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Nuorisovaihto
jo miehen ikään



Toimituksen näkökulmasta

Raimo Naumanen
päätoimittaja

Aika kiitää entistä vinhempaa vauhtia ja useasti kuulee tokaisuja: taas 
on perjantai! Niin on viikko mennyt. Mutta vuodetkin haihtuvat 
samaa rataa. Sen huomaa ihmisten täyttäessä pyöreitä kymmeniä, 

mutta myös yhdistys- ja harrastustoiminnassa niillä on juhlimisen arvoi-
nen merkitys.

Lions-toiminnassakin olemme saavuttaneet runsaasti täysien vuosikym-
menten rajoja. Eikä mene monta vuotta kun koko järjestö täyttää 100 vuot-
ta. Vuonna 2017 kansainvälinen vuosikongressi pidetään Chicagossa, järjes-
tön perustamispaikassa ja silloin varmasti muistetaan monin tavoin pitkää 
toimintakautta.

Suomalaisittain tänä syksynä nuorisovaihto täytti 50 vuotta. Nykyiset ja 
entiset nuorisovaihtojohtajat puolisoineen kokoontuivat muistelemaan men-
neitä aikoja Pieksämäelle. Myös nuorisovaihdossa olleita muistettiin ja heil-
le oli järjestetty Pieksämäelle bileet. Tässä lehdessäkin on normaalia enem-
män nuorisovaihtoasiaa juhlan kunniaksi. Toimintamme Grand Old man, 
PID Aimo N.K. Viitala mm. muistelee aikaa, jolloin nuorisovaihto yleensä 
saatiin käyntiin Suomessa. Nuorisovaihto on esillä myös Hämeenlinnan ku-
vernöörineuvoston kokouksessa.

Toinen merkittävä toiminnan pylväs täyttyy naisleijonien kohdalla. En-
simmäiset naiset tulivat liittomme jäseniksi 25 vuotta sitten. Sunnuntaina 
25.11. naisleijonat astuvat ulos luolistaan näkyviin ja kuultaviksi. Kun osa-
na Palvelun maailmaa -teemassaan IP Wayne A. Madden haastoi lionit lu-
kutaito-ohjelmaan, niin naisleijonat ottavat haasteen vastaan 25 minuutin 
lukutapahtumalla. Hienoa!

Hampuri kutsuu

Koskaan aikaisemmin ei kansainvälinen vuosikongressi ole ollut niin lähellä 
Suomea kuin ensi heinäkuussa. Hampuri todella kutsuu suomalaisia naut-
timaan suuresta maailman kattavasta tapahtumassa, jossa ensikertalainen 
haukkoo henkeään ihastuksesta.

Vaikka varapresidentin valintakuviot sekosivat japanilaisen ehdokkaan 
saatua etulyöntiaseman, ei PID Harri Ala-Kuljun toiveet paikasta romuttu-
neet mihinkään. Meidän vuoromme vain siirtyi vuodella, korkeintaan kah-
della. Suomalaisten mahdollisuuksia auttaa paljon, jos näkyisimme Ham-
purissa suurella joukolla. Esilläolomme lujittaisi uskoa Suomeen suurena 
ja aktiivisena lionsmaana, joka tarvitsee myös kansainvälisen presidentin.

Että eiköhän lähdetä joukolla Saksaan.

Tuumasta teemoihin

Kuvernöörineuvoston kokoukset ovat muuttaneet muotoaan ja jokaiselle 
kokoukselle määritellään oma teemansa. Kuusamossa aiheet olivat talous 
ja viestintä, Hämeenlinnassa nuorisoasiat ovat esillä ja mm. nuorisovaihto 
on voimakkaasti esillä. Helmikuussa puhutaan palvelusta.

Myös Lion -lehti on rakentanut ilmoitushankintansa jo vuoden ajan eri 
teemojen puitteisiin. Tällä kertaa vuorossa ovat kodin turvalaitteet. Toimi-
tusneuvosto on parhaillaan miettimässä ensi kauden teemoja ja ne tule-
vat mediakorttiin. 

