet i 
sin a�ärsverksamhet missade han sällan ett klubbmöte. Bröderna minns honom 
med saknad och hans minne skall länge leva bland oss.

Gunnar Öst, LC Jakobstad/Malm

Seppo Jalovaara
Hyvä ystävämme, lionveli Seppo Jalovaara nukkui pois 
14.6.2012 vaikean sairauden murtamana.
”Aurinko laskee, jo pitenee varjot,
aika on eron ja jäähyväisten.
Poissa on ystävä kallehin.
Niin kaunis on maa, niin korkea taivas,
soi lintujen laulusta kukkiva kunnas

   ja varjoisat veet,
   niin varjoisat veet.” (Kari Rydman)
Muistoa kunnioittaen LC Naantali.

Paavo Jouppila
LC Helsinki/Oulunkylän jäsen Paavo Jouppila menehtyi 
vaikean sairauden murtamana Helsingin yliopistollisessa 
keskussairaalassa 8.7.2012. Hän oli syntynyt 13.2.1927 
Vähässäkyrössä. Elämäntyönsä Paavo teki koulumaailmas-
sa. Hän valmistui opettajaksi Helsingin yliopistosta ja 
toimi sen nimeämänä lehtorina Helsingissä Maunulan 
ala-asteella, pääaineina matematiikka ja ympäristöoppi. 

Lionsliikkeen piiriin Paavo Jouppila tuli vuonna 1964, jolloin hän liittyi Hel-
sinki/Oulunkylän klubiin. Lähes 50 vuoden ajan hän oli tunnollinen ja aktii-
vinen jäsen. Klubin presidentti veli Paavo oli toimintakautena 1977-78. Hän 
harrasti shakkipelien ja niiden ratkaisujen suunnittelua. Yhteinen harrastus la-
dy Kerttu Jouppilan kanssa vuosikymmenien ajan oli matkailu sekä musiikki-
tapahtumat ja oopperat eri puolilla maailmaa. 

Matti Jyske
LC Järvenpään Melvin Jones -jäsen Matti Jyske meneh-
tyi yllättäen 8.9.2012. Hän oli syntynyt 16.8.1957 Tuu-
sulassa. Klubin jäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1999. 
Matti osallistui aktiivisesti klubin toimintaan ja akti-
viteetteihin sekä uusien veljien hankintaan. Matti toi-
mi klubin presidenttinä kausina 2001-2002 sekä 2002-
2003. Lionstoiminnan lisäksi Matti toimi aktiivisesti 

myös monissa muissa järjestöissä, ja Matin solmimien suhteiden kautta LC Jär-
venpää aloitti yhden pitkäaikaisimmista ja toimivimmista aktiviteeteistaan ral-
likisojen järjestelyissä. 

Pääosan elämäntyöstään Matti Jyske teki rikostutkijana. Matti oli pidetty ve-
li, ja oli aina valmis antamaan aikaansa lionstoiminnan hyväksi. Mattia jäivät 
kaipaamaan perhe, LC Järvenpään veljet sekä laaja ystäväpiiri.

Reijo Kaukinen 
LC Jokelan veljiä kohtasi tänä kesänä toinen suruviesti, 
sillä lionveli Reijo nukkui ikiuneen 23.7. kotonaan. Leh-
telässä. Muolaassa 19.2.1939 syntynyt Reijo toimi Auto-
liiton osastopäällikkönä 25 vuotta ja kehitti tarmokkaasti 
suomalaista automatkailua. Hän loi kiinteät ja luotetta-
vat suhteet matkailuviranomaisiin ja -järjestöihin niin 
Keski- ja Etelä-Eurooppaan kuin Neuvostoliittoon ja Bal-

tian maihin. Reijo kutsuttiin klubin jäseneksi 1982. Presidenttinä hän toimi 
1989-90. Veljet saivat häneltä hyviä automatkailuun liittyviä tietoja. Merkit-
tävä kansainvälinen saavutus oli lionsklubin perustaminen Liettuan pääkau-
punkiin Vilnaan 1990. Veli Reijo oli hoitanut järjestelyt työssä luomiensa suh-
teiden avulla. Charter Night-juhla oli kesällä 1991 ja siitä muodostui mukana 
olleille LC Jokelan veljille ja ladyille ikimuistettava tapahtuma.

Lionveli Reijo tiesi automatkailusta paljon omien kokemustensa kautta. Hän 
oli usein radiossa vastaamassa kuuntelijoiden kysymyksiin automatkailuista. 
Lionveli Reijoa jäivät kaipaamaan lady ja kaksi lasta perheineen sekä laaja su-
kulais- ja ystäväpiiri ja lionveljet..

Kurt Ratia

Hannes Kärkkäinen
LC Kiuruveden Melvin Jones -jäsen, rehtori Hannes Kärk-
käinen nukkui ikiuneen kotonaan Kiuruvedellä 29.1.2012. 
Hän oli syntynyt Kiuruvedellä 19.7.1931. Hän saavut-
ti viime vuonna LC Kiuruveden jäsenenä kunniakkaan 
50 vuoden merkkipaalun ja palkittiin tästä saavutukses-
ta klubimme kevätjuhlassa. Hänen 80-vuotissyntymäpäi-
vänsä juhlittiin perheen ja ystävien kesken viime kesänä.

Varsinaisen elämäntyönsä veli Hannes teki, niin kuin lionsperiaatteeseen kuu-
luukin, Kiuruveden koululaitoksessa nuorten ja tulevaisuuden hyväksi. Viimeksi 
hän oli yläasteen rehtorina 1978-1991. Hän oli työssään avarakatseinen, sosiaa-
linen ja alaisilleen tilaa antava. Veli Hannesta jäivät kaipaamaan lady Hanna, 
lapset ja lastenlapset sekä lukuisat ystävät.

Veikko Kutvonen 
Lion, klubiveli Veikko Kutvonen kuoli 22.6.2012. Hän 
oli syntynyt 30.5.1929. Elämäntyönsä Veikko teki vakuu-
tusalalla vakuutusyhtiö Kansan ja myöhemmin IF:n pal-
veluksessa mm. toimistopäällikkönä ja piiripäällikkönä. 

Lionstyön ohella veli Veikon sydäntä lähellä olivat ur-
heilu sekä varsinkin hirvenmetsästys. Veikko kutsuttiin 
LC Joroisten jäseneksi vuonna 1972, josta lähtien hän 

oli esimerkillinen leijonaveli, joka osallistui innolla kaikkiin klubin aktiviteet-
teihin ja hänelle uskottuihin tehtäviin. Klubin presidenttinä hän oli toimikau-
den 1978-79. Klubin varainhankinnassa hän oli todellinen myyntitykki: kun 
toiset klubiveljet palauttivat korkeintaan yhden myydyn keräyslistan, Veikko pa-
lautti vähintään neljä! 13 vuotta sitten kokemastaan vaikeasta sairaudesta huo-
limatta Veikko ei jättänyt omaa klubiaan, vaan osallistui edelleen klubin toi-
mintaan ihailtavalla tavalla.

Matti Leino  
LC Turku/Åbon jäsen Matti Leino menehtyi äkilliseen 
sairaskohtaukseen huvilallaan Kustavissa kesken verkon 
noston aamulla 25. elokuuta. Veli Matti oli syntynyt Lu-
vialla 2. 10. 1941. Diplomi-insinööriksi Matti valmistui 
Teknillisestä korkeakoulusta 1967 ja tekniikan lisensiaa-
tiksi Tampereen teknillisestä yliopistosta 2002.

Matti liittyi klubiin vuonna 1986 ja presidenttinä hän 
toimi kaudella 1991-92. Muutettuaan Turkuun 1975 hän teki elämäntyönsä 
rakennusten suunnittelutehtävissä, viimeksi Optiplan Oy:n toimitusjohtajana, 
josta tehtävästä hän jäi eläkkeelle vuonna 2004.

Hän oli lionstoiminnan lisäksi aktiivisesti mukana useissa eri järjestöissä ja 
yhdistyksissä. Matin toimintatapa niin yhdistyksissä kuin lastenkasvatuksessa oli 
osallistuminen ja esimerkillisyys. Perhe oli Matille tärkeä: vaimo, lapset ja lap-
senlapset, joiden lisäksi häntä jää kaipaamaan laaja joukko ystäviä.

Eero Lihavainen
Kesä oli juuri alkamassa ja luonto kauneimmillaan, kun 
meidät saavutti suruviesti: LC Liperi/Kiessien veli Eero 
Lihavainen oli poissa. Hän menehtyi vaikean sairauden 
uuvuttamana Liperissä, jossa oli asunut lähes koko ikän-
sä ja tehnyt elämäntyönsä. Eero oli syntynyt 11.1.1942.

Eeron työ liperiläisen maaseudun hyväksi teki hänes-
tä tunnetun ja arvostetun henkilön koko kunnassa ja laa-

jemminkin maakunnassa. Hänen työnsä jäljet tulevat näkymään pitkään Lipe-
rin maaseudulla ja maaseudun ihmisten mielissä.

Eerolla riitti perheen ja työn lisäksi tarmoa osallistua yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen ja harrastuksiin. Lions Club Liperi/Kiessit menetti ahkeran ja ai-
kaansaavan veljen – oli sitten kyse arpojen myynnistä tai aurausviittojen teosta. 
Kuten Eerolla oli usein tapana sanoa: ”Ihmisiä on esimerkillisiä ja merkillisiä”. 
Itse hän kuului epäilemättä ensin mainittuihin. Eeroa jäivät vaimon, tyttären 
ja muiden sukulaisten lisäksi kaipaamaan lukuisat häneen ja hänen valoisaan 
elämänkatsomukseensa tutustuneet ystävät, tuttavat ja lionsveljet.



58  LION  6/12

Hans Långbacka
Broder Hans Långbacka, LC Terjärv avled bruten av en 
svår sjukdom 14.09.2012. Han var född 14.12.1939. 
Med i Lions verksamheten kom han år 1993. Han var 
president för LC Terjärv under perioden 1999-2000 och 
medlem av styrelsen under många år. Under de senaste 
åren skötte han om julkortsbeställningarna på ett fört-
jänstfullt sätt. Broder Hans deltog aktivt klubbens alla 

aktiviteter. Vid diskussionerna såväl i styrelsen som på klubbmötena vågade han 
alltid säga sin åsikt och motivera den på ett positivt sätt. 

Under hela sitt aktiva arbetsliv verkade han som lantmätare. Han började 
som lantmäteripraktikant i början av 1960-talet. På den tiden var nyskiftet i 
Kronoby och Terjärv i sitt slutskede. Lantmäteritekniker blev Hans i slutet av 
1960-talet vid Tekniska Skolan i Vasa. Efter avlagd examen arbetade han några 
år i Vasa lantmäteridistrikt. Senare �yttade han till Karleby lantmäteridistrikt 
och arbetade där till sin pensionering. Broder Hans var en hängiven hembyg-
dsvän och verkade aktivt också inom Terjärv hembygdsförening. Hans var som 
ung en �itig utövare motionsidrott. Speciellt intresserad var han av orientring. 
Broder Hans saknas närmast av makan och sönerna med familjer. Vi inom LC 
Terjärv saknar en aktiv och trofast broder och en god vän. 

Olavi Mustonen 
Päätoimittaja Olavi Mustonen menehtyi 23.11.2011 pit-
käaikaisen sairauden heikentämänä. Hän syntyi 4.1.1930 
ja saavutti 82 vuoden iän. Hän liittyi lionsklubiin 1961 
suosittelijanaan Osmo Kalpala. Hänen aktiivisuutensa ja 
järjestelykykynsä havaittiin varsin pian. Hän ideoi monia 
aktiviteetteja ja osallistui niiden järjestelyihin. 

Olavi Mustonen mm. kehitti 1983 klubin taskumat-
rikkelin ja hän toimitti vuosittain suurehkon tavaraerän SOS -lapsikylälle pre-
sidentin johdolla. Vuosittain eri presidentit jakoivat tunnustuspalkinnon ansiok-
kaille jäsenille – usein Olavi Mustoselle. Hänet kutsuttiin klubiin kunniajäseneksi 
ja pian hänelle klubi myönsi Lions-ritarin arvon. Vuosittain, 50 vuoden ajan, 
hän vietti kesäkaudet Keski-Euroopassa keräten suomalaisille automatkailua 
harrastaville perus- ja matkareittitietoja. Samalla hän tutustui moniin Saksan 
ja Itävallan LC -klubeihin ja luovutti isännille klubimme standaarin. Matko-
jen kuva- ja tekstiaineistoa hän julkaisi autoalan lehdissä ja omakustannuksissa. 
Olavi Mustonen muistetaan 100% osallistumisestaan sekä perinteistä käyttäy-
tymistä ja kohteliaisuutta noudattaneena lionsveljenä. Veli Olavia jäivät sure-
maan tytär ja poika perheineen ja joukko läheisiä ystäviä.

Sakari Kettunen
Touko Mäki
LC Paattisten Melvin Jones-jäsen Touko Mäki kuoli 
79-vuotiaana 17.9.2012. Touko liittyi lionstoimintaan 
1966 heti klubin perustamisen jälkeen ja oli mukana 
jo ensimmäisessä kuukausikokouksessa. Touko toimi pre-
sidenttinä 1978-1979, lohkon puheenjohtajana 1979-
1980 ja varapiirikuvernöörinä 1982-1983.

Hän oli maanviljelijä, joka hoiti ja viljeli perintötilaa. 
Touko oli hyvän lionsveljen perikuva ystävällinen, tunnollinen, isänmaallinen ja 
aina kokonaisuuden etua ajava. Erikoisesti on mainittava hänen talvisin järjes-
tämänsä ulkoilutapahtumat, hiihto- ja nuotioillat. Oman perhepiirin ja laajan 
ystäväjoukon ohella me Lions-veljet kunnioitamme ja kaipaamme Toukoa ys-
tävänä, joka oli aina valmis palvelemaan ja ylläpiti lionsperinteitä ja -henkeä.

Vidar Palm 
Lionsbröderna i LC Pedersöre nåddes under sommaren 
av sorgebudet om Broder Vidar Palms bortgång. Han var 
född 15 juli 1937 och avled på midsommarafton, 22  juni 
2012, efter en längre tids sjukdom.

Vidar var initiativtagare till och grundande medlem i 
LC Pedersöre. Det gläder bröderna i klubben att han kun-
de närvara vid �randet av klubbens 40-års jubileum i ja-

nuari detta år, där han samtidigt premierades för sin insats inom klubben. Un-
der sitt sista år i klubben upphöjdes han till priviligierad medlem. Vidar var en 
mycket aktiv och framför allt kunnig föreningsmänniska. Han var även initia-
tivtagare till att LC Esse, LC Purmo och LC Jakobstad-Pedersöre Linneor grun-
dades och på detta sätt blev vår klubb samtidigt fadderklubb till dessa.

Under sin tid inom Lionsrörelsen verkade han på alla olika nivåer. Såväl in-

om distriktet, på nationell nivå som internationellt. Under många år var han 
Finlands Lions Förbunds svenskspråkiga koordinator för fadderverksamheten på 
Sri Lanka, en uppgift som gjorde att han personligen besökte landet ifråga nio 
gånger. Under sin verksamhet byggde han upp ett stort kontaktnät som var till 
ovärderlig nytta för vår klubb. Vidar var också mycket aktiv gällande utbytet 
med Pedersöres vänorter i Finland och Sverige. Det är med stor saknad vi blickar 
tillbaka över Vidars gärning. Vi utlyser frid över hans minne. 

Pekka Peltola
LC Kaipiaisten perustajajäsen, urakoitsija Pekka Pel-
tola kuoli 66 vuoden ikäisenä 24.4.2012. Hän syntyi 
18.10.1945 Sippolassa maanviljelijäperheeseen. Pekka 
oli työtä pelkäämätön henkilö, joka suoritti elämäntyön-
sä maa- ja vesirakennusalan urakoitsijana. Pekka Pelto-
la oli vuonna 1973 perustetun LC Kaipiaisen aktiivinen 
toimija. Hän oli klubin presidenttinä kaudella 1984-

85. Terveyden heikentymisen vuoksi hän ei enää viime vuosina kyennyt osallis-
tumaan klubin toimintaan. Leijonaveljet olivat klubilipun kanssa saattamassa 
veli Pekkaa hänen viimeisellä matkallaan aurinkoisena lauantaipäivänä 19.5. 
Häntä jäivät kaipaamaan lady Leenan lisäksi aikuiset lapset perheineen, lukui-
sat ystävät sekä lionsveljet. 