Syksystä ja viilenevistä keleistä huolimatta intoa palvelutyöhön!
Hämeenlinnassa nähdään!
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Täysiä vuosikymmeniä

Tapahtumakalenteri
Syyskausi 2012
Lions-liiton hallituksen kokoukset  16.11. ja 12.12.
16.–17.11.  Kuvernöörineuvoston kokous, info ja seminaari, 
 Hämeenlinna
Kevätkausi 2013
13.1.  Melvin Jonesin syntymäpäivä
15.1.  mennessä esitykset ja aloitteet vuosikokoukselle
18.–19.1.  NSR-kokous, Trollahättan, 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
23.3.  Uudistunut Lions-toiminta –kutsuseminaari, Lahti
27.–28.4.  Lions SM-lentopallo, järjestäjänä 
 LC Vantaa/Kaivoksela
18.–19.5.  DG-elektivalmennus, tulevan kauden 
 1. ja 2. VDG-valmennus 18.5.
7.6.  Kuvernöörineuvoston kokous, Heinola
8.-9.6.  Vuosikokous, Heinola
5.–9.7.  Kansainvälinen vuosikokous, Hampuri

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



Sivuilta löydät mm:

5/12  LION  3

Suomen Lions-liitto ry  www.lions.fi  lokakuu 5/2012

Nuorisovaihto
jo miehen ikään

11. lokakuuta

5/2012
KANNEN KUVA: Suomalainen nuorisovaihto on 50-vuotias. Sitä juh-
littiin perhepiirissä Pieksämäellä 22.9.2012. Hämeenlinnan kuvernööri-
neuvoston kokouksessa juodaan sitten liiton tarjoamat juhlakahvit ja lau-
antain seminaarissa käsitellään nuorisovaihtoasioita. 50 vuoden aikaisia 
MD-nuorisovaihtojohtajia oli Pieksämäen juhlassa koolla kahdeksan. Ku-
vassa vasemmalta nykyinen johtaja Tuula Rantaeskola, sitten Jari Rytkö-
nen 2007–2010, Jaakko Harjumäki 2004–2007, Tapani Rahko 1998–2001, 
Pekka Luuk 1994–1998, Timo Toimela 1989–1991, Matti Sinivuori 1985–
1989 ja Jouko Tanskanen 1981–1985. Kuvasta puuttuvat Jouko Punno-
nen ja Seppo Leveelahti. Kuva: Raimo Naumanen.

Lion
Suomi – Finland

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 2012 Lion-lehti ilmestyy seuraavasti:
nro 1 9.2.  (aineistopäivä 13.1.)
nro 2 12.4.  (aineistopäivä 17.3.)
nro 3 24.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 23.8. (aineistopäivä 31.7.)
nro 5 11.10. (aineistopäivä 14.9.)
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.

Kansainvälisyyteen
Kansainvälinen presidentti Way-
ne A. Madden pyytää muista-
maan lionsjärjestön kansainväli-
syyden. Hän kehottaa osallistu-
maan maailman lionien kanssa palvelukampanjoi-
hin: auttakaa sokeita lokakuussa, ruokkikaa näl-
käisiä joulu- ja tammikuussa ja parantakaa ym-
päristöä huhtikuussa. Osallistukaa myös tämän 
vuoden luku- ja kirjoitustaitokampanjaan ja lah- 
joittakaa LCIF:lle. …….......................……………. 4

Yamada sai
kannatustodistuksen
Brysselin Eurooppa Forumissa luovutettiin Dr Jit-
suhiro Yamadalle kannatustodistus toisen kan-
sainvälisen presidentin virkaan. Suomalaiset oli-
vat näkyvästi jälleen esillä ja mm. PDG Harri Wes-
termarck piti erinomaisen esityksen aiheenaan lei- 
jonat muuttavat yhteiskuntaa. ……………… 7–10

Uusittu kuvernöörineuvosto
Lions-liiton kuvernöörineuvosto käynnisti toimin-
tansa uusitussa muodossaan Kuusamossa 25.8. 
KVN:n kokous oli jo perjantai-iltana ja lauantai-
na oli KVN:n info suurelle yleisölle. Lauantain il-
tapäivällä seminaariosuudessa käsiteltiin taloutta  
ja viestintää. ……………...................………. 10–11

Uudistusta 
Heinolassakin
Ensi kesän vuosiko-
kousjärjestelyt ovat 
vauhdissa Heinolas-
sa. Varsinainen vuosikokous pidetään Vieru mäen 
Areenalla. Vuosikokouksen verkkosivuilla on tie-
toja kokousvalmisteluista. Järjestäjien tavoittee-
na on luoda entistä sujuvampi ja viihtyisämpi ko- 
koustapahtuma kaikille lioneille. ……………….. 13

Nuorisovaihto 
50 vuotta ………...........................…….. 14–20

Kurkistuksia ……….........................………. 33

Lionsarvojen päivitys …............……………… 35

Arpoja ostamaan!

Suomi näkyviin -arpajaiset alkavat 1.10.2012 
ja pääpalkintoina on mm. 70 matkaa Hampu-
rin conventioniin. Arpajaisten nettotuotto käy-
tetään kokonaisuudessaan Suomen Lions-liiton 
nuorisotyön tukemiseen. Jokainen klubi saa ar-
poja ja niitä myydään vain leijonille. 10 euron 
hintaisia raaputusarpoja painetaan 25  000 kap- 
paletta.………......................................…... 38

25 vuotta naisjäseniä ………………………… 41

Klubien arkea ja juhlaa ……….…………. 42–50

Uusia jäseniä …….....................…………….. 51

Hansamarkkinat 
suurmenestys ……............................……. 52

Svenska sidor ……….........…………………. 58–69

Leo-sivut ………………………. 70–75
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Muistakaa lionsjärjestön 
kansainvälisyys

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

Kansainvälisenä virkailijana palve-
leminen tuo mukanaan suurenmoi-
sia etuoikeuksia. Yksi niistä on mah-
dollisuus matkustaa läpi maailman ja 
tavata ihmisiä, jotka edustavat mo-
nia kansallisuuksia ja taustoja. Sano-
taan, että ihmiset ovat samanlaisia 
kaikkialla. Se on taatusti totta. Ihmi-
set haluavat perheillensä hyvinvoin-
tia, turvallisuutta ja onnellisuutta. 
Totta on myös se, että kaikki lionit 
on pohjimmiltaan veistetty samas-
ta puusta. Klubimme tarjoavat mo-
nenlaista palvelua, mutta ne palvele-
vat samalla tavalla – vastaten omien 
paikkakuntiensa erilaisiin tarpeisiin. 

 Nostan esiin nimenomaan perim-
mäisen yhtäläisyytemme lioneina, 
kun kannustan lioneita tuntemaan 
ylpeyttä kuulumisestaan Lionsklubi-
en kansainväliseen järjestöön ja osal-
listumaan toimintaan. Osallis tukaa 
maailman lionien kanssa maailman-
laajuisiin palvelutoimintakampan-
joihimme: auttakaa sokeita loka-
kuussa, ruokkikaa nälkäisiä joulu- ja 
tammikuussa ja parantakaa ympä-
ristöä huhtikuussa. Osallistukaa tä-
män vuoden luku- ja kirjoitustaito-

kampanjaan. Lahjoittakaa LCIF:lle. 
Pitäkää yhteyttä toisiin lioneihin 
käyttämällä sosiaalisen me dian työ-
välineitä kuten Facebookia ja Twitte-
riä tai hankkikaa ainakin ideoita nii-
den avulla.

Olemme globaali kylä

On hienoa keskittää huomio omiin 
paikkakuntiimme. Jatketaan niin 
edelleenkin. Kuulumme kuitenkin 
myös maailmanlaajuiseen yhteisöön. 
Olemme globaali kylä. Kun olin nuo-
ri, vanhempieni päivällispöydässä oli 
aina tilaa vieraille. Äitini veljen per-
he saattoi yhtäkkiä ilmestyä meille 
päivällisaikaan tai sitten muita su-
kulaisia ilmaantui paikalle. Vanhem-
piani se ei vaivannut millään muo-
toa. Ruokaa oli aina tarpeeksi. Olen 
varma siitä, että samanlaista pikku-
kaupunkilaista vieraanvaraisuutta on 
edelleenkin olemassa. 