Teuvo Penttinen
Metsäteknikko Teuvo Penttinen menehtyi äkillisesti 19. 
heinäkuuta kotonaan. Kontiolahden Jakokoskella 1934 
syntynyt Teuvo oli LC Liperi/Kiessien aktiivinen jäsen vuo-
desta 1982. Hän teki mittavan työuran Rauma-Repolan 
ostotyönjohtajana ja viime työvuodet kuljetusesimiehenä.

Kiesseissä hän veti kaksi presidenttikautta ja hänelle 
olivat erityisen tärkeitä kehitysvammaisten toiminnan tu-

kemiseen liittyvät aktiviteetit. Teuvo säilytti yhteyden synnyinseutuun kirjoittele-
malla paikallislehtiin ja näyttelemällä Jakokosken kanavateatterissa kolmena ke-
sänä. Teuvon muistamme tunnollisena, ahkerana, seurallisena, vaatimattomana 
ja herkkänä kansalaistoimijana, jolle perhe oli kaikki kaikessa. 

Juha Rantakääntä
LC Toholammin vuonna 1953 syntynyt lionveli Juha 
Rantakääntä poistui keskuudestamme kauniina heinä-
kuisena lauantaina 9.7.2011. Hänen elämänsä päättyi 
äkillisesti kotonaan. Menetimme pyyteettömän ja isän-
maallisen, lähimmäisistään huolehtivan ihmisen.

Juha osoitti lyhyeksi jääneellä urallaan järjestössämme 
avuliaisuutensa ja palvelualttiutensa. Tuoreena leijonana 

hän ehti toimia kauden LC Toholammin hallituksessa hoitaen rahastonhoita-
jan työsarkaa. Hänen sanaansa voi luottaa. Eittämättä Juhan merkittävimpiin 
ominaisuuksiin kuuluikin auttamisen halu. Juha oli myös komean lauluäänen-
sä ansiosta haluttu esiintyjä erilaisiin tilaisuuksiin. 

Sukulaisten ja laajan ystäväpiirin lisäksi Juhaa jäivät kaipaamaan klubiveljet.

Lasse Sjöström 
LC Turku/Åbon jäsen, pitkään lionstyössä mukana ol-
lut veli Lars-Erik Sjöström menehtyi äkilliseen sairauteen 
Turussa 20.7.2012. Hän oli syntynyt 25.3.1948 Raisios-
sa. Veli Lasse oli pitkäaikainen aktiivinen jäsen LC Tur-
ku/Pääskyvuoressa aina klubien yhdistymiseen asti 2011 
ja jatkoi innostuneena Turku/Åbon rivissä. Presidenttinä 
hän toimi LC Pääskyvuoressa kautena 2009-10. Klubiin 

hän oli liittynyt vuonna 1997.
Yli 40 vuotta kestäneestä työurastaan pääosan hän teki merikapteenina Tu-

russa. Hän työskenteli viimeiset työvuotensa Silja Europan linjaluotsina ja eri 
laivojen ohjaimissa hän oli ollut lähinnä Turun ja Tukholman välillä. Työtove-
rit kannustivat Lassea kokoamaan aineistonsa samoihin kansiin ja 1990-luvun 
alussa valmistuikin ”Tuhatvuotiseksi meritieksi” -nimetty teos, josta oli helppo 
seurata matkan varren nähtävyyksiä. Vaimon kuoltua Lasse alkoi valmistella 
laajempaa opusta. ”Ikivanha meritie” julkaistiin 2003. Tämän lisäksi hän yl-
läpiti tietoja Turun kautta liikennöinneistä höyrylaivoista internet-sivustollaan 
www.turkusteamers.com. Lasse Sjöström tunnettiin rehtinä merimiehenä, joka 
ei koskaan tehnyt numeroa itsestään. Hän kuului myös harvojen ihmisten jouk-
koon, josta oli vain pelkkää hyvää sanottavana. Veli Lassea jäivät kaipaamaan 
lapset ja klubiveljet sekä muut ystävät.
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Robert Artur Stén 
LC Jokelan perustajajäsen lionveli Robert Artur (Pertti) 
Stén nukkui pois 5.6.2012 Tuusulassa. Hän oli syntynyt 
17.10.1925 Kuopiossa. LC Jokela perustettiin 1964 ja 
Robert toimi alusta alkaen ansiokkaasti klubin hyväksi. 
Lionstyö eri muodoissa oli hänelle tärkeätä. Niinpä hä-
nelle myönnettiin Melvin Jones-jäsenyys. Hän toimi LC 
Jokelan presidenttinä kaudella 1970-71.

Hän aloitti työuransa isänsä perustamassa yhtiössä 1948, mutta joutui jo 
1957 ottamaan vastuun yrityksen toimeentulosta. Hänen oli etsittävä Stén & 
Co:lle uusia tuotteita. Siinä hän onnistui erinomaisesti. Perheyrityksestä kehit-
tyi monipuolinen terästukkuliike. Robertia jäivät kaipaamaan lähiomaisten li-
säksi lionveljet ja ystävät laajalti.

Kurt Ratia
Vesa Tyrväinen
LC Haukivuoren klubin jäsenet saivat suruviestin 
9.3.2012, kun ritarijäsen Vesa Hiskias Tyrväinen me-
nehtyi äkilliseen sydänkohtaukseen kotonaan Moilalas-
sa. Vesa oli syntynyt 2.11.1946. Käytyään keskikoulun 
hän ryhtyi hoitamaan kotitilaansa Kantoahoa. Hän toi-
mi myös yrittäjänä kuskaten Moilas-leipomon tuotteita 
lähiseudulle. Autoyrittäjänä toimimisen lopetettuaan Vesa 

työskenteli maatalouslomittajana, josta tapaturman takia jäi sairauseläkkeelle.
Klubin jäseneksi Vesa kutsuttiin vuonna 1974. Hän toimi kaikissa klubin 

luottamustehtävissä, mm. presidenttinä 1984-85 ja 2007-08. Lohkon puheen-
johtajana hän oli vuonna 1987-88.

Vesa tunnettiin osallistuvana ja aktiivisena monitoimimiehenä. Luonteeltaan 
hän oli tyyni, rauhallinen, avulias, osallistuva, idearikas veli. Vesan mielipuuhia 
oli kesäpaikkansa Heinälehdon kunnostaminen ja ylläpitäminen. Monet klu-
bin hallituksen vaihtajaiset savusaunoineen pidettiin Heinälehdossa. Kotiseu-
tu jäi kaipaamaan aina valmiina auttamaan tulevaa Vesaa. Lähinnä kaipaa-
maan jäivät puoliso Riitta ja poika Hannu.

Rauno Sälemaa
LC Elimäen perustajajäsen, kelloseppä Rauno Sälemaa 
menehtyi vaikean sairauden murtamana Kouvolassa 
4.8.2012. Hän oli syntynyt Kouvolassa 28.6.1931. Elä-
mäntyönsä hän teki kelloseppänä ja liikkeenharjoittajana 
Korialla. Hänet tunnettiin ihmisläheisenä, palvelevana ja 
taitavana ammattinsa osaavana miehenä. Koko klubim-
me lähes 50-vuotisen toimintamme ajan Rauno on ollut 

100 % jäsen. Presidenttinä hän oli 1979-1980 ja zc 1999-2000. Kaikissa toi-
missaan hän osoitti esimerkillistä innokkuutta ja tunnollisuutta. Hänet palkit-
tiinkin klubimme ensimmäisenä Melvin Jones-jäsenyydellä. Raunoa jäivät kai-
paamaan vaimo, kaksi poikaa perheineen, ystävät sekä lionsveljet.

Tapio Seppä
LC Helsinki/Tornin presidentti, VTM Tapio Seppä kuoli 
äkilliseen sairauskohtaukseen 5.9.2012 aivan president-
tikautensa alussa. Hän oli syntynyt 16.3.1947. Tapio 
Sepän merkitys klubin toiminnassa oli merkittävä. Hän 
toimi useita vuosia klubin aktiviteettitoiminnan vetäjä-
nä. Viimeisiksi aktiviteeteiksi Tapio Sepälle jäi grilli-il-
lan järjestäminen SOS-lapsikylässä sekä kirkkokonsertin 

järjestämisen käynnistys. Lions-toiminnassa Sepän erityisenä toiminta-alueella 
oli lapsi- ja nuorisotyö. Klubissa Tapio Seppä muistetaan elämänmyönteisenä, 
auttavaisena ja aktiviteetteihin innokkaasti osallistuvana veljenä.

Tapio Seppä ura oli sosiaalitoiminnan alueella, jossa hän oli vuosikymmeniä 
merkittävä vaikuttaja. eläkkeelle hän jäi HUS:n hallinnon johtotehtävistä. Ta-
pio Seppää jäivät kaipaamaan vaimo Sinikka ja tyttäret perheineen.

Aatto Toivanen 
LC Joroisten jäsen, vuonna 1981 perustetun LC Joroinen/
Joro-klubin perustajajäsen ja Melvin Jones -jäsen, liik-
keenharjoittaja Aatto Ensio Toivanen kuoli 28.4.2012. 
Hän oli syntynyt 16.3.1937. LC Joroinen/Joron president-
tinä lion Aatto toimi toimintavuoden 1988-89.

Lionveli Aatto oli koulutukseltaan puuseppä ja myö-
hemmin Lahden Teknillisestä koulusta valmistunut puu-

teknikko. Joroisissa veli Aatto avasi Kodinkone A.Toivasen vuonna 1979. Hänen 
myöhemmin perustamansa Maalausliike A.Toivanen toimii Joroisissa edelleenkin.

 Veli Aatto oli pidetty, rauhallinen ja työnsä hyvällä ammattitaidolla hoitava 
henkilö. jonka kanssa oli helppo tulla toimeen. Hän oli rauhallinen, hyvä kuun-
telija ja keskustelija, jolla ei ollut kiire, jos joku häneen yhteyttä otti. Tämä koet-
tiin myös lionstoiminnassa. Hän osallistui lähes kaikkiin kokouksiin – varsinkin 
Joroinen/Joro-klubin vielä toimiessa. Klubin varainhankintaa hän tuki aktiivi-
sesti tarjoamalla runsaasti työaktiviteetteja. Lion Aatto eli Joroisissa joroislaisille!

Juhani Toivanen
LC Oulu/Oulujoen perustajajäsen Juhani Toivanen sai 
iäisyyskutsun 4.8.2012. Veli Juhani oli klubin ensimmäi-
nen sihteeri ja hoiti ansiokkaasta klubin monipuoliset pe-
rustamistehtävät. Itse Oulujokivarressa syntyneenä hän 
jakoi mielellään rikasta kotiseututietämystään myös ”tul-
listatulleille”. Maatilansa hoidon ohella veli Juhani toi-
mi vakinaisena työnopettajana Wallinkorvan metsäkou-

lussa aina eläkkeelle siirtymiseensä saakka.

Viljo Vainio
LC Järvenpään jäsen Viljo (Ville) Vainio kuoli vai keaan 
sydänsairauteen 4.8.2012 Forssassa. Hän oli syntynyt 
2.7.1937 Hyvinkään maalaiskunnassa. Hän aloitti pit-
kän lääkäriuransa Vaalan kunnanlääkärinä 1966 ja 
Keuruun kaupunginlääkärinä 1968. Järvenpäässä hän 
toimi 1. kaupunginlääkärinä ja johtavana terveyskeskus-
lääkärinä vuoteen 1974. SPR:n vastaavana työterveyslää-

kärinä hän toimi vuoteen 1982 saakka ja siitä eteenpäin Järvenpään ja Mäntsä-
län Lääkärikeskuksien johtavana lääkärinä vuoteen 2002. Yksityisvastaanottoa 
hän piti vielä tämän jälkeen vuoteen 2007. 

Viljo oli LC Järvenpään/Pajalan perustajajäsen ja toimi klubin presidenttinä 
kausina 1988/89 ja 2007/08. Melvin Jones -jäsenyyden hän sai 2007. Klubi-
veljenä Viljo oli sydämellinen ja huumorintajuinen herrasmies, joka toimi vuo-
sikaudet monen klubiveljen lääketieteellisenä neuvonantajana. Henkilääkärin 
puhelinvastaanotot toimivatkin aina vuoden vaihteeseen saakka, kun puhelut 
olivat hänen mukaansa vaihtelua hänellekin.

Viljoa jäivät kaipaamaan puoliso Merja, aiemman avioliiton lapset lapsineen, 
muut sukulaiset ja ystävät sekä LC Järvenpään klubiveljet ja ladyt.

Vilho Valkonen
LC Jäppilän perustaja- ja Melvin Jones -jäsen Vilho Val-
konen menehtyi vaikean sairauden murtamana juuri en-
nen toimintakauden alkua 5.9.2012. Hän oli syntynyt 
22.11.1945 Jäppilässä. Hän toimi konealalla erilaisissa 
tehtävissä ja oli arvostettu työelämässä.

Lionstoiminnassa hän oli mukana täydellä sydämellä 
yhdessä puolisonsa Seijan kanssa. Hän oli aina ensimmäi-

senä lähdössä toimintaan. Klubin presidenttinä ja hallituksen monissa tehtävissä 
hänen sitoutumistaan arvostettiin ja hänen kohdalleen jäi suuri aukko jäsenri-
veihin. Hyvänä laulumiehenä hän antoi myös panoksensa eri tilaisuuksissa, jois-
ta muistetaan Jäppilän kirkkokuoro ja klubikvartetti. Klubin jäsenillä oli suuri 
kunnia olla häntä saattamassa viimeiseen lepoon lion Anteron siunauksen myötä.

Fredrik Westerlund
Medlemmen i LC Ekenäs, Fredrik Westerlund avled den 
12 september 2012 bruten av en långvarig sjukdom, som 
började med lungcancer år 2007 och slutade efter en tillf-
riskningsperiod med en ny, obotlig cancerspridning. Han 
föddes i Ekenäs den 20 maj 1960 och bodde där störs-
ta delen av sitt liv.

Fredrik Westerlund blev medlem i LC Ekenäs under 
2010. Han hann alltså vara med i klubben två år. Han deltog i klubbens verk-
samhet med stor iver och glädje. Under det andra året var han sekreterare och 
genomförde sitt uppdrag plikttroget så länge krafterna räckte. Dessutom hade 
han en del andra uppgifter. Han hade sedan barndomen ett stort intresse för 
skog och natur och utbildade sig sedan till skogsbruksingenjör med arbetsprak-
tik bl.a. i Kanada. Till hans specialintressen hörde också bl.a. musik. Fredrik 
Westerlund sörjs närmast av fru, två barn och ett barnbarn. I lionsklubben be-
varas han i ljust minne.
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Fler medlemmar innebär mer hjälpinsatser

Wayne A. Madden
Lions Clubs International, 

President

NNär jag var en liten pojke spelade 
jag baseboll i juniorlaget i en  vacker 
park. Jag var bara 12 år, men jag 
kände mig som elitspelare. Vår park 
var så ren, fin och välvårdad. Lions 
byggde basebollplanen i parken. Ba-
sebollplanen var viktig för Lions, det 
var många av medlemmarnas söner 
som spelade baseboll, och det var 
viktigt för hela staden där baseboll 
var mycket populärt. Lions i staden 
där jag bodde hade inga problem att 
få medlemmar eftersom de gav sam-
hället vad det behövde. De var själ-
va samhället.

Idag är den svåraste  utmaningen 
för våra klubbar att attrahera nya 
medlemmar. Om vi ska göra det 
 måste vi vara så tilltalande som möj-
ligt för människor omkring oss. Vi 
måste anpassa oss till den nuvaran-
de befolkningen. Det innebär att vi 
måste göra projekt som är viktiga för 
samhället. Det innebär att vi måste 
hålla möten som respekterar männis-
kors scheman och preferenser. Det 
innebär att vi måste fortsätta att vår-
da vårt arv, men även vara öppna för  
nya sätt att göra saker. Vi måste  vara 
representanter för förändring och 
 vara villiga att ställa gamla tillväga-

nan förening som åstadkommer lika 
mycket som Lions gör och har gjort 
under nästan ett århundrade. Men 
vi måste både hjälpa till i våra klub-
bar och få klubbens medlemskap att 
växa. Vi kan alla påverka vår framtid. 
Varenda medlem du tillför, i synner-
het om personen är yngre än du, fö-
revigar våra hjälpinsatser många år 
framöver. I en värld av hjälpinsatser 
multiplicerar vi det goda när vi får 
fler medlemmar.

Crosby Lions Club får via Facebook snabbt ut information på hemorten 
om sina projekt så att man får bättre uppmärksamhet för de lokala 
frivilliginsatserna och ökat medlemsantal och deltagande. 