 Median ja viestinnän teknolo gi-
sen kehittymisen ansiosta tiedäm-
me kuitenkin nyt, että monet kau-
kana kotikaupungistamme asuvat 
ihmiset ovat avun tarpeessa, ja mei-

dän on osoitettava maailmanlaajuis-
ta vieraanvaraisuutta. Meidän tulee 
ruokkia nälkäisiä, auttaa sokeita nä-
kemään ja opettaa lukutaitoa, joka 
on todella tärkeä edellytys elämässä 
menestymiselle. Ei riitä, että palve-
lemme vain naapuriamme, meidän 
on palveltava muita paikkakuntia ja 
muita ihmisiä.  

Palvelun maailmassa 
muutamme maailmaa

Helen Keller tiesi paljonkin luot-
tamisesta ja uskomisesta. Muista-
kaa hänen sanansa: “Kun teemme 
parhaamme, ei sitä koskaan tiedä, 
millainen ihme tapahtuu omassa 
elämässämme tai jonkun toisen elä-
mässä.” Palvelun maailmassa me lio-
nit muutamme paremmaksi ihmisten 
elämää, paikkakuntia ja maailman-
laajuista yhteisöä.

Kansainvälinen presidentti Wayne A. Madden kannustaa lioneita tuntemaan ylpeyttä kuulumisestaan lionsklubien 
kansainväliseen järjestöön ja osallistumaan sen toimintaan. Kuva: Antti Tuomikoski.
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Gates Säätiö haastoi lionit vuosi sit-
ten kampanjaan tuhkarokkoa vas-
taan. Tavoitteena on kerätä 10 mil-
joonaa USD, josta määrästä vuoden 
aikana on saatu kerättyä upeat 7,8 
miljoonaa USD. Gates Säätiön haas-
te jatkuu ainakin lokakuun 2012 lop-
puun. Kiitos suomalaisille lioneille 
ja klubeille, olemme tähän mennes-
sä keränneet 86  500 USD (n. 67  000 
EUR) tähän tarkoitukseen. Huoli-
matta siitä, että Gates haaste aika-
naan päättyy, jatkuu keräyksemme 
tuhkarokkoa vastaan. Tuhkarokko on 
alkaneen kautemme LCIF lahjoitus-
ten pääkohde.

saa siitä voimaa selvitä järkytyksestä 
ja menetyksistä ja jopa hieman toi-
voa tulevasta.

Lahjoitetuilla varoilla me myös 
täytämme humanitaarisia tarpei-
ta. Ohjelmat parantavat terveyttä, 
kamppailevat tuhkarokkoa vastaan 
ja auttavat mm. liikunta- ja kuulo-
vammaisia.

Lahjoitusten käyttö MJF 
huomionosoitukseen

Tällä hetkellä kaikki lahjoitukset 
ovat käytettävissä myös MJF huo-
mionosoituksiin. Tilitettäessä va-
roja LCIF:lle tulee muistaa merkitä 

suuksia kehittyä ja onnistua. Tästä 
esimerkkinä Suomen Lions Questin 
saama apuraha, jonka turvin koulu-
tamme normaalikoulujen opettajia 
eli niiden koulujen opettajia, joissa 
opettajaksi opiskelevat suorittavat 
harjoitteluaan. Näin jo opiskeluvai-
heessa Quest tulee tuleville opetta-
jille tutuksi.

Lahjoitetuilla varoilla annamme 
hätäapua. LCIF on sitoutunut välit-
tömään ja pitkäaikaiseen avustuk-
seen. Hätäapurahoja on heti saata-
vana perustarpeisiin, kuten veteen, 
ruokaan, suojaan ja lääkkeisiin. Ko-
kemus on osoittanut, että kun ka-
tastrofin uhri saa apua nopeasti, hän 

maksuun mukaan tieto siitä mihin 
lahjoitus halutaan kohdentaa, se-
kä tieto siitä, että se tullaan käyt-
tämään MJF huomionosoitukseen. 
Huomionosoi tuksen voi suorittaa 
erissä. Kun tarvittava määrä, 1000 
USD, on lähetetty/kerätty LCIF:n ti-
lille, voidaan täyttää hakemus jäse-
nyydestä halutulle aktiiviselle lio-
nille. Huomionosoituksen saaja 
voidaan siis nimetä myös vasta ha-
kuvaiheessa.

Lahjoitusten 
suorittaminen LCIF:lle

Piireillä on omat tapansa hoitaa lah-
joitukset eteenpäin. Klubi voi mak-
saa itse suoraan pankkitililtään LCIF 
tilille USA:han tai maksamiseen voi-
daan käyttää luottokorttimaksua. 
Joissain piireissä on käytössä piirin 
oma LCIF tili, jonka kautta varat voi-
daan siirtää eteenpäin. Tarvittaessa 
ota yhteyttä oman piirisi LCIF toimi-
kunnan puheenjohtajaan, hän osaa 
neuvoa sinua maksuasioissa.

Yhteystiedot löytyvät ainakin 
Lions-kirjasta piirisi tiedoista. Toimi-
kuntapuheenjohtajat kertovat muu-
tenkin mielellään lisää kansainväli-
sestä toiminnastamme.

Heidi Rantala
LCID MDC

Varojen keräys rokotteisiin jatkuu

Yksi rokote – Yksi elämä

Tuhkarokko -kampanjan tuoma apu ulottuu suureen osaan maailmaa. Tässä 
leijonien apua saamassa kamerunilainen pieni potilas.

Ugandassa on myös runsaasti avus-
tettavia. Tyytyväisenä pieni potilas 
lepää isänsä sylissä kun keräyksen 
turvin saatiin apua.

Lahjoitusten 
painopisteet

Annamme näkökyvyn, tuemme nuo-
ria, annamme hätäapua ja täytäm-
me humanitaarisia tarpeita tekemäl-
lä lahjoituksia LCIF:lle. Lahjoituksen 
tekijä voi valita haluamansa kohteen, 
jonka hyväksi varat käytetään.

Lahjoitetuilla varoilla voidaan 
antaa näkökyky, autamme palaut-
tamaan näön ja ehkäisemään soke-
utta parantamalla näönhoitoa. Täs-
tä esimerkkinä suomalaisten lionien, 
Suomen ulkoministeriön sekä Sri 
Lankan lionien yhteishanke, Ratna-
puran silmäsairaala. N-piirille kesällä 
myönnetty apuraha näkövammaisil-
le lapsille tarkoitettua Lions-oppimis-
keskusta varten on myös tästä ka-
tegoriasta.

Lahjoitetuilla varoille me tuem-
me nuoria. Lions Questin ja muiden 
ohjelmien avulla nuoret saavat tilai-
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Esivalmistus, paino,
 jälkikäsittely ja logistiikka,
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Saat ne meiltä yhdellä yhteydenotolla.
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Olemme vakiinnuttaneet asemamme varmana pitkäaikaisena 
graafisten palvelujen toimittajana Lionsliitolle.

Keskittämällä erilaisten kustanteiden, Piiri- ja Klubilehtien valmistuksen Keskittämällä erilaisten kustanteiden, Piiri- ja Klubilehtien valmistuksen 
painotaloomme, saadaan huomattavia kustannusetuja eduksenne.

Tarkempia lisätietoja antaa:
Markku Viitala, puh. 0400 525 700 tai 
markku.viitala@painoyhtyma.fi
Kim Koski, puh. 0400 525 900 tai kim.koski@painoyhtyma.fi

Lisää tietoa yrityksestämme, www.painoyhtyma.fi

Arvoisat Lions-piirit ja klubit!
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M
Valmiina nousuun

Seppo Söderholm
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 

Monet ovat tämän kauden alussa 
huolestuneet viime toimintakauden 
nettojäsentappiostamme –419. Eroa-
misiin on monia syitä, luonnollisia-
kin, mutta silti luku on huolestut-
tavan suuri. Jos yksi viidestä erosta 
olisi pystytty estämään, jäsenmäärä 
olisi säilynyt ennallaan.