International president Wayne A. Madden.

gångsätt åt sidan eller förändra dem 
om de inte möts med entusiasm. 

Vår organisation fungerar inte 
uppifrån och ner, så huvudkontoret 
bestämmer inte hur klubbarna sköter 
sina affärer. Lionmedlemmarna själ-
va vet bäst vad som fungerar i de-
ras klubbar. Men nyckeln till det hela 
är själviakttagelse och reflektion. Jag 
har verkligen uppmuntrat alla klub-
bar och distrikt att göra fyra ”depå-
stopp” under årets lopp. Checklistor 
för depåstopp finns på LCI:s webb-
plats. Ta gott om tid på dig att fun-
dera över din klubb. Var stolt över 
vad ni har åstadkommit men utvär-
dera även hur din klubb kan göra ett 
bättre jobb.

Jag är otroligt stolt över våra 
hjälpinsatser. Det finns ingen an-

Händelsekalender
Vårperioden 2013
13.1.  Melvin Jones födelsedag
15.1.  kl. 15.45 senaste tidpunkt för att inlämna 

framställningar och motioner till årsmötet
18–19.1.  NSR-möte, Trollhättan, Sverige

Lionsförbundets styrelsemöten 
23.1., 15.2., 20.3., 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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”Det lyser i vårt sinne en låga varm och klar” 

Seppo Söderholm
Ordförande för Finlands 

Lionsförbund

Nu i slutet av året brukar man utvär-
dera det år som gått och blicka fram-
åt mot det nya. Inom Lionsförbundet 
har man redan börjat förbereda nästa 
verksamhetsperiod.  Förhoppningar-
na gäller medlemstillväxt, grundan-
de av nya klubbar eller minst att det 
nuvarande medlemsantalet beva-
ras. Man fortsätter med att effekti-
vera kommunikationsverksamheten, 
man förtydligar bransch- och arbets-
gruppsorganisationen och utvecklar  
verksamheten med alla tillbuds 
 stående medel. Det är till fördel för 
all verksamhet att den är välplane-
rad och långsiktig så att man när den 
följande perioden tar vid, kan ta av-
stamp från det där den föregående 
slutade. Det garanterar en utveck-
ling av verksamheten såväl på för-
bunds- som på distrikts- och klubb-
nivå. Kort sagt; man håller fast vid 
den verksamhet som är förnuftig och 
verksamheten förnyas behärskat en-
ligt tidens anda.

Traditioner och 
verksamhetsformer

Det är karakteristiskt för oss lions att 
vi har många goda traditioner och 
målsättningar, såsom frivillighet och 
talkoanda, att de insamlade medlen 
oavkortat går till dem eller det som vi 

hjälper och stöder, Röda Fjädern-in-
samlingarna, högaktandet av de som 
försvarat och verkat för bevarandet 
av vår självständighet, att tända ett 
ljus då man tar in en ny medlem och 
då någon medlem gått bort, tradi-
tionen med förslagsställare och fad-
der för en ny medlem, klubbarnas 
självbestämmanderätt, betonandet 
av vänskap och samhörighetsanda, 
världsomfattande lionsprinciper och 
-mål samt vår egen sång Lionandan. 
Därtill har klubbarna ett stort antal 

egna traditioner och handlingssätt 
värda att slå vakt om. Hur ofta kom-
mer vi att tänka på allt detta?

Aktiviteter under julen

Många lionsklubbar har aktiviteter 
som anknyter till självständighets-
dagen och julhelgen. Till dessa hör 
bland annat att tända ljus på hjäl-
tegravarna eller att vid begravnings-
platsens port mot en frivillig avgift 
dela ut granris för att sättas på gra-

ven. Också transport av åldringar till 
julkonserter, till julkyrkan eller för att 
höra på julsånger och olika aktivite-
ter som gäller hjältegravarna är myck-
et vanliga. Vi skall inte heller glöm-
ma bort de julpaket som delas ut åt 
mindre bemedlade och för vilket vi 
lions i vida kretsar är kända.

Då julen är som bäst för den med 
sig god och varm sinnesstämning. Vi 
kommer då ihåg våra närmaste, så-
som vi lions gör längs hela året. Vi 
köper och sänder lionens egna jul-
kort till våra bekanta. Lionsförbun-
dets julskivor är en utmärkt gåva åt 
våra vänner.

Bästa lionsmedlemmar i hela Fin-
land, jag tackar er alla för det frivilli-
ga, osjälviska och betydelsefulla väl-
görenhetsarbete som ni utfört under 
det år som gått. Jag hoppas att verk-
samheten också gett er själva en 
känsla av tillfredsställelse för det är 
ju så, att den som ger, han även får.

Jag önskar LION-tidningens läsare

En God och Fridfull Jul och 
ett Framgångsrikt Nytt År 2013

Förbundets ordförande Seppo Söderholm. Foto: Antti Tuomikoski

Progressiv Melvin Jones 
Fellow (PMJF)
Uttrycket är säkert bekant, men vad betyder det? Ordet progressiv kan på 
svenska betyda ungefär jämnt tillväxande eller gradvis stigande.  På lions-
språk skulle kanske det närmast rätta vara stegvist utökat medlemskap.

Då man gör en donation på 1000 USD till LCIF får den som redan fått 
medlemskap benämningen progressiv Melvin Jones Fellow. Den högt vär-
derade och meriterade klubbmedlemmen får inte som minne av donationen 
en ny plakett utan han får ett nytt MJF-märke med en infälld diamant. Man 
kan således göra flera donationer och varje diamant i märket motsvarar en 
donation till LCIF på 1000 USD. Det finns 100 s.k. erkännandenivåer och 
för varje nivå får man en unik nål. En lionsmedlem kan själv t.ex. i samband 
med en bemärkelsedag be att eventuella uppvakningar styrs via vår stiftel-
se till internationella hjälpinsatser och på det sättet utnämns jubilaren till 
Melvin Jones Fellow (MJF) eller till progressiv Melvin Jones Fellow (PMJF).

Märken prydda med en eller flera diamanter ser man också hos oss men i 
betydligt mindre mängd än på andra håll i världen. Ur LCIF:s register framgår 
det att i Finland finns 5085 Melvin Jones Fellows av vilka 113 är progressiva.

Att ge ett ge ett progressivt Melvin Jones medlemskap till en person 
som redan under åren belönats med olika lionsutmärkelser är ett beak-
tansvärt alternativ.

Fakta och bakgrund för 
Melvin Jones-medlemskap
– MJF etablerades 1973 och det progressiva programmet startade 

1986 som svar på Lions önskemål att utöka sitt engagemang för 
LCIF.

– Donationer genom MJF står för 75 % av stiftelsens årliga intäkter.
– Det finns 100 nivåer i det progressiva programmet.
– Det mesta av de medel som samlades in under den första SightFirst 

-kampanjen och SightFirst II kom genom MJF-donationer.
– I slutet av december 2011 fanns det 331 684 Melvin Jones Fellows 

och 61 493 progressiva Melvin Jones Fellows i hela världen.
– I slutet av oktober 2012 var motsvarande antal i Finland 5085 och 

113. 
– Alla MJF:s inbjuds till en årlig lunch som hålls under den 

internationella kongressen (biljettköp krävs). MJF-lunchen startade 
år 1984 och har hållits vid varje kongress sedan dess. Detta gäller 
även för Hamburg 2013.

– Namnen på MJF:s visas på en dator i LCIF-rummet på internationella 
huvudkontoret.

– Namnen på distriktets MJF:s nämns i en månatligen uppdaterad 
lista som finns hos distriktets LCIF kommittéordförande och/eller på 
respektive distrikts webbsida.
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Tavastehus var platsen för ett in-
tensivt guvernörsrådsveckoslut 16–
18.11.2012. Mötet inleddes på fredag 
förmiddag med förbundsstyrelsens 
möte följt av det egentliga guver-
nörsrådsmötet. På lördag förmiddag 
stod öppningsfesten i tur varefter 
man informerade om och diskutera-
de guvernörsrådets beslut från före-
gående dag. På eftermiddagen följde 
seminariedelen där temat var ungdo-
men och lionens ungdomsverksam-
het. Parallellt pågick ett seminarium 
för distriktens LCIF-ansvariga. Da-
gens höjdpunkt var besöket av före-
gående års internationelle president 
dr Wing-Kun Tam som aktivt deltog 
i LCIF-seminariet. Arne Ritari-stiftel-
sens styrelse sammanträdde även på 
lördagen liksom vissa av förbundets 
arbetsgrupper. Allt som allt fanns 
det under veckoslutet över hundra 
lion på plats i Tavastehus där själva  
guvernörsrådsmötet genomfördes  
enligt det nya koncept som hade sin 
premiär i Kuusamo i augusti.

Ungdomen i fokus

I sitt anförande vid öppningsfes-
ten framhöll förbundets ordföran-
de Seppo Söderholm att förbundets 
ungdomsarbete är omfattande och 
innehåller många olika verksam-
hetsformer. Han nämnde bl.a. Lions 
Quest-programmet, Orkester Nor-
den, fadderbarnsverksamheten i Sri 
Lanka, leoverksamheten och ung-
domsbandtävlingen Skeba. En av de 
mest betydande är vårt ungdoms-
utbyte som till sin volym ar bland 
de mest omfattande i Europa. Han 
tackade alla nuvarande och tidiga-
re aktörer inom ungdomsutbytet och 
gratulerade dem till den nu 50-åriga 
verksamheten.

Med hänvisning till den interna-
tionelle presidenten Wayne A. Mad-
den konstaterade han att vi är en del 
av den internationella verksamheten 
som på ett betydande sätt kan  bistå 
vid storkatastrofer ute i världen.

Förnyelse  
behövs

CC Seppo Söderholm citerade även 
PDG Harri Westermarcks uttryck 
” Lions, vakna”. Vi bör vara öppna 
för den förnyelse som tidsandan krä-

Guvernörsrådsmötet i Tavastehus fick 
besök av IPIP Wing-Kun Tam

ver, i klubben delegera beslutsfattan-
det till styrelsen och vi bör fungera 
smidigt, inte tjänstemannamässigt 
och styvt byråkratiskt. Informations-
gången ska vara aktiv, förutseende 
och aktiv.

Vid öppningsfesten hölls festtalet 
av lion Topias Huovinen, LC Asikka-
la, som beskrev den unga lionsmed-
lemmens upplevelser och erfaren-
heter. Andan i klubben är viktig 
oberoende av ålderskillnaderna i 
klubben. Han jämförde lionsklub-
ben med ett ishockeylag där andan 
måste vara på topp och var och en 
veta sin plats men ändå samspelta 
för att man skall nå framgång.

Ekonomin  
i ett fast grepp

Vid informationen om guvernörs-
rådets beslut konstaterade man att 
bokslutet för perioden 2011–2012 
visar ett överskott på 2  337,75  euro 
vilket jämfört med resultatet för fö-
regående period är en betydande för-
bättring. Förslaget till verksamhets-

berättelse för 2011–2012 godkändes 
för att framläggas för årsmötet i Hei-
nola.

Man kunde även konstatera att 
förbundets aktuella ekonomiska läge 
är på en tillfredsställande nivå. Man 
strävar efter att man skulle  kunna  
följa upp ekonomin i realtid och man 
har redan kunnat notera inbespar-
ningar, bl.a. gällande kostnader för 
olika möten, utan att själva verksam-
heten har lidit.

I punkten gällande verksamhets-
planen och de ekonomiska utsikterna  
för 2013–2014 gav förbundets vi-
ceordförande Asko Merilä sin syn 
på saken. Han konstaterade att ba-
sen för vårt arbete är verksamheten 
i klubbarna. Han frågade sig vad vi 
kan göra för att växa och vad vi kan 
göra för att förnya verksamheten i 
klubbarna. Vi bör aktivt delta i olika 
utbildningstillfällen på olika nivåer 
och även se till att vi utarbetar stra-
tegier för klubbverksamheten. Gäl-
lande medlemstillväxten ansåg han 
att det är möjligt att ha som mål en 
årlig tillväxt på 2 % och han efter-

lyste även en ökad mängd av kvin-
nor som lionsmdedlemmar antingen 
i samklubbar eller i kvinnoklubbar.

En intressant punkt var även det 
att man i förbundets stadgar beslöt 
införa omnämnandet att lionsför-
bundet är en allmännyttig organisa-
tion. Saken har upplevts som själv-
klar men som i samband med Finland 
i fokus-lotteriet har den tillståndsbe-
viljande myndigheten upplevt statu-
sen som oklar.

Guvernörsrådet noterade även att 
patent- och registerstyrelsen godkänt 
ändringar i klubbens modellstadgar 
beträffande antalet verksamhets-
granskare där det nu noteras att de 
kan vara en eller två.

Man godkände även en ändring 
i valproceduren vid förbundets års-
möte med avsikten att få ett smidi-
gare tillvägagångssätt och snabbare 
resultatgivning.

Förslaget till en serviceaktivitet i 
samband med morsdagen med må-
let att ge glädje och gott humör åt 
våra seniorer godkändes. Distrikten 
ansvarar för aktiviteten.

På kvällsfesten överlämnade IPIP Wing-Kun Tam sitt standar till leorepresentanterna Ida Forsell och Aino-Maija Lai-
tinen. Foto: BVL



6/12  LION  63

Aktiviteter kommer  
och går

Bland anmälningsärendena kan man 
notera att Lionsförbundet fortsätter 
sitt samarbete med Invalidförbun-
det fram till 30.6.2014 men att pro-
jektet Skattedeklararera på nätet in-
te förverkligas p.g.a. att ett ytterst 
litet antal klubbar anmält sitt intres-
se för att delta

Vid seminariedelen under lör-
dagen fick mötesdeltagarna infor-
mation om ungdomsutbytet, Lions 
Quest, leoverksamheten, Skeba-
bandtävlingen, Orkester Norden och 
fadderbarnsverksamheten i Sri Lan-
ka. Systemet med en seminariedel i 
anslutning till guvernörsrådets mö-
te ger möjlighet för distriktsguvernö-
rerna att få en bättre insikt i de olika 
verksamhetsformerna som lionsför-
bundet kan erbjuda.

LCIF-seminariet  
lockade deltagare

I samband med guvernörsrådets mö-
te ordnades det ett LCIF seminarium 
i vilket deltog föregående års inter-
nationelle president dr Wing-Kun 
Tam. Han verkar denna period som 
ordförande för LCIF. Vid seminariet 
presenterades för ordförande Tam 
och övriga deltagare ögonsjukhu-
set i Sri Lanka och de utrustnings-
anskaffningar som N-distriktet gjort 
för de synskadades lärcenter. Bäg-

blev distriktens LCIF-kommittéordfö-
rande som av IPIP Tam fick ett cer-
tifikat (Certificate of Appointment) 
som bevis på sin utnämning. De som 
under de tre föregående åren skött 
uppdraget avtackades med certifi-
katet ”Certificate of Appreciation”.

Leomedlemmarna var självskrivna 
deltagare i seminariet och  berättade 
om sina aktiviteter och sin medlems-
situation. IPIP Tam gladde sig över 
leomedlemmarnas medverkan och 
berättade att han säkert var världens 
”äldsta” Leo. 

Mässlingskampanjen 
framgångsrik

I sitt öppningsanförande vid semina-
riet berättade IPIP Tam att man upp-
nått mässlingskampanjens mål men 
att man önskar att man fortsätt-
ningsvis skulle göra donationer så att 
kampen mot mässling kunde fortsät-
ta. I världen dör varje dag 490 barn i 
mässling. Vår realistiska vision inför 
framtiden bör vara en värld där den 
här sjukdomen skulle vara  utrotad. 
IPIP Tam berättade att vaccineringen 
kommit igång bra och att man t.ex. 
i Nepal har vaccinerat två miljoner 
barn. Man förhandlar som bäst med 
Bill & Melinda Gates-stiftelsen om 
en fortsättning på det tidigare sam-
arbetet gälldande mässlingskampan-

jen. Tanken är att mot varje dollar 
som doneras till LCIF donerar Gates-
stiftelsen en dollar.

Lionen och 
samarbetspartner LCIF:s 

stöttepelare

Seminariedeltagarna fick även en 
 redogörelse för de olika bidrag som 
man kan anhålla om hos LCIF och de 
olika donationskategorier som finns. 
Lionen själva är viktiga bidragsgiva-
re men LCIF har även samarbetspart-
ner som donerar medel och utrust-
ning, bland dem Bausch & Lomb och 
Johnson & Johnson. Samarbetspart-
nerna stödde LCIF med 7,6 miljoner 
USD under den senaste verksam-
hetsperioden.

Som ett budskap till oss alla på-
minde han om att man hoppas att 
 lionen gör sitt bästa för att bistå med 
internationell hjälp och att göra stif-
telsen känd.

IPIP Tam visade ett genuint intres-
se för de finländska lionens insatser 
och framförde ett varmt tack till  alla 
för den aktiva verksamhet som vi kan 
visa upp.

BVL/Heidi Rantala (LCIF)

Distriktens LCIF-ansvariga tillsammans med den tidigare internationelle pre-
sidenten Wing-Kun Tam. Foto: BVL

Förbundets ordförande Seppo Söderholm tar för sig av kakan vid ungdomsutbytets 50-års jubileumskaffebjudning. Till 
höger PDG Tuomo Holopainen. Foto: BVL

ge aktiviteterna har fått understöd 
från LCIF. Lions Quest som även får 
stöd av LCIF berättade om sin verk-
samhet. Speciellt uppmärksammade 
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Till befolkningen är Finland ett litet 
land men till antalet lionsmedlem-
mar ett stort. Det internationella års-
mötet ordnas nära oss, låt oss i stor 
skara fara och visa att vi är ivriga att 
agera och att vi är många. Vårt in-
ternationella årsmöte är ett storsti-
lat evenemang som garanterat är värt 
att erfara och uppleva.

Som stöd för Harri

Vi har nu vår egen finska kandidat 
till ledare för världens alla lion. Den 
tidigare medlemmen i internationel-
la styrelsen, PID Harri Ala-Kulju, har 
fått understödsbevis både från Fin-
land och från många andra lionslän-
der. I Hamburg är en japan den offi-
ciella kandidaten, för Harri väntar vi 
på lämplig tur. Arbetet med att stö-
da vår kandidat fortsätter och delta-
gandet i Hamburgmötet är en viktig 
del av kampanjen.

– Förutom medlemsantalet är vi 
starka även i handling såväl i hem-
landet som även internationellt  inom 
ramen för vår stiftelse LCIF. Inte  bara 
handlingarna utan också aktörerna 
förtjänar synlighet, konstaterar Har-
ri. Att delta i det internationella 

stormötet ger mycket för deltagaren 
själv, förutom en stark positiv upple-
velse får man många idéer och  goda 
vänner, fortsätter Harri.

Finländarna är kända

Finländska lion har haft krävande 
internationella ledaruppgifter också   
redan före Harris kandidatur. PID Ai-
mo N.K. Viitala, som i slutet av no-
vember firar sin 85:e bemärkelse-
dag, anslöt sig till vår organisation 
år 1953 som chartermedlem i LC Lah-
ti, har sett och upplevat mycket, så-
som noterades i det föregående num-
ret av tidningen. Jag frågade Aimo 
om finländarnas tidigare internatio-
nella synlighet.

– I själva verket har vi finlända-
re fungerat som initiativtagare till 
internationellt samarbete redan på 
1960-talet. Italienarnas besök i Fin-
land 1960 kom på pärmsidan i LION-
Magazine och fick fem sidor spalt-
utrymme. Enligt tidningen var det 
den första större lionsammankoms-
ten mellan nationer då 100 lion och 
ett tjugutal representanter för media 
kom till vårt land samtidigt som det 
firades studenter och försvarets fan-

fest. Händelsen fick stor publicitet 
också i italienska tidningar, berättar 
PID Aimo. En fortsättning följde då 
de nordiska lionens Nordiskt samar-
betsråd, NSR grundades samma år, 
fortsätter Aimo. 

– En annan finländsk liongärning 
som väckte internationell uppmärk-
samhet var då Europa Forum växte 
ut till ett storevenemang. Helsingfors 
EF år 1963 var ett evenemang med 
800 lion och på den tiden anmärk-
ningsvärd stort, konstaterar PID Ai-
mo. Den tredje historiskt betydan-
de internationella prestationen har 
att göra med organisationen utbred-
ning till östra Mellaneuropa för över 
två årtionden sedan. Aimo själv och 
många finländska lion var med och 
grundade den första klubben bakom 
järnridån, i Budapest 1988 och där-
efter i Tallinn, Moskva och i de bal-
tiska länderna. Till det här årtiondet 
daterar sig sedan Harri Ala- Kuljus 
kampanj för posten som internatio-
nell president. Erfarenhet och krä-
vande uppgifter i Finland ger honom 
en bra bakgrund, fortsätter PID Ai-
mo Viitala.

Synligt i Hamburg

Runt om i Finland har man bör-
jar förbereda deltagandet i interna-
tionella årsmötet i Hamburg. Som 
koordinator för de finländska del-
tagarna fungerar PDG Tuomo Holo-
painen. På annat ställe i den här tid-
ningen berättar man om alternativa 
respaket. Resor planeras av glädjan-
de många. – Jag tror att från Finland 
reser upp till 300–500 personer till 
Hamburg och det är rätt många, upp-
skattar Tuomo.

– Vi har också påbörjat planering-
en av ett gemensamt kännetecken  
för de finländska deltagarna och 
 besluten görs i god tid under våren.  
I mötessalen märks en grupp med 
gemensamma kännetecken, likaså 
i den internationella paraden som 
traditionellt är ett presentationstill-
fälle för olika nationaliteter, berättar 
PDG Tuomo. Till min kännedom har 

Vi ska visa världen att 
vi är många

PID Aimo Viitala, LC Helsinki/Hakaniemi. Lion år 1953. Egna höjdpunkter i 
lionsverksamheten installationstalet i Lions Clubs Internationals styrelse 1981 
samt LC Budapests öppningshögtidlighet 1988. Våra gratulationer med anled-
ningen av bemärkelsedagen 29.11.2012! Foto: RNen.

De skandinaviska lionens väst och en-
hetliga marschdräkt känner man igen 
från många årsmöten. På bilden lion 
Kaija och PDG Tuomo Holopainen i 
Pusan 2012. Stiliga finländare.

 också kommit en inbjudan som tys-
ka D 110-OS har framfört till delta-
gare från L-distriktet och N-distriktet; 
5.7.2013 på kvällen en vänskapsträff 
till vilken även inbjuds lion från Sri 
Lanka D 306-A2, fortsätter lion Tuo-
mo.

Då tidningen utkommer har vi 
 ännu kvar några veckor av förmån-
lig förhandsanmälningstid. Den som 
gör ett snabbt beslut betalar en del-
tagaravgift för mötet som går på 
100 USD. Fr.o.m. 1.1.2013 är pri-
set 130 USD, senare på våren sti-
ger det  ännu med ett par tior. Det 
stora, färggranna evenemanget och 
redan som  bara en händelse som 
åtminstone en gång under lionskar-
riären  måste upplevas, har vi nu näs-
tan som granne. Låt oss i stor skara  
fara för att  heja på Harri och visa att 
hos finländska lion finns det både 
servicestyrka och samhörighetsanda.

Markku Talvio, PDG
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Lionsorganisationens internationel-
la styrelse sammanträdde i början av 
november 2012 i Indianapolis, USA. 
Vid mötet behandlades bl.a. utveck-
landet av serviceverksamheten. Be-
hovet av anslag och service har ökat 
i takt med det ökande antalet natur-
katastrofer.

LCIF fungerar

Vid styrelsemötet beviljade LCIF 
sammanlagt 80 standardanslag, in-
ternationella assistansanslag och 
Core 4-anslag till ett belopp om to-
talt 3,9 miljoner dollar som är över 
två gånger mera än vid det föregå-
ende mötet. För hjälpinsatser inom 
superorkanen Sandys verkningsom-
råde beviljades 100  000 dollar som 
storkatastrofanslag. För att utvidga 
 Special Olympics ögonundersök-
ningsprogram beviljades en miljon 
dollar som Core 4-anslag. Avtalet 
med WHO som gäller SightFirst-
programmets tekniska tjänster får en 
fortsättning med 2,5 miljoner dollar 
för fyra år. LCIF:s anslagskriterier för-
nyades. Det lönar sig att bekanta sig 
med kriterierna då man anhåller om 
anslag från LCIF.

Administrationen  
stöder

Klagomål från Asien och Fjärran  
 Östern gällande administrativa ären-
den sysselsätter fortsättningsvis 
kommittén för juridiska ärenden. Vid  
mötet tog man ställning även till 
 Lions-namnets och -logons använd-
ningsmöjligheter såväl i projekt som 
för projektens sponsorer. Gällande 
investeringar godkändes 3 miljoner 
dollar för den operativa verksamhe-
ten. De ekonomiska utsikterna för 
organisationen pekar igen i positiv 
riktning. Distrikten och multipeldi-
strikten kan nu ansöka om bidrag för 
att ordna familje- och kvinnosympo-
sier en gång under en tvåårsperiod.

Den internationella avgiften för 
ständigt medlemskap höjdes till 
650 dollar. Nya familjemedlemmar 
betalar från början an nästa period 
full internationell anslutnings- och 
charteravgift.

Den internationella familjemed-
lemsavgiften är fortsättningsvis hälf-
ten av den normala medlems avgiften 
räknat från den andra familjemed-
lemmen ifall familjemedlemmar som 

lever i samma hushåll år medlemmar 
i samma klubb.

Då klubben får nya medlemmar 
bör eventuella ändringar som  berör 
faddern göras inom 90 dagar efter 
det att medlemmen anslutit sig till 
klubben. GMT-koordinatorn kan i 
fortsättningen få en internationell 
hedersbetygelse som grundar sig på 
en årlig tvåprocentig medlemsök-
ning i distriktet eller en motsvaran-
de enprocentig ökning i multipeldi-
striktet. Även för de som organiserar 
nya klubbar finns det att få betydan-
de pris från början nästa period.

Utbildning och 
utveckling

Distriktsguvernörsutbildningen 2013 
sker i Hamburg i samband med den 
internationella årskongressen. Man 
har slagit fast utbildningsprogram-
met. Första vice presidenten Barry 
Palmen uppmuntrar distriktsguver-
nörerna och vice distriktsguvernö-
rerna att sinsemellan dela på klub-
besöken. I Finland har man redan 
infört detta system. Styrelsen be-
slöt därtill att distriktsguvernörsut-
bildningen 2014 i Toronto, Kanade 
är tre dagar lång.

De koordinerande lionens uppgif-
ter utvidgades för att stöda de DG-
team som behöver hjälp. De koordi-
nerande lionens uppgift är att stöda 
utvecklingen av verksamheten i nya 
lionsländer. För att stöda utveck-
landet av organisationens verksam-
het beslöt internationella styrelsen 
att grunda två temporära kommit-
téer. Uppgifterna för den kommitté  
som fungerar under denna och  nästa 
verksamhetsperiod har att göra med 
planeringen på lång sikt av organi-
sationen och hur den skall ledas. 
Kommittén som skall uppdatera di-
rektiven för återvinningscentraler 
för glasögon ska ge sina rekommen-
dationer före nästa styrelsemöte.  
Medlemmar och suppleanter till  
leoklubbprogrammets rådgivande 
panel utsågs för ett år framåt.

Den internationella presidenten 
Wayne Madden startade under den 
här perioden lionens åtgärdsprogram 
för läs- och skrivsvårigheter. Den in-
ternationella styrelsen beslöt att fort-
sätta med programmet åtminstone 
tio år framåt i tiden. Det passar ju 
bra in i vårt utbud av serviceaktivi-
teter och många klubbar har gått in 
för det. Om denna aktivitet och även 
om andra serviceverksamheter är det  
skäl att regelbundet rapportera till  
Lionsförbundets medlemsregister. 
Därifrån går informationen direkt till 
den internationella organisationens 
huvudkontor. På det här sättet hål-
ler sig hela vår organisation informe-
rad om vilket fint servicearbete som 
görs i klubbarna.

Tapani Rahko
PID 2007–2009

Organisationens service utvidgas

PID Tapani Rahko på guvernörskursens utfärd till Paide i Estland.

Lionsförbunds katastrofkonto

Vi skall inte stå handfallna då det sker en storkatastrof någonstans 
i världen. Enskilda klubbar och privatpersoner kan donera medel till 
Finlands Lionsförbunds katastrofkonto FI54 8000 1970 8298 84, 
BIC DABAFIHH (800019-70829884). I meddelandefältet bör man 
ange ändamålet samt betalarens namn. Ändamålet kan vara t.ex. 
"Pakistan". Medel som donerats till katastrofkontot förmedlas 
oavkortade vidare med hjälp av Lions-organisationen.
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EEn livlig novembermånad i lionsverk-
samheten är bakom oss och festperi-
oden i december inleds i dessa dagar. 
Vi börjar högtidligt med självstän-
dighetsdagen, sedan slår vi oss till 
ro inför julfirandet och vid nyårshel-
gen går vi in i ett nytt år och som vi 
får hoppas glada och förväntansful-
la. Ännu innan festen börjar några 
aktuella lionsnyheter. 

Händelser i november

Guvernörsrådet höll sitt möte i Ta-
vastehus 16–17.11. Under mötes-
veckoslutet firades lionsförbundets 
50-åriga ungdomsutbyte med födel-
sedagskaffe. Även den tidigare in-
ternationella presidenten Dr. Wing-
Kun Tam hedrade veckoslutet med 
sin närvaro. För GR-mötesveckoslu-
tets händelser och beslut redogörs 
närmare på den här tidningens sidor.

Den 14 november ordnade för-
bundet ett frukostmöte med repre-
sentanter för media i restaurangen 
Glaspalatset i Helsingfors. Syftet 
med mötet var att stärka förbundets 
mediakontakter och på det sättet 
öka lionsverksamhetens synlighet.  
Förbundet lyckades bra i sina  
strävanden; några representanter för 
media deltog i mötet och möteskal-
lelsen har gjort att man visat intres-
se även från en större krets. Härifrån 
är det bra att fortsätta. Förbundet  
representerades av PID Harri Ala- Kul-
ju, kommunikationsledaren Thor leif 
Johansson och generalsekreteraren. 
Alldeles före mötet kom det ut en  
broschyr i fickformat ämnad för 
medlemsvärvning. Broschyren kan  
beställas från förbundets kansli.

För att fira att det förflutit 25 år  
sedan kvinnor kunde ansluta sig som 
lionsmedlemmar ordnades det ett 
jippo 25.11. Jag önskar att de kvinno-
klubbar som ordnade läs-evenemang 
skulle ta kontakt med förbundet  
(kaisa.hartzell@lions.fi) och berätta-
de kort var och hur jippot förverkli-
gades och hur det lyckades.

Volymen på förbundets 
aktiviteter 2011–2012

Med hjälp av medlemsregistrets akti-
vitetsdel har man utrett hur mycket 
lionen under den senaste verksam-
hetsperioden använde tid för aktivi-
teter och talkoarbeten samt hur stora  
var klubbarnas penningmässiga  
understöd. De resultat som man fått 

berättar inte sanningen då endast 
60  % av klubbarna har fyllt i upp-
gifterna i medlemsregistret på rätt 
sätt. Utgående från försiktiga upp-
skattningar kan man ändå konstatera 
att man utfört 20  600 timmar servi-
cearbete, 56  800 timmar talkoarbete 
och gett understöd för många hund-
ratusentals euro. Då man till den 
här understödssumman adderar de  
internationella penningdonationerna 
och Arne Ritari Stiftelsens anslag för 
klubbarnas serviceprojekt, överstiger 
summan en miljon euro. Det är en 
fantastiskt stor summa. Jag poäng-
terar ändå att en regelbunden upp-
datering av aktivitetsdelen i med-
lemsregistret är synnerligen viktigt 
för att förbundet exakt och rätt skall  
kunna informera om utfört lions-
arbete.

Finland i fokus-lotteriet

Oy Alandia Games Ab som ansva-
rar för lotteriets praktiska genomför-
ande upprätthåller lotteriets vinstför-
teckning. Enligt den har man vunnit 
årsmötesresor till Hamburg, Ranta-
sipi-spasemestrar och smarttelefo-
ner på olika håll i Finland. Grattis 
till vinnarna. Det finns ännu kvar en 
mängd med vinster, varför det lönar  
sig att skrapa lotter fast som jul gåva 
åt en själv. Jag påminner om att 
man löser in vinsten endast genom 
att sända vinstlotten till den adress 
som nämns i de instruktioner som 
finns på lottens baksida.

Viktigt i januari

Motioner till klubbarna och årsmö-
tet bör vara förbundets kansli tillhan-
da senast 15.1.2013 kl. 15.45. Även 
ansökningarna till viceordförande-
posten och andra i den här tidning-
en utannonserade uppdrag (ID-leda-
re, ungdomsutbytes- och Leoledare) 
ska sändas in till förbundets kansli 
senast för utgången av ovannämn-
da tidpunkt.