Meitä suomalaisia leijonia oli tä-
män kauden alussa 25  279 yhteen-
sä 945 klubissa. Olemme yhä väki-
lukuun suhteutettuna erittäin suuri 
lionsmaa. Pohjoismaista meillä on 
selkeästi eniten piirejä ja jäseniä.

Meidän on aika herätä tositoi-
miin. Järjestömme tarvitsee lisää 
palvelevia jäseniä, uusia ajatuksia 
ja ideoita, uusia palveluaktiviteette-
ja, uusia toimintatapoja ja rohkeutta 
tehdä asioita toisin – muutosvasta-
rinnasta huolimatta. Vain siten ta-
kaamme tulevaisuutemme.

Tarkkaillaan ympärillämme olevia 
ihmisiä sekä pyydetään palveluhen-
kisiä ja aktiivisia henkilöitä harkiten 
mukaan toimintaamme. Tärkeää on, 
että jäsenehdokkaalle kerrotaan etu-
käteen riittävän perusteellisesti toi-
minnastamme, jotta hän tietää, mi-
hin lupautuu.

Naiset mukana 
jo 25 vuotta

Naisille sallittiin jäsenyys 25 vuot-
ta sitten, joten elämme naisten juh-
lavuotta. Asiaa juhlitaan Suomes-
sa 25.11.12 klo 11.25 kiinnittämällä 
huomiota lukutaidon edistämiseen 
maailmassa.

Naiset ovat tuoneet paljon uusia 
asioita ja näkökulmia toimintaamme 
ja on toivottavaa, että naisten osuus 
kasvaa ja entistä useammat naiset 
lähtevät myös ns. johtajaputkeen.

Meillä on naisjäseniä vähän yli 
4000 ja eniten eli 23 % C-piirissä. 
Kaakkois- ja Itä-Suomessa naisjäse-
nien osuus on pienin, joten katseet 
kääntyvät erityisesti siihen suun-
taan. Suomessa naisjäseniä on 16  %, 
Euroopassa 19 % ja koko järjestössä 
23 %. Vaikka vielä tällä hetkellä on 
perusteltua puhua erikseen mies- ja 
naisjäsenistä, sen sijaan että puhui-
simme vain jäsenistä, haluaisin ko-
rostaa, että tulevaisuudessa meillä 
pitäisi olla huomattavasti enemmän 
miesten ja naisten yhteisklubeja. 
Ruotsissa yhteisklubeja on selvästi 
eniten Pohjoismaissa.

Talouden sopeuttamis- 
toimet tuloksekkaita

Viime kaudella aloitetut talouden so-
peuttamistoimet näyttävät alustavan 
tilinpäätöksen mukaan tuottaneen 
tulosta. Jatkamme samalla linjalla 
tälläkin kaudella, minkä jälkeen on 
toivottavasti mahdollista hengittää 
tässä suhteessa vapaammin. Juusto-
höyläperiaatteella emme voi enää jat-
kaa, vaan meidän pitää karsia toimin-
nastamme epäoleelliset ja keskittyä 
vain tärkeimpiin: rahankeräys- ja pal-
veluaktiviteetteihin sekä klubien toi-
minnan tukemiseen.

Toimintamme laajuus ja tasok-
kuus on huomattu myös kansainvä-
lisessä päämajassamme Oak Brookis-
sa. Harri Ala-Kulju, kansainvälinen 
presidenttiehdokkaamme, on hyväs-
sä nosteessa Pohjoismaiden ja muun 
Euroopan lisäksi myös Yhdysvallois-
sa, joten meillä on hyvät mahdolli-
suudet saada ensimmäinen suoma-
lainen kansainvälinen presidentti 

vuonna 2014 tai 2015 riippuen sii-
tä, miten nykyinen kansainvälisten 
presidenttien vuorojärjestys muut-
tuu järjestön 100-vuotisjuhlakau-
den 2017–2018 vuoksi.