Några saker som det nya 
året för med sig

– Medlemsregistret utvecklas 
Gällande förbundets medlemsregis-
ter börjar man nå det skede då man 
kan öppna medlemsregistret för alla 
medlemmar.  Man planerar att detta 
kan ske fr.o.m. 1.7.2013. För att änd-
ringen skulle lyckas på önskat sätt, 

bör man fästa ännu större vikt än ti-
digare vid de månatliga uppdatering-
arna av medlemsregistret. Och om 
det inte finns något nytt att rappor-
tera så räcker det med att sätta ett 
kryss i rutan. Huvudsaken är att man 
på månadsbasis kan följa med upp-
dateringarna och på det sättet försäk-
ra sig om att uppgifterna är aktuella.

– Nyordningar vid årsmötet i 
Heinola
Under den här perioden har det i för-
bundet verkat en arbetsgrupp som 
haft som uppgift att fundera över för-
nyelse av årsmötenas uppläggning. 
Förnyandet inleddes redan vid års-
mötet i Jyväskylä och processen fort-
sätter i Heinola.  En förändring gäller 
genomförandet av valen vid årsmö-
tet. Därtill har man lagt till i program-
met en panel i vilken viceordförande-
kandidaterna deltar. Vi kommer att 
skriva om dessa förnyelser på LION-
tidningens sidor så att de som del-

tar i årsmötet ska ha en klar uppfatt-
ning om vad förändringarna innebär 
och hur man fungerar vid årsmötet.

Ännu gällande december

Jag påminner om att Lionsförbundets 
kansli är stängt vecka 50 (10–14.12.) 
p.g.a. att kansliet flyttar. Vi har på 
förhand försökt se till att arbetet på 
kansliet fortsätter normalt senast 
måndag 17.12. Förbundets kansli är 
också stängt 27–28.12. och 31.12.
___

Ett tack till er alla för det lionsarbete  
som ni utför! Samla krafter inför 
jultiden så att ni i lugn och ro kan  
fira jul tillsammans med era närmas-
te och njuta av samvaron.

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Generalsekreteraren sköter sin hälsa med att avnjuta mineralhaltigt källvatten 
i Karlovy Vary (Republiken Tjeckien). Foto: Jyrki Ahmala.

Mot Juletid och ett Gott Nytt År
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Aldrig tidigare har årsmötets mötes-
plats erbjudit så många möjligheter 
som Vierumäki i Heinola gör. Årsmö-
tet i Heinola har redan väckt stort in-
tresse och det har kommit talrikt med 
förfrågningar. Alla tecken tyder på att 
vi har ett alla tiders lionsveckoslut på 
kommande.

I november har det gått fyra år 
 sedan klubbarna i IV regionens I zon 
i D-distriktet undertecknade anhål-
lan om att få arrangörsrättigheterna 
till Finlands Lionsförbunds årsmöte 
år 2013 och de fick dem som enda 
sökande.

Då du läser den LION-tidningen 
som du har i handen är det 185 da-
gar kvar till mötet. Dessa återståen-
de dagar ökar på mötesarrangörer-
nas arbetsbörda mer en någonsin. 
 Under det senaste året har vi haft 
regelbundna möten en gång i må-
naden och därtill har de olika kom-
mittéerna haft sina möten.

Årsmötet i Heinola kommer att bli 
minnesvärt redan för den skull att 
det är fråga om Finlands Lionsför-
bunds 60:e årsmöte. Därtill tar vi i 
bruk ny praxis för att få mötena  mera 
meningsfulla.

På grund av gällande bestämmel-
ser inledde man i Jyväskylä årsmötet 
redan på fredag som man vid kom-
mande årsmöten kunde ta som vana. 

 

Smidigare möte än 
tidigare

I Heinola är lördag och söndag mö-
tesdagar. Den traditionella marschen 
har ersatts av fanornas festliga in-
tåg i samband med öppningsfesten.

(Kom ihåg att ta med klubbens 
 fana). Övriga mötesdeltagare får föl-
ja med intåget i Vierumäki Arena.

Den av klubbens officiella dele-
gater som först anmäler sig, över-
lämnar vid det egna distriktets 
 anmälningsdisk klubbens fullmakt i 
original över de officiella mötesdel-
tagarna. Var och en ska anmäla sig 
personligen. De officiella delegater-
na får röstningsmaterialet och i del-
tagarpasset fästs ett märke som  visar 
att man är röstberättigad. Även de 
som beroende på sin position är röst-
berättigade ska anmäla sig personli-
gen och får på samma sätt sitt ma-
terial och märke.

Röstningarna sker på ett nytt sätt 
i mötessalen där det finns ett till-

räckligt antal valurnor och vid varje 
 valurna finns det två personer som 
övervakar röstningen. På det här 
sättet försnabbas röstningsproces-
sen och vi får snabbare reda på röst-
ningsresultatet.

Vi har också beaktat de möjlighe-
ter till sidoprogram som Vierumäki 
erbjuder där vi bl.a. har mycket av 
motionsaktiviteter för envar och an-
nat trevligt. Och ingenting hindrar 
att man kombinerar veckoslutet med 
några dagars semester tillsammans 
med hela familjen redan före vecko-
slutet eller efter. Det finns intressan-
ta saker att göra även för barn och 
ungdom.

Logialternativ finns  
det gott av

I Vierumäki finns ett stort antal logi-
alternativ. Utbudet består av hotell-
rum, högklassiga lokaler och stugor 
även för större grupper. Logi finns 
också i Heinolas centrum som lig-

ger ca 12 km bort. Det ordnas även 
busstransport mellan Heinolas cen-
trum och mötesplatsen Vierumäki.

I Vierumäki grundas även ett 
 Caravan-område som erbjuder logi-
möjligheter för de som kommer med 
husbil eller – vagn. Caravan-området 
ligger på ett kort promenadavstånd 
från Vierumäki Arenan.

Den färskaste 
informationen  

på våra webbsidor  
www.

lionsvuosikokous2013.fi

Årsmötesarrangemangen framskri-
der hela tiden. Då detta skrivs i bör-
jan av november finns det ännu 
några saker på hälft men som ändå 
kommer att bli klara inom kort. Den 
 nyaste och mest aktuella informatio-
nen om årsmötet hittar man på in-
ternet under adressen http://www. 
lionsvuosi kokous2013.fi. På webb-
sidorna finns ett omfattande infor-
mationspaket om årsmötet. Sidorna 
uppdateras och innehållet komplet-
teras regelbundet. Kom alltså ihåg 
att besöka årsmötets webbsidor.

På årsmötets webbsidor kan du 
också beställa årsmötets nyhetsbrev. 
Som en av de första får du då de färs-
kaste uppgifterna och nyheterna be-
kvämt till din egen e-postadress.

Samtidigt som jag önskar er alla 
en God Jul på hela arrangörsorgani-
sationens vägnar, önskar jag er alla 
hjärtligt välkomna till Heinola näs-
ta år i juni för att uppleva och nju-
ta av trevlig samvaro och enaståen-
de möjligheter. 

Vi träffas i Heinola 2013 
– Naturligtvis!

 PDG Jukka Hietanen 
VK2013 huvudkommitténs 

ordförande

Årsmötet i Heinola är 
fullt av möjligheter
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Vår Lions klubb Lappträsk/Liljendal/
Pernå blev redan ifjol kontaktad av  
den lokala pensionärsföreningen 
 angående byggandet av en gym park 
i Liljendal. Ärende kom så småning-
om upp till behandling i klubben, vi  
började fundera på projektet och 
 insåg att om det skall förverkligas så 
är nog vår klubb en resurs som klarar 
av projektet. Vi utsåg en arbetsgrupp 
för ändamålet som från allra första 
början leddes av Bertel Mårtenson.

Arbetsgruppen började sitt arbete 
med att se på alla de olika frågor som 
har med projektet att göra. Inspira-
tionen hade ursprungligen kommit 
från Lovisa och nu fanns det ju också 
en möjlighet att vi skulle stå inför det 
att projektet kunde leda till liknande 
önskemål från Lappträsk och Pernå. 

Att hitta en lämplig plats för par-

Vidga vyer på NSR

Varje år samlas lionmedlemmar 
från hela Norden för möte, NSR 
 (Nordiska samarbetsrådet). I år sker 
det för första gången på fem år i 
Sverige, närmare bestämt Trollhät-
tan 18–20 januari. Du kommer väl?!

– Jag tycker man ska passa på nu 
när det för en gång skull är nära för 
medlemmar att åka till ett NSR. Nor-
malt så träffar man i klubben mest 
sina klubbkamrater. Men nu finns 
chans att vidga sina vyer och kontak-
ter med Lions från hela Norden, sä-
ger Lars-Olof Wallinder, medlem i LC 
Trollhättan och en av arrangörerna. 

Arrangör är Lions Club Trollhät-
tan med 25 medlemmar. Ett erfa-
ret gäng när det gäller att arrang-
era stora möten. För vad är väl ett 
NSR med målsättningen 200 delta-
gare mot ett Riksmöte med 900 del-
tagare? LC Trollhättan har nämligen 
arrangerat Riksmöte, det var 2006 i 
Trollhättan. 

Liljendal 
Senior Park

Hälsningar från våra lionvänner i Sverige

– Vi kommer göra vårt yttersta 
för att NSR-deltagarna ska trivas, 
precis som på Riksmötet, säger Björn 
Wahlenius. 

Förutom att träffa Lions från he-
la Norden och delta i erfarenhetsut-
byte, vilket är syftet med hela NSR, 
så har man som medlem chansen att 
höra om det gemensamma hjälppro-
jektet som NSR har, Lions Quest i 
Georgien. Alla klubbar betalar 30 
kronor per medlem och år till detta 
projekt. Nästa verksamhetsår 2013–
14 börjar ett annat projekt, en ögon-
klinik i Burkina Faso i Afrika. Lions i 
Danmark projektleder. 

Vidare kan du gå på seminarier 
om IR = internationella relationer (in-
ternationella hjälpprojekt). Om GLT 
– GMT (Globalt ledarskapsteam 
och medlemsteam) och om ett som 
handlar om framtiden för NSR.

LEO från hela Norden kommer att 
bjudas in. Och arrangörerna hoppas 
att de två LEO-klubbarna i Sveri-

ge, LEO Sölvesborg och LEO Aves-
ta, kommer att ställa upp mangrant. 

Arrangemangen kommer att ske 
centralt mitt i Trollhättan. Deltagar-
na kommer att erbjudas boende på 
Scandic Hotel Swania, där också väl-
komstparty och bankett kommer att 
hållas. Där välkomstpartyt och ban-
ketten hålls är det bara Lions som 
håller till, utrymmena är abonnera-
de av Lions. 

Underhållningen på mingelpar-
tyt blir ungdomar från den estetis-
ka linjen på gymnasiet i Trollhättan 
och på banketten från Kulturskolan i 
Trollhättan. Ungdomarna ställer upp 
gratis för att få visa vad de kan. Kul-
turskolan leds av rektor Ulf Waden-
brandt som arbetat med bland annat 
E-type och Robert Wells. 

– Klädkoden på banketten är 
mörk kostym, enligt uppgift från gu-
vernörsrådets ordförande Kent Bene-
diktsson, flikar Björn Wahlenius in. 

Vidare kommer invigning och mö-
tesförhandlingar att hållas på Fol-
kets Hus. Det är gångavstånd mel-
lan hotell Swania och Folkets Hus. 
För den som sitter upptagen i  möten 
och seminarier är den gångvägen ett 
 utmärkt tillfälle till att se centrala 
Trollhättan. 

Till Trollhättan går det lätt att ta 
sig med tåg, flyg eller bil. 

För partner kommer speciella part-
nerprogram att arrangeras. Det är i 
skrivande stund inte bestämt vad, 
men ett kan bli att besöka Film i Väst 
eller ”Trollywood” som Trollhättan 
brukar kallas i filmsammanhang. 

Ett annat är en båttur på Göta Älv, 
om vädret tillåter eller till det gamla 
industrilandskapet nedåt älven som 
idag är en smältdegel för teknisk ut-
veckling inom bilindustrin. Och så 
har vi SAAB museet också som kan 
bli en given punkt på partnerpro-
grammet. 

Priserna på de olika arrangemang-
en är modesta, liksom hotellpriserna. 
Ett dubbelrum kostar under 950 kro-
nor och välkomstparty och bankett 
mellan 400 och 550 kronor. 

– Nu hoppas vi på snö också, sä-
ger Göran Kjellebäck. 

Varför då? 
– Jo för att älven på vintern gör 

Trollhättan trolsk eller sagolik, om 
man så vill, säger Göran.
För mer information och 
anmälan, se http://
www.nsr2013.lionstrollhattan.com/

Källa: Maud Nordell, 
Tidningen Lion, Sverige

ken var egentligen den första frågan 
och där deltog hela klubben. Vi  hade 
ett par alternativ och föll slutligen för 
en naturskön plats i centrum av Lil-
jendal på Ålhusbäckens strand. Mar-
ken ägs av Lovisa stad och i närhe-
ten finns en mattvättplats och en 
lekpark. Därtill låg lågstadieskolan 
i närheten. 

I ett tidigt skede inleddes ett sam-
arbete med flera lokal föreningar. 

Insamlingen av ekonomiska bidrag 
kom igång när planen blev klar. Pro-
jektets budget gick på 16  000 euro 
och över 200 talkotimmar. Finan-
sieringen ordnades genom vår egen 
klubb, Lovisa stad, Arne Ritari-stif-
telsen och ett flertal lokala företag. 
En sponsortavla finns på platsen. 

I våras kom arbetet igång något 
försenat beroende på den våta våren. 
Invigningen skedde den 12 septem-

ber med en riklig publik på plats trots 
duggregnet. Regnet gjorde också att 
en del finslipning blir till nästa vår. 
Vi byggde samtidigt en petanqueba-
na och parken har redan blivit popu-
lär både bland ungdom och äldre. 
Ett stort tack till alla finansiärer och 
till arbetsgruppen som gjort ett stort 
jobb, det största enskilda i klubbens 
historia. 

Text och foto: Bengt Wahlroos

LC Lappträsk/Liljendal/Pernå i full fart med byggandet av Liljendal Senior Park.

NSR
2013
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Lionsorganisationens följande internationella årsmöte ordnas i Hamburg  
5–9.7.2013. Aldrig tidigare har ett internationellt årsmöte hållits så nära 
Finland som nu.

Lionsförbundet och många enskilda lions eller klubbar ordnar resor till 
evenemanget nästa sommar. På det här uppslaget ges i sammandrag upp-
gifter om de resepaket som Lionsförbundet erbjuder och kontaktinformation 
även till andra researrangörer.

Anmälning och registrering till årsmötet

Deltagarna bör registrera sig till evenemanget. Bäst lyckas detta via Online 
Registration-nättjänsten. Medföljande partner kan registrera sig vid samma  
Online-session varför man inte bör avbryta kontakten innan bägges 
 personuppgifter har sparats i registret.

Registreringen sker på adressen http://www.lionsclubs.org ->Nyheter och 
evenemang-> Internationella kongressen ->Om kongressen.

Registreringsavgiften och hotellreserveringen betalas i samband med  
anmälningen genom att du ger uppgifter om ditt kreditkort. Den summa som 
debiteras syns som ett kreditkortsinköp på den räkning som kommer sena-
re. Bekräftelse kommer med e-post.

Vid registreringen behöver du ditt internationella medlemsnummer  
(fråga klubbens kassör eller sekreterare) och din klubbs internationella num-
mer (hittas i Lions-årsboken).

Man kan också anmäla sig med en anmälningsblankett som kan printas 
ut och som man bör posta tillsammans med betalningen till huvudkonto-
rets adress i USA som nämns på blanketten.

Vi rekommenderar ändå man anmäler sig via internet.

Registreringsavgift
före 31.12.2012 är avgiften100 USD/person (barn 10 USD)
1.1.–31.3. är avgiften 130 USD/person (barn 10 USD)
1.4. – på plats är avgiften 150 USD/person (barn 10 USD)

 
Logireserveringar

Logireserveringen ska göras i Online Registration-nättjänsten samtidigt som 
du registreras dig. Logireserveringen görs i de hotell som reserverats av LCI 
d.v.s. av huvudkontoret.

I samband med anmälningen uppbärs en reserveringsavgift för hotellrum-
met på 200 USD som dras av på hotellnotan vid utcheckning.

För de nordiska deltagarna har man valt följande hotell:
– Ibis Alster Centrum Hotel (142 euro/dygn),  

avstånd till kongresscentret är 1,7 km
– Mercure Hotel Am Volkspark (160 euro/dygn),  

avstånd till kongresscentret är 7,4 km

Du kan framföra önskemål gällande vilket hotell du hels vill bo på. Huvud-
kontoret bekräftar med e-post. Från alla de hotell som huvudkontoret valt 
finns det busstransport till mötesplatsen och tillbaks till hotellet.

Ifall deltagaren bor på ett annat hotell än det som huvudkontoret har valt, 
kan man inte göra logireservering på Online Registration-nättjänsten.

 
Bra att veta

Att delta i paraden
De nordiska deltagarna har av tradition deltagit i paraden med en enhetlig 
klädsel samt deltagit i Get together-kvällen och i Scandinavian Hospitality 
Room-kvällsprogrammet. För dessa tillställningar uppbärs en sammanlagd 
avgift på ca 80 euro/person (av detta är paradvästens andel ca 20 euro). Om 
detta informeras resenärerna ännu separat.

Bekanta dig med årsmötets program 
på adressen
http://www.lionsclubs.org -> 
Nyheter och evenemang -> 
Internationella kongressen

Under våren kan det komma mindre 
ändringar eller preciseringar på priset 
på resorna men de avviker inte i någon 
större grad från det som man nu vet om 
prisnivån.

Resekoordinator Tuomo Holopainen 
ger ytterligare information om registre-
ringen och resorna. Tfn 0400 677 293 
eller e-post tuomo.holopainen@lions.fi. 

Ta kontakt!
Resekoordinator 

Tuomo Holopainen.

RES TILL HAMBURG OCH NJUT AV STÄMNINGEN 
PÅ LIONSORGANISATIONENS ÅRSMÖTE

MILJÖGÄRNING 
FÖR ORTENS BÄSTA
Finlands Lionsförbund r.f. utlyser ett miljöpris för perioden 
2012–2013. Skriftliga ansökningar gällande priset ska sändas till 
Finland Lionsförbund r.f.:s kansli senast 30.4.2013 under 
kansliets öppethållningstid på adressen Kyrkobyvägen 10, 
00700 Helsingfors. Priset kan sökas av Finlands lionsklubbar.

Miljöprisets storlek är 1000 €.

Kriterierna för beviljande av miljöpriset är:

1. Miljögärningens inverkan på det egna områdets ekologiska, 
sociala, kulturella och ekonomiska tillstånd

2. Miljögärningens inverkan på aktivering av människor i deras 
vardagsliga sysslor

3. Kontinuiteten i den miljöaktivitet som klubben utför på den 
egna orten

4. Den förverkligade modellens möjligheter att användas i andra 
klubbars verksamhet

Priset överlämnas vid Finlands Lionsförbund r.f.:s årsmöte i Heinola 
8.6–9.6.2013. Prisnämnden består av lionen Pekka Hynninen och 
Josi Mikkilä, LC Rantasalmi.

Anhålles om att kontakt gällande miljöaktiviteten tas med e-post 
till adresserna: pekka.hynninen@yki.fi, josi.mikkila@rantasalmi.fi

Finlands Lionsförbund r.f.



Antti Forsell, leojohtaja

Aktiivisuus pal-
kitaan. Se 
palkitaan lä-

hestulkoon aina ja joka paikassa taval-
la tai toisella myös oikeassa elämäs-
sä. Olemalla aktiivisia saavutamme 
enemmän, koska aktiivisuus koulussa 
ja opiskelussa yleensä näkyy parempi-
na arvosanoina, työpaikalla se helpom-
min johtaa ylennykseen tai parempaan 
palkkaan. Leoklubien arjessa aktiivi-
suus saa aikaan hyvän klubihengen ja 
mukaan enemmän jäseniä. Samalla se 
myös tarkoittaa parempia aktiviteetteja. 
Klubiaktiviteetit ovat se koko järjestön 
juttu, jolla leojen ja leijonien maine on 
luotu, ja josta meidät tunnetaan. Siksi 
on tärkeää, että klubit tekevät ja osal-
listuvat aktiivisesti palvelutoimintaan. 

Leojen ja leijonien vä-
linen yhteistyö voi 
olla todella hauskaa 

ja opettavaista molemmil-
le osapuolille. Suomen Leo-
jen hallituksella on työryhmä 
”Leojen ja leijonien suhteet”, 
jonka jäsenet pohtivat, mi-
ten voisimme kaventaa kui-
lua leojen ja leijonien välillä. 
Johtopäätökset olivat, että 
tulisi käydä monissa tapah-
tumissa, ja pitää huolta ettei-
vät leijonat unohda sinua.

Rohkeutta  
leijonakokouksista

Itse kävin erään leijonaklubin 
klubi-illassa syyskuussa. Paikalli-
set leijonat toivottivat minut lämpi-
mästi tervetulleiksi kokoukseensa, 
juttelivat kanssani, ja huumori kuk-
ki: jo ennen kuin kokous oli alkanut, 
tappelivat leijonat siitä, kuka saa is-
tua minun vieressäni. Pääsin esiin-
tymään illan aikana ja sain hyvin 
positiivista palautetta sekä yhden 
tiukan leoaiheisen kysymyksen. Il-
ta jatkui pitkälle rattoisasti, ja minulla 

jäi todella hyvä vaikutelma klubista.
Viime kevään piirikokouksessa 

sain pitää puheen noin sadalle lei-
jonalle kokouksen keskellä. Puhuin 
hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi ja ko-
rostin vain leotoiminnan pääpiirtei-
tä. Jälkikäteen sain kuulla monelta 
leijonalta, että puheeni oli ollut koko 
päivän paras. Itsetuntoa hiveli kuul-
la noin ihanaa palautetta!

Palvelua yhdessä  
leijonien kanssa
Minä ja leoystäväni Magdalena 

olimme mukana LC Haminan akti-
viteetissa tehdä markkinamyyntiin 
ulkoharjoja. Spray-maalasimme 
teollisuushallissa harjoja kaikilla 
sateenkaaren väreillä. Leijonat in-
nostuivat tästä taiteellisesta näkö-
kulmastamme, ja saimme todistaa 
lapsellista intoa ja inspiraatiota sekä 
sädehtiviä harjavärityksiä heidänkin 
suunnaltaan.

Marraskuisena hallituksen ko-
kousviikonloppuna osallistuimme 
Vuosaaressa Lions Club Helsinki/
Finlandian järjestämään Auta las-
ta, auta perhettä –aktiviteettiin. 
Päivystimme Columbus -kauppa-
keskuksessa ja kannustimme kau-
passakävijöitä ostamaan yhden 
ylimääräisen tuotteen, lahjoitet-
tavaksi Ensi- ja turvakotien liiton 
kautta apua tarvitseville turvapaik-
kaa hakeneille perheille. Keräyksen 
tuotto oli laaja: säilykeruokia, lasten 
leluja, hygieniatuotteita ja pari jou-
lukalenteriakin. Keräyksen tuotto oli 
yli tuhat euroa. Aktiviteetista jäi it-
sellekin todella hyvä mieli, sillä asia 
tuntui todella vetoavan useisiin. Ak-

tiviteetti oli hyvä väylä yhteistyölle 
leijonien kanssa – työskentelimme 
useamman tunnin rintarinnan. Tä-
tä kampanjaa kannattaa ehdottaa 
taustaklubeillenne yhteistyöaktivi-
teetiksi!

Lähde siis rohkeasti mukaan 
leijonatapahtumiin ja pyydä kutsu, 
jos et sitä automaattisesti saa. Lei-
jonista on kiva nähdä nuoria kasvoja 
tapahtumissaan. Saat varmasti pal-
jon mielenkiintoa osaksesi. Uskal-
tautuminen on kaiken arvoista. Sa-
malla opit myös uudenlaisia taitoja, 
kuten esiintymistä suurelle yleisölle 
ja kokoustekniikkaa. Leijonien kaut-
ta on mahdollista myös tehdä yleis-
hyödyllistä verkostoitumista.

Uusi slogan
Hetkiin yhdessä leijonien kans-

sa on mahtunut monenlaisia tuntei-
ta, turhautumisesta naurun kyyne-
liin. Leotoiminta kuitenkin rakentuu 
leijonien varaan, olemmehan lei-
jonien vanhin nuorisoaktiviteetti. 
Leojen kautta olen tutustunut myös 
moniin upeisiin leijoniin, joita tu-
len muistamaan myöhemmin läm-
möllä.  Muun muassa näistä syistä 
hallitus päätti muuttaa sloganimme 
”Yhdessä enemmän” muotoon ”Me 
palvelemme. Yhdessä.”, joka ko-
rostaa sitä, että olemme leijonien 
aktiviteetti ja arvostamme sitä. Toi-
saalta leojen painotus on aina ollut 
yhdessä tekemisessä, joka näkyy 
myös uuden sloganimme viimei-
sessä toteamuksessa. Haluamme 
palvella ja teemme sen yhdessä – 
yhdessä paitsi muiden leojen kans-
sa, myös yhdessä leijonien kanssa.    

Liity Suomen Leojen hallitukseen

Suomen Leojen hallituksesta (SLH) puuttuu vie-
lä kolme jäsentä. Haluaisitko sinä liittyä mukaan 
tähän energiseen ja innokkaaseen porukkaan?
Haussa ovat presidentit E-, H- ja IL-piireihin. 

• Piiripresidentin tärkein tehtävä on olla yhteys-
henkilö piirin klubien ja Suomen Leojen hal-
lituksen välillä. 

• Piiripresidentti pääsee tutustumaan oman 
alueensa leotoiminnan lisäksi koko Suomen 
leotoimintaan, tutustumaan uusiin ihmisiin, 
osallistumaan SLH:n kokouksiin eripuolella 
Suomea.

• Piiripresidentti voi oppia leijonien toiminta-
malleja ja parhaassa tapauksessa perusta-
maan uusia leoklubeja. 

Lisätietoja saa SLH:n presidentiltä 
Ida Forsellilta (ida.forsell@leo-clubs.fi). 

Tämän kauden lopussa tulen leo-
johtajana palkitsemaan vuoden par-
haan klubiaktiviteetin! Aktiviteetti voi ol-
la varainkeruuta, palveluaktiviteetti tai 
molempia. Se voi olla uusi tai olemassa 
oleva. Tärkeintä on, että se on leoklubin 
toteuttama. Lisäksi tästä aktiviteetista 
tulee tiedottaa joko sleo-sähköpostilis-
talla, Suomen Leojen Facebook-sivul-
la, ja/tai Leolehdessä. Kaikki mukaan 
suunnittelemaan ja toteutta-
maan leojen upeita ak-
tiviteetteja!

Me palvelemme.Yhdessä.
Teksti Aino-Maija Laitinen, SLH varapresidentti

LEOLEHTI  
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Suomen Leojen hallitus
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AnnA-MAijA räihä

5.12. Kansainvälinen Leo-päivä
Joulukuun viidentenä juhlitaan maailman ensimmäisen leoklubin 
perustamista. Valmentaja Jim Graver lähetti leopallon liikkeel-
le vuonna 1957. Se oli todennäköisesti baseball. Graver toimi 
Abington High School -lukion baseball-valmentajana Yhdysval-
tain Pennsylvaniassa, ja hän oli Glensiden lionsklubin aktiivinen 
jäsen.  Hän perusti ensimmäisen leoklubin liontoverinsa William 
Ernstin avulla 5.12.1957.

Tammikuu
Kansainvälinen järjestömme viettää tammikuussa glaukooman 
tiedotuskuukautta. Silmäsairauksien torjunta on yksi leijonatoi-
minnan kantavista ajatuksista. Toinen tammikuun teema on nä-
län helpottaminen. Voisiko jompaankumpaan näistä teemoista liit-
tää jonkun leojen ja leijonien yhteisaktiviteetin? 

25.-27.01 LEPF 2013 (Himos, Suomi)
Leo Europa PreForumissa esitellään tulevan Forumin tapahtuma-
paikka ja ohjelma. Paikalle odotetaan 80 leoa eripuolilta Euroop-
paa. Mene mukaan haistelemaan kansainvälisiä tuulia. Lisätietoa 
osoitteesta www.lef2013.org

25.-30.4.2013 (Libanon)
Mediterranean Workshop  järjestetään Libanonissa. Tapahtumas-
sa Välimeren alueen leot kokoontuvat pohtimaan oman alueen-
sa leotoiminnan kehitystä. Mene mukaan viemään pohjoismaisia 
tuulia Välimerelle!

1.-2.6.2013 Laxemburg ball Itävallassa 

7.-8.6. VK, Vierumäki
Suomen Leojen ja leijonien vuosikokous pidetään tällä kaudella 
Vierumäellä. Merkitse tapahtuma jo kalenteriisi. Lisätietoa seu-
raa pitkin kevättä.

05.-09.07. LCIC (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!

Melkein kaikissa leomaissa on vuosikokous kevään aikana. Lisätietoa vuo-
sikokouksista saat ILO:ltamme Karri Lehdolta. 

12.-14.4.2013: Unkari, Slovenia ja Ranska

3.-5.5.2013: Sveitsi 

9.-11.5.2013: Ruotsi

16.-18.5.2013: Saksa ja Romania 

16.-19.5.2013: Italia 

24.-26.5.2012: Itävalta ja Kroatia 

1.-2.6.2013: Hollanti

hAnnA leskinen

Leomaailman 
tapahtuma-

kalenteri

Uutisia Suomesta 
ja maailmalta

4
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1. Hämeenlinnassa suunnitel-
tiin toimintaa. Klubi on löytänyt tois-
takymmentä potentiaalista uutta jä-
sentä. Hyvä Hämeenlinna!

2. Leo Club Ylivieska auttoi 
Austiikan narikassa ja suunnittelee 
aktiviteetteja joulukuuksi. Toivotta-
vasti saamme lukea niistä seuraa-
vassa lehdessä!

3.  Haminan leoklubissa lähde-
tään paketoimaan LC Hamina/Var-
varan kanssa joululahjoja paikalli-
seen markettiin. Hienoa yhteistyötä 
leijonien kanssa! 

4.  Myös Leo Club Jyväskylä/
Lohikoski auttaa leijonia joululah-
jojen paketoinnissa. Jyväkyläläiset 
toimivat yhdessä LC Palokka/Wil-
mojen kanssa.

5. Espoo/Downtownin leot 
osallistuivat Nenäpäiväkeräykseen 
594,45 euroa. Hienoa Espoo! 

6. Porvoo/Pomega juhli perus-
tamischartereitaan lokakuun lopus-
sa. Paikalla oli parikymmentä leoa 
eripuolilta Suomea sekä kymmen-
kunta taustaklubien ja piirin leijo-
naa. 

7. Vihdin leot osallistuivat Nenä-
päivään ja suunnittelevat bingoiltaa 
vanhainkodissa. Klubi lähettää iloi-
sia terveisiä kaikille Suomen Leoille!

8. Helsinki/Unlimited teki aktivi-
teetin pyörätuolilla Helsingissä liik-
kuvien ihmisten hyväksi. He kar-
toittivat puolessatoista tunnissa yli 
50 paikkaa Helsingin keskustassa. 
Kartoitetut paikat listattiin Wheel-
map-sovellukseen, jonka kuka ta-
hansa voi ladata ilmaiseksi älypu-
helimeensa. Tämä aktiviteetti on 
helppo toteuttaa pienelläkin po-
rukalla. Lisätietoa voi ky-
sellä Unlimitedin 
leoilta.

1

7

Suomen Leot
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Liity Suomen Leojen hallitukseen

Suomen Leojen hallituksesta (SLH) puuttuu vie-
lä kolme jäsentä. Haluaisitko sinä liittyä mukaan 
tähän energiseen ja innokkaaseen porukkaan?
Haussa ovat presidentit E-, H- ja IL-piireihin. 

• Piiripresidentin tärkein tehtävä on olla yhteys-
henkilö piirin klubien ja Suomen Leojen hal-
lituksen välillä. 

• Piiripresidentti pääsee tutustumaan oman 
alueensa leotoiminnan lisäksi koko Suomen 
leotoimintaan, tutustumaan uusiin ihmisiin, 
osallistumaan SLH:n kokouksiin eripuolella 
Suomea.

• Piiripresidentti voi oppia leijonien toiminta-
malleja ja parhaassa tapauksessa perusta-
maan uusia leoklubeja. 

Lisätietoja saa SLH:n presidentiltä 
Ida Forsellilta (ida.forsell@leo-clubs.fi). 