PIP Wing-Kun Tam 
vihdoinkin Suomeen

Kansainvälistä arvostustamme osoit-
taa myös se, että viime kauden kan-
sainvälinen presidenttimme ja nykyi-
nen LCIF:n puheenjohtaja Wing-Kun 
Tam haluaa ehdottomasti vierail-
la maassamme. Viime kaudella hän 
joutui perumaan tulonsa Suomeen.

Hän vierailee Hämeenlinnassa 
marraskuun puolivälissä pidettävil-
lä kuvernööripäivillä.

Erityisesti piirien ja klubien LCIF-
vastuuhenkilöiden toivotaan tulevan 
Hämeenlinnaan, mutta kaikki muut-
kin ovat luonnollisesti tervetulleita 
kuulemaan pidetyn ja arvostetun kii-
nalaisen tohtori Tamin ajatuksia. 

Arvoisat Lion-lehden lukijat, 
lionstoiminnassa mukana oleva 
nauttii mukavasta ja rennosta yhdes-
säolosta, kokee mielihyvää toisten 
hyväksi tehdystä työstä, oppii uut-
ta, ottaa ympäristöasiat huo mioon, 
saa mahdollisuuden kehittää johta-
mistaitojaan, saa uusia ystäviä, pi-
ristyy lionshuumorista ja tutustuu 
kotiseutuunsa sekä saa tuntumaa 
kansainvälisyyteen.

Nostetaan toimintamme uudelle 
tasolle, mutta meidän ei tarvitse ta-
voitella kuuta taivaalta. Riittää, kun 
kukin teemme parhaamme ja edis-
tämme lionstoimintaa oman mittam-
me verran.

Nostetaan toimintamme uudelle tasolle, sanoo Lions-liiton puheenjohtaja Seppo Söderholm.
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Aurinkoinen, jopa helteinen Euroo-
pan pääkaupunki kokosi 6.–8.9. noin 
1  100 leijonaa vuosittaiseen kokouk-
seensa Eurooppa Forumiin. Virassa 
oleva presidentti Wayne A. Madden, 
viime kauden presidentti Wing-Kun 
Tam ja entiset eurooppalaiset presi-
dentit olivat myös mukana kokous-
viikonlopussa.

Forumin teemana oli Building So-
lidarity for Tomorrow, ja monissa pu-
heenvuoroissa toistui pohdinta siitä, 
miten yhdessä ja eri kumppanuuk-
sien kautta rakentaisimme parem-
paa tulevaisuutta palvelun hengessä. 
Osallistujilla oli mahdollisuus vali-
ta liki sadasta työryhmästä tai mini-
seminaarista. Niissä me 26 paikalla 
ollutta suomalaisedustajaa istuimme 
kuulolla uusia ideoita ja oppia hake-
massa. Jaoimme seminaareihin osal-
listumiset etukäteen yrittäen välttää 
päällekkäisyyksiä ja saada näin mah-
dollisimman paljon irti mahdollisim-
man monesta seminaarista.

Suomalaiset esiintyivät myös se-
minaaripuhujina. Professori Harri 
Westermarck piti erinomaisen esi-
tyksen aiheesta ”Lions are Changing 
the Society” (leijonat muuttavat yh-
teiskuntaa). Entinen kansainvälinen 
johtaja Harri Ala-Kulju sihteerinään 
leojohtaja Antti Forsell johti puhetta 
Leo Advisor Training -työryhmässä. 
Suomalaiset osallistuivat aktiivises-
ti työryhmissä käytyihin keskuste-
luihin.

European Council 
-valinnat

Euroopan Forumin päätöksenteko-
elin, Council, teki suomalaisittain 
jännittäviä henkilövalintoja. Fooru-
min neuvonantajan tehtävässä vii-
si vuotta toiminut PCC Jouko Ruis-
salo haki jatkoa toiselle kaudelle, ja 
hänen kanssaan paikasta kisasi rans-
kalainen PID Jacques Garello. Suo-
mi voitti äänestyksen selvästi luvuin 
23–6. Onnea siis Joukolle ja menes-
tystä neuvonantajan tehtävään!

Myös Forumin rahastonhoitaja 
vaihtui. Tehtävään valittiin hollan-
tilainen Peter Brandenburg.

Kannatustodistus 
Yamadalle