Me palvelemme.Yhdessä.
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5.12. Kansainvälinen Leo-päivä
Joulukuun viidentenä juhlitaan maailman ensimmäisen leoklubin 
perustamista. Valmentaja Jim Graver lähetti leopallon liikkeel-
le vuonna 1957. Se oli todennäköisesti baseball. Graver toimi 
Abington High School -lukion baseball-valmentajana Yhdysval-
tain Pennsylvaniassa, ja hän oli Glensiden lionsklubin aktiivinen 
jäsen.  Hän perusti ensimmäisen leoklubin liontoverinsa William 
Ernstin avulla 5.12.1957.

Tammikuu
Kansainvälinen järjestömme viettää tammikuussa glaukooman 
tiedotuskuukautta. Silmäsairauksien torjunta on yksi leijonatoi-
minnan kantavista ajatuksista. Toinen tammikuun teema on nä-
län helpottaminen. Voisiko jompaankumpaan näistä teemoista liit-
tää jonkun leojen ja leijonien yhteisaktiviteetin? 

25.-27.01 LEPF 2013 (Himos, Suomi)
Leo Europa PreForumissa esitellään tulevan Forumin tapahtuma-
paikka ja ohjelma. Paikalle odotetaan 80 leoa eripuolilta Euroop-
paa. Mene mukaan haistelemaan kansainvälisiä tuulia. Lisätietoa 
osoitteesta www.lef2013.org

25.-30.4.2013 (Libanon)
Mediterranean Workshop  järjestetään Libanonissa. Tapahtumas-
sa Välimeren alueen leot kokoontuvat pohtimaan oman alueen-
sa leotoiminnan kehitystä. Mene mukaan viemään pohjoismaisia 
tuulia Välimerelle!

1.-2.6.2013 Laxemburg ball Itävallassa 

7.-8.6. VK, Vierumäki
Suomen Leojen ja leijonien vuosikokous pidetään tällä kaudella 
Vierumäellä. Merkitse tapahtuma jo kalenteriisi. Lisätietoa seu-
raa pitkin kevättä.

05.-09.07. LCIC (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!

Melkein kaikissa leomaissa on vuosikokous kevään aikana. Lisätietoa vuo-
sikokouksista saat ILO:ltamme Karri Lehdolta. 

12.-14.4.2013: Unkari, Slovenia ja Ranska

3.-5.5.2013: Sveitsi 

9.-11.5.2013: Ruotsi

16.-18.5.2013: Saksa ja Romania 

16.-19.5.2013: Italia 

24.-26.5.2012: Itävalta ja Kroatia 

1.-2.6.2013: Hollanti
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1. Hämeenlinnassa suunnitel-
tiin toimintaa. Klubi on löytänyt tois-
takymmentä potentiaalista uutta jä-
sentä. Hyvä Hämeenlinna!

2. Leo Club Ylivieska auttoi 
Austiikan narikassa ja suunnittelee 
aktiviteetteja joulukuuksi. Toivotta-
vasti saamme lukea niistä seuraa-
vassa lehdessä!

3.  Haminan leoklubissa lähde-
tään paketoimaan LC Hamina/Var-
varan kanssa joululahjoja paikalli-
seen markettiin. Hienoa yhteistyötä 
leijonien kanssa! 

4.  Myös Leo Club Jyväskylä/
Lohikoski auttaa leijonia joululah-
jojen paketoinnissa. Jyväkyläläiset 
toimivat yhdessä LC Palokka/Wil-
mojen kanssa.

5. Espoo/Downtownin leot 
osallistuivat Nenäpäiväkeräykseen 
594,45 euroa. Hienoa Espoo! 

6. Porvoo/Pomega juhli perus-
tamischartereitaan lokakuun lopus-
sa. Paikalla oli parikymmentä leoa 
eripuolilta Suomea sekä kymmen-
kunta taustaklubien ja piirin leijo-
naa. 

7. Vihdin leot osallistuivat Nenä-
päivään ja suunnittelevat bingoiltaa 
vanhainkodissa. Klubi lähettää iloi-
sia terveisiä kaikille Suomen Leoille!

8. Helsinki/Unlimited teki aktivi-
teetin pyörätuolilla Helsingissä liik-
kuvien ihmisten hyväksi. He kar-
toittivat puolessatoista tunnissa yli 
50 paikkaa Helsingin keskustassa. 
Kartoitetut paikat listattiin Wheel-
map-sovellukseen, jonka kuka ta-
hansa voi ladata ilmaiseksi älypu-
helimeensa. Tämä aktiviteetti on 
helppo toteuttaa pienelläkin po-
rukalla. Lisätietoa voi ky-
sellä Unlimitedin 
leoilta.

1

7

Suomen Leot

6/12  LION  71



Leojen pitkäaikainen kansallinen aktiviteetti on Hy-
vänmielenpäivä marraskuun ensimmäisenä päivä-
nä. Päivän ajatuksena on tehdä jotain, josta tulee 

hyvämieli muille ihmisille. Vuosien varrella leot ovat keksi-
neet mitä moninaisimpia tapoja ilahduttaa yhteisönsä jäse-
niä. Tänä vuonna aktiviteetit keskittyivät hautausmaille ja Py-
häinpäivään. Tässä on raportit muutamista klubeista.

Leot jakoivat taas 
rutkasti hyvää mieltä!

Koonnut Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

Haminan leot  
Metsäkulman  
hautausmaalla
H y v ä n m i e l e n p ä i v ä n ä 

3.11.2012 Leo Club Hamina oli 
Kotkassa Metsäkulman hauta-
usmaalla toivottamassa hyvää 
mieltä ja jakamassa kuumaa me-
hua sekä pipareita hautausmaal-
la vieraileville ihmisille. Olimme 
siellä pari tuntia ja ensiksi kaikki 
kiersivät meidät kauempaa, mut-

Perinteiset  
piparitalkoot  

Järvenpäässä
Järvenpään leot kokoontui-

vat Pyhäinpäivän aattona jo nel-
jättä kertaa LC Järvenpää/Jean 
Sibeliuksen jäsenen keittiöön lei-
pomaan pipareita Hyvänmielen-
päivään. Leivontatalkoot ovat 
monelle klubilaiselle vuoden ko-
hokohta. Tällä kertaa leivottava-
na oli viisi kiloa piparitaikinaan. 
Ahkerat leot selvisivät urakasta 
reilussa kahdessa tunnissa. Tii-
mityöskentely toimi saumatto-

Iloista  
porukkaa  

Tampereella
Tampereen leot saivat apua 

aktiviteetin järjestämiseen pai-
kallisilta yrittäjiltä ja leijonil-
ta. Piparit lahjoitti LC Tampere/
Kaakinmaa ja mukit saatiin lah-

masti eivätkä edes ensimmäisen 
pellin piparit päässeet palamaan 
uunissa.

Itse Pyhäinpäivänä leot oli-
vat Järvenpään hautausmaalla 
kolme tuntia jakamassa kuumaa 
mehua ja pipareita yhdessä LC 
Järvenpää/Ainojen kanssa. Ainot 
vastasivat mehun lämmityksestä 
ja auttoivat leoja myös mehu ja-
kamisessa. Yhteistyö toimi hyvin 
ja molemmille osapuolille jäi to-
della hyvä mieli aktiviteetista. Oli 
mukava nähdä ja kuulla, että mo-
net kävijöistä olivat jo odottaneet 
leoja ja heidän pipareitaan. Akti-
viteetti on pyörinyt Järvenpäässä 
yli kymmenen vuotta. 

ta sitten pari vanhempaa rouvaa 
kiinnostuivat meistä ja vähitel-
len muutkin rohkenivat lähestyä 
meitä. Ilmoitettuamme, että tä-
mä hyvänmielenele on ilmaista, 
ihmiset innostuivat. Päivä oli sa-
teinen, mutta se ei estänyt Leo 
Club Haminaa tekemästä tätä 
aktiviteettiä ja siellä me sitten 
seisoskelimme sateenvarjojen 
kanssa hyvää päivää toivottaen. 
Aktiviteettiamme kehuttiin seu-
raavana päivänä jopa paikallis-
lehden tekstiviestipalstalla.

joituksena OP-Pohjolalta. Me-
hupisteellä riitti porukkaa niin 
mukavasti, että mukit loppuivat 
kesken. Kahdessa tunnissa jaet-
tiin noin 240 mukillista kuumaa 
mehua ja iso kasa pipareita. Ensi 
vuonna tavoitteena on jakaa 360 
mukia mehua. Kävijöillä riitti ih-
meteltävää, että jotain voi saada 
ilmaiseksi nykypäivänä. 

LEF-koulutusvii-
konloppuna tehtail-

tiin hyvää mieltä
Viitisentoista leoa ja leomielis-

tä kokoontui Hyvänmielenpäivän 
aikaan kouluttautumaan ja suun-
nittelemaan Leo Europa Forumia 
ja Pre Forumia. Koulutusviikonlop-
pu järjestettiin Himoksella, joten 
pääsimme samalla tutustumaan it-
se tapahtumapaikkaan. Koulutuk-
sen aikatauluihin mahtui myös Hy-
vänmielenpäivän aktiviteettiosuus, 
koska halusimme koko porukalla 
osallistua! Aktiviteetti toimi myös 
tutustumisharjoituksena.

Resepti oli seuraavanlainen: 
Listasimme hyvää mieltä tuotta-
via asioita ensin itsenäisesti, jotta 
kaikkien ideat pääsisivät mukaan. 
Seuraavaksi listatut asiat käytiin lä-
pi pareittain. Sitten osallistujille hy-
vää mieltä tuottavat asiat kerättiin 
yhteiseksi listaksi. Jokaista hyvää 
mieltä tuottavaa asiaa kohti mietit-
tiin sitä vastaava kuva. Lopulta sa-
noista ja kuvista koostettiin video, 
jonka avulla toivomme voivamme 
levittää hyvää mieltä kaikille! Linkki 
videoon löytyy Suomen Leojen Fa-
cebook-sivulta. 

PS. Ilahdutimme myös yhtei-
sellä onnittelulaululla Himoksen 
ravintolan työntekijää, jolla oli syn-
tymäpäivä.

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.

T ämän kauden suu-
rimpiin tapahtu-
miin kuuluvat Leo-

jen koulutuspäivät syksyl-
lä Pohjois-Karjalan maakun-
nassa. Tapahtumassa koulu-
tettiin uusia ja vanhoja leoja 
virkailijatehtäviin. Koulutus-
päivät ovat olleet tärkeä osa 
suomalaisten leojen itselleen 
järjestämää johtajuuskoulu-
tusta jo 80-luvulta lähtien.

Viikonlopun koulutukset hoiti 
Suomen Leojen hallitus, joka piti 
myös brändikoulutuksen paikal-
la olleille. Brändikoulutuksesta 
kerrottiin tarkemmin edellisessä 
Leolehdessä (5/2012). Tapahtu-
mapaikkana toimi Joensuu ja jär-
jestäjän vastuun otti tänä vuonna 
Leo Club Joensuun vanhat kon-
karit, minä ja Mirka Keränen. 

Vajaa 20-henkinen porukka 
majoittui Joensuun partiotalolla. 
Perjantai-ilta meni kaikkien osalta 
saapumiseen, sillä vaikka kuinka 
kaunis paikka Joensuu onkin, 
sijaitsee se muihin leotovereihin 
nähden vähintään kolmen tunnin 
ajomatkan päässä. Tämä tarkoit-
tikin sitä, että järjestäjän vastuulla 
oli perjantaina vain hoitaa näl-
käisten matkalaisten iltapala ja 
sopivat iltatoimet.

Koulutusta ja  
hyväntekeväisyyttä

Lauantaiaamuna herättiin 
ajoissa. Aamupuuron jälkeen 
lähdimme happihyppelylle ja 
tapaamaan hieman joensuulai-
sia ihmisiä Joen jättikirppiksel-
le. Leoille annettiin tehtäväksi 
käydä ostamassa kirpputorilta 
viidellä eurolla vaatteita illan 
muotinäytökseen. Kirpputori-
pyörähdyksen jälkeen oli aika 
syödä lounasta, jonka jälkeen 
alkoi brändikoulutus ja siitä 
edettiin virkailijakoulutusryh-
miin. Koulutukseen tulleet 
ihmiset osallistuivat suurella 
innolla hallituksen järjestämiin 
koulutuksiin, ja jos juuri sinä 
et päässyt koulutukseen, niin 
koulutuspaketteja on saatavilla 
Suomen Leojen hallitukselta. 
Ota rohkeasti yhteyttä johon-
kin hallituksen jäseneen, niin 
saadaan jatkossakin Suomen 
Leoihin osaavia ja innokkaita 
ihmisiä. Koulutuspaketteja on 
saatavilla presidentille, vara-
presidentille, sihteerille, ra-
hastonhoitajalle sekä uudelle 
leolle. Näitä paketteja voi myös 
käyttää klubin omissa virkailija-
koulutuksissa!

Joensuussa kouluttauduttiin syyskuussa

Koulutuksien jälkeen läh-
dettiin porukalla ulos hauk-
kaamaan raitista ilmaa ja 
allekirjoittanut jäi tekemään ma-
karonilaatikkoa, sillä varmaan 
kaikki tietävät sen tunteen, kun 
käydään ulkona toista tuntia 
viileässä syysilmassa, niin var-
masti tekee mieli ruokaa! 

Muotinäytös
Mutta mistä muotinäytök-

sestä puhuinkaan aiemmin? 
Keksimme klubilaisteni kanssa 
kokouksessamme, että käytet-
täisiin kaikki ihmiset tekemässä 
löytöjä ”naisten paratiisista” 
maksimissaan viiden euron 
budjetilla. Tavoitteista emme 
kertoneet mitään, vaan päätim-
me antaa ihmisten olla luovia. 
Rakastan leoja sen vuoksi, että 
kun antaa heille mitä vaan, lähte-
vät he heti mukaan täysillä, eikä 
kirpputori ollut yhtään poikkeus. 
Katselimme Mirkan kanssa, kun 
Leot pyörivät ostoskärryt ja -korit 
täynnä värikkäitä vaatteita ja kas-
voista paistoi puhdas ilo, mihin 
järjestäjänä pyrimmekin. Illalla 
vedimme päälle kirpputorilta 
löytyneet vaatteet ja kerroimme 
kisan säännöt: DJ laittaa jonkin 
satunnaisen kappaleen 
soimaan 

taustalle, ja kilpailijan on osatta-
va eläytyä kappaleen vaatimalla 
tavalla, sekä luonnollisesti piti 
osata kantaa ostamansa vaat-
teet hyvin, jotta pisteitä tulisi 
tiukkaakin tiukemmalta tuoma-
ristolta. Voittajaksi selviytyi 
lopulta arviointikriteereillä ”luo-
vuus”, ”värikkyys” ja ”koreog-
rafia” Leo Club Haminan jäsen, 
Aino-Maija Laitinen. Leo Club 
Joensuu onnittelee! Vain kuva 
voi kertoa, miten hauskaa meillä 
todella oli tilaisuudessa!

Loppusanat
Järjestin ensimmäistä ker-

taa alusta lähtien Mirkan kanssa 
ison leotapahtuman, ja yllätyin, 
kuinka helppoa se lopulta oli. Kii-
tämme kaikkia osallistujia koko 
viikonlopusta, ja myös kiitämme 
LC Joensuu/Eva&Adamin Anja 
Halosta, joka toimitti meille kar-
jalanpiiraikoita suoraan kotiuu-
nista!  Muotinäytöksen vaatteet 
muuten menivät lähes kaikki 
SPR:n keräyskonttiin, osa vaat-
teista oli niin ihania, että ne 
lähtivät ostajan mukaan.

Teksti Ville Savilampi, Leo Club Joensuu

Suomen Leot
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Leot jakoivat taas 
rutkasti hyvää mieltä!

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.

T ämän kauden suu-
rimpiin tapahtu-
miin kuuluvat Leo-

jen koulutuspäivät syksyl-
lä Pohjois-Karjalan maakun-
nassa. Tapahtumassa koulu-
tettiin uusia ja vanhoja leoja 
virkailijatehtäviin. Koulutus-
päivät ovat olleet tärkeä osa 
suomalaisten leojen itselleen 
järjestämää johtajuuskoulu-
tusta jo 80-luvulta lähtien.

Viikonlopun koulutukset hoiti 
Suomen Leojen hallitus, joka piti 
myös brändikoulutuksen paikal-
la olleille. Brändikoulutuksesta 
kerrottiin tarkemmin edellisessä 
Leolehdessä (5/2012). Tapahtu-
mapaikkana toimi Joensuu ja jär-
jestäjän vastuun otti tänä vuonna 
Leo Club Joensuun vanhat kon-
karit, minä ja Mirka Keränen. 

Vajaa 20-henkinen porukka 
majoittui Joensuun partiotalolla. 
Perjantai-ilta meni kaikkien osalta 
saapumiseen, sillä vaikka kuinka 
kaunis paikka Joensuu onkin, 
sijaitsee se muihin leotovereihin 
nähden vähintään kolmen tunnin 
ajomatkan päässä. Tämä tarkoit-
tikin sitä, että järjestäjän vastuulla 
oli perjantaina vain hoitaa näl-
käisten matkalaisten iltapala ja 
sopivat iltatoimet.

Koulutusta ja  
hyväntekeväisyyttä

Lauantaiaamuna herättiin 
ajoissa. Aamupuuron jälkeen 
lähdimme happihyppelylle ja 
tapaamaan hieman joensuulai-
sia ihmisiä Joen jättikirppiksel-
le. Leoille annettiin tehtäväksi 
käydä ostamassa kirpputorilta 
viidellä eurolla vaatteita illan 
muotinäytökseen. Kirpputori-
pyörähdyksen jälkeen oli aika 
syödä lounasta, jonka jälkeen 
alkoi brändikoulutus ja siitä 
edettiin virkailijakoulutusryh-
miin. Koulutukseen tulleet 
ihmiset osallistuivat suurella 
innolla hallituksen järjestämiin 
koulutuksiin, ja jos juuri sinä 
et päässyt koulutukseen, niin 
koulutuspaketteja on saatavilla 
Suomen Leojen hallitukselta. 
Ota rohkeasti yhteyttä johon-
kin hallituksen jäseneen, niin 
saadaan jatkossakin Suomen 
Leoihin osaavia ja innokkaita 
ihmisiä. Koulutuspaketteja on 
saatavilla presidentille, vara-
presidentille, sihteerille, ra-
hastonhoitajalle sekä uudelle 
leolle. Näitä paketteja voi myös 
käyttää klubin omissa virkailija-
koulutuksissa!

Joensuussa kouluttauduttiin syyskuussa

Koulutuksien jälkeen läh-
dettiin porukalla ulos hauk-
kaamaan raitista ilmaa ja 
allekirjoittanut jäi tekemään ma-
karonilaatikkoa, sillä varmaan 
kaikki tietävät sen tunteen, kun 
käydään ulkona toista tuntia 
viileässä syysilmassa, niin var-
masti tekee mieli ruokaa! 

Muotinäytös
Mutta mistä muotinäytök-

sestä puhuinkaan aiemmin? 
Keksimme klubilaisteni kanssa 
kokouksessamme, että käytet-
täisiin kaikki ihmiset tekemässä 
löytöjä ”naisten paratiisista” 
maksimissaan viiden euron 
budjetilla. Tavoitteista emme 
kertoneet mitään, vaan päätim-
me antaa ihmisten olla luovia. 
Rakastan leoja sen vuoksi, että 
kun antaa heille mitä vaan, lähte-
vät he heti mukaan täysillä, eikä 
kirpputori ollut yhtään poikkeus. 
Katselimme Mirkan kanssa, kun 
Leot pyörivät ostoskärryt ja -korit 
täynnä värikkäitä vaatteita ja kas-
voista paistoi puhdas ilo, mihin 
järjestäjänä pyrimmekin. Illalla 
vedimme päälle kirpputorilta 
löytyneet vaatteet ja kerroimme 
kisan säännöt: DJ laittaa jonkin 
satunnaisen kappaleen 
soimaan 

taustalle, ja kilpailijan on osatta-
va eläytyä kappaleen vaatimalla 
tavalla, sekä luonnollisesti piti 
osata kantaa ostamansa vaat-
teet hyvin, jotta pisteitä tulisi 
tiukkaakin tiukemmalta tuoma-
ristolta. Voittajaksi selviytyi 
lopulta arviointikriteereillä ”luo-
vuus”, ”värikkyys” ja ”koreog-
rafia” Leo Club Haminan jäsen, 
Aino-Maija Laitinen. Leo Club 
Joensuu onnittelee! Vain kuva 
voi kertoa, miten hauskaa meillä 
todella oli tilaisuudessa!

Loppusanat
Järjestin ensimmäistä ker-

taa alusta lähtien Mirkan kanssa 
ison leotapahtuman, ja yllätyin, 
kuinka helppoa se lopulta oli. Kii-
tämme kaikkia osallistujia koko 
viikonlopusta, ja myös kiitämme 
LC Joensuu/Eva&Adamin Anja 
Halosta, joka toimitti meille kar-
jalanpiiraikoita suoraan kotiuu-
nista!  Muotinäytöksen vaatteet 
muuten menivät lähes kaikki 
SPR:n keräyskonttiin, osa vaat-
teista oli niin ihania, että ne 
lähtivät ostajan mukaan.

Teksti Ville Savilampi, Leo Club Joensuu
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Leo Europa Pre-Fo-
rum (LEPF) saapuu 
Suomeen ensi tam-

mikuussa. Järjestelytoimi-
kunta on tehnyt kolme vuot-
ta töitä LEPF:in ja itse Leo 
Europa Forumin järjestämi-
sen mahdollistamiseksi. Nyt 
etsimme käsipareja ja hymyi-
leviä suita tekemään meidän 
kanssamme itse tapahtumia 
käytännössä. Sinun ei tarvit-
se olla ammattilainen tai kai-
ken kokenut kansainvälinen 
leo. Perehdytämme sinut täy-
dellisesti ja kokonaisvaltai-
sesti tehtäviisi. Ainoa asia, 
mitä vaadimme, on innostu-
nut ote leotoimintaan ja halu 
oppia uutta!

LEPF2013 on pian täällä!
Teksti Satu Pamilo, LEF2013 varapresidentti

Aloitamme tammikuussa 
LEPF:n järjestelyillä. Itse tapahtu-
ma järjestetään 25.–27.1.2013 Hi-
moksella, jolloin mökkikylän täyttää 
50–80 ulkomaalaista leoa. Viikonlo-
pun ohjelma sisältää mm. suomalai-
seen talvimaisemaan tutustumista, 
tapahtuman teemaan (kestävä ke-
hitys) liittyviä workshoppeja ja illan-
viettoa pikkujouluteemalla. Tehtä-
viä riittää valmisteluista tapahtuman 
toteuttamiseen. Jokaiselle löytyy 
siis varmasti opettavaista ja mie-
lekästä (jossain välissä jopa haus-
kaa;) tekemistä viikonlopun ajaksi ja 
tarvittaessa enemmänkin. Paikkoja 
talkoolaisille on rajoitetusti (15). Il-
moita halukkuudestasi osallistua 
talkoolaisena LEPF:in järjestelyihin 
osoitteeseen: lef2013@gmail.com. 

Tapahtuman hinta varsinaisille 

osallistujille on 200e leoille ja 280e 
ex-leoille/leijonille. Talkoolaiset 
saavat työpanoksestaan tuntuvan 
alennuksen viikonlopun hinnasta. 
Jos haluat osallistua LEPF:iin var-

Porvoossa juhlittiin 
27.10.2012 P27.10.2012 P Leo Club 
Porvoo / Pomegan PPorvoo / Pomegan P

perustamista. Jo vuosia Por-
vooseen tavoiteltu klubi on 
vihdoin perustettu.

Leo Club Porvoo/Pomegaa 
sponsoroi Lions Club Porvoo/Blan-
ka, joka on jo vuosia etsinyt hy-
väntekeväisyydestä kiinnostunei-
ta nuoria perustamaan leoklubin 
Porvooseen. Klubi sai alkunsa kun 
Blankan jäsenet sinnikkäästi kutsui-
vat nuoria tapaamisiin kevään 2012 
aikana. Viimein kutsuun vastasi riit-
tävän monta vakinaisesti tapaami-
siin tulleita nuoria, jotka päättivät 
aloittaa klubin identiteetin löytämi-
sestä: ketä me olemme ja millaista 
hyväntekeväisyyttä haluamme teh-
dä? Myös klubin nimi oli kokouksien 
asialistalla pitkään. Vaadittiin kui-

sinaisena osallistujana, rekisteröidy 
osoitteessa www.lef2013.org! 

Lähde mukaan tekemään tal-
ven kovinta ja unohtumattominta 
tapahtumaa!

tenkin rennompi illanviettohetki se-
kä inspiraatiota, että löydettiin nimi 
Pomega. Nimen pohjana on klubin 
muoto: omega sekä kotikaupunki 
Porvoo, josta nimen ensimmäinen 
kirjain tulee. Kuten muutkin  leot, 
osallistuvat myös pomegalaiset 
vastamaan paikkakunnalla täyttä-
mättä jääneisiin tarpeisiin yhdessä 
sponsoroivan lionsklubin kanssa.

 Charterit  
Halloween-teemalla

Leo Club Porvoo/Pomega jär-
jesti perustamisjuhlan 27.10.2012, 
johon osallistui leijonia Porvoon 
klubeista, N-piirin leojohtaja Erwin 
Ahonen sekä leoja ympäri Suomea: 
mm. Oulusta, Jyväskylästä, Jär-
venpäästä ja Haminasta. Juhlassa 
oli cocktailtarjoilu, arpajaiset, jossa 
voittona majoituslahjakortti Haikon 
Kartanoon sekä tietovisa.

Klubin jäsenet tekivät juhlaa 
järjestäessään suuren työn, joka 
olikin kuin tulikoe ryhmän kyvykkyy-
destä. Juhlia suunniteltiin keväästä 
asti, jolloin varattiin päivämäärä ja 
tila. Lyhyen kesätauon jälkeen ryh-
mä jakautui työryhmiin, jotka keskit-
tyivät tarjoiluun, ohjelmaan, koris-
teluun sekä viestintään. Jännitys 
onnistumisesta oli suurimmillaan 
kutsun lähetyshetkellä: ilman so-
pivan kokoista porukkaa juhlat ei-
vät onnistuisi. Myös juhlien alusvii-

kolla klubilaisia mietitytti aikataulu, 
budjetti sekä yleisen tunnelman on-
nistuminen. Lopulta juhlan aamuna 
ryhmä sai todeta varatut resurssit 
sopiviksi ja illan juhla onnistui alku-
maljasta aamuyön tunteihin loista-
vasti. Tunnelmasta pomegalaiset, 
tutummin pomsut, kiittelivät juh-
laan osallistuneita vieraita, joilla oli 
sana hallussaan ja jos jonkinlaisia 

yllätyksiä uudelle klubille. Mahtava 
tunnelma oli klubilaisille paras palk-
kio hyvin tehdystä työstä.

Klubin perustamiskirjassa, 
Charterissa, on juhlallisesti kirjat-
tuna uuden klubin jäsenet: Sanna 
Eskola, Tiina Forsten, Riia Kehä, 
Hanna Luoto, Lasse Luoto, Jessi-
ca Möter, Pia Saaristo ja Ida Ågren.

Pomsut liittyivät Suomen leoperheeseen
Teksti Hanna Luoto, Leo Club Porvoo/Pomega

Klubin perustamiskirja (Charter) al-
lekirjoitettiin juhlavasti illan aikana.

Keskellä olevat iloiset Pomsut liittyivät meidän leoperheeseemme, reu-
noilla perustamisessa vahvasti mukana olleet leijonat Leena Kuismanen 
ja Erwin Ahonen.

LEPF2013 on pian täällä!

www.leo-clubs.fi

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

leolehti@leo-clubs.fi 
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi 
(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Camilla Ekman 
camilla.ekman@leo-clubs.fi
puh. 045 237 5694

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515
marja.pakkanen@lions.fi

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

Leolehden deadlinet
vuonna 2013
Lehti 1/12    Perjantai 11.1.
Lehti 2/12    Sunnuntai 10.3.
Lehti 3/12    Perjantai 26.4.
Lehti 4/12    Perjantai 2.8.
Lehti 5/12    Sunnuntai 8.9.
Lehti 6/12    Perjantai 8.11.

 
Muista ottaa kamera 

mukaan klubisi kokouksiin 
ja tapahtumiin. 

Seuraavan lehden 
deadline:

13.01.2013
Muista nauttia 

yhdessä klubisi kanssa 
tunnelmallisesta 

joulunajasta!

kAri hietAlA

Postia maailmalta
Antti Forsell

SUOMEN LEOT
LEOPOLKU 1

12345 LEOLA

Multi-Distrikt-Seminar 27. Oktober 2012
Suomen Leot olivat edustamassa Saksan Karlsruhessa. 

Teemana lauantain seminaarityöskentelyssä oli ”Miksi 

lähteä kansainvälisiin tapahtumiin?”. Saimme uusia 

virkistäviä ajatuksia, miten leotoimintaa voitaisiin kehittää 

eteenpäin ja mitä leot tekevät muissa maissa. Seminaari 

inspiroi ja kannusti jatkamaan leotoiminnan parissa.

Saksan Leot näyttivät hyvää esimerkkiä 

mallikelpoisen tapahtuman järjestämisessä. Isossa 

leomaassa organisoinnin tärkeyden ja toimivuuden 

huomaa heti. Leot olivat tehneet hienoa työtäTerveisin, Aino-Maija Laitinen
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LEPF2013 on pian täällä!

Pomsut liittyivät Suomen leoperheeseen

www.leo-clubs.fi

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

leolehti@leo-clubs.fi 
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi 
(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Camilla Ekman 
camilla.ekman@leo-clubs.fi
puh. 045 237 5694

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515
marja.pakkanen@lions.fi

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

Leolehden deadlinet
vuonna 2013
Lehti 1/12    Perjantai 11.1.
Lehti 2/12    Sunnuntai 10.3.
Lehti 3/12    Perjantai 26.4.
Lehti 4/12    Perjantai 2.8.
Lehti 5/12    Sunnuntai 8.9.
Lehti 6/12    Perjantai 8.11.

 
Muista ottaa kamera 

mukaan klubisi kokouksiin 
ja tapahtumiin. 

Seuraavan lehden 
deadline:

13.01.2013
Muista nauttia 

yhdessä klubisi kanssa 
tunnelmallisesta 

joulunajasta!

kAri hietAlA

Postia maailmalta
Antti Forsell
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12345 LEOLA

Multi-Distrikt-Seminar 27. Oktober 2012
Suomen Leot olivat edustamassa Saksan Karlsruhessa. 

Teemana lauantain seminaarityöskentelyssä oli ”Miksi 

lähteä kansainvälisiin tapahtumiin?”. Saimme uusia 

virkistäviä ajatuksia, miten leotoimintaa voitaisiin kehittää 

eteenpäin ja mitä leot tekevät muissa maissa. Seminaari 

inspiroi ja kannusti jatkamaan leotoiminnan parissa.

Saksan Leot näyttivät hyvää esimerkkiä 

mallikelpoisen tapahtuman järjestämisessä. Isossa 

leomaassa organisoinnin tärkeyden ja toimivuuden 

huomaa heti. Leot olivat tehneet hienoa työtäTerveisin, Aino-Maija Laitinen
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A
lu

ssa
 oli pieni s iem

en...

...josta kasvoi komea puu!

pieni s

an
na

 vi
estis

i kasvaa!

valmis otsikkopalkki, jossa Lions-logo
kuvien, videoiden ja liitteiden automaattinen lisäämismahdollisuus
klubin itse päivittämä otsikkopalkin kuva
mahdollisuus luoda sivuston rakenne ja sisältö itse
 ylläpito verkon kautta suoraan mistä tahansa - ja nopeasti! 
ajastetun julkaisemisen työkalu
etusivulle automaattisesti päivittyvä tapahtumakalenteri
mahdollisuus nostaa sivuja etusivulle
yhteydet sosiaaliseen mediaan (Facebook, Twitter jne.)
kuvagalleriatyökalu
lomaketyökalu esimerkiksi ilmoittatumisten tarpeisiin
Google-kartan lisäämismahdollisuus
bannerien lisäämismahdollisuus
kävijäseuranta: luetut sivut, kävijämäärät, Google-hakusanat
salasanan takana olevat jäsensivut vaikkapa asiakirjoja varten
sivuston tekninen ylläpito
rajoittamaton levytila palvelimella
päivittäinen tiedonvarmistus
nopeat yhteydet sivustolle 
internetistä
asiakastuki www.verkkoviestin.fi

ERIKOISHINTA VAINLIONS-KLUBEILLE:9,90€
kk + alv
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Klubin sivut helppoon ja hyvään 
hoitoon
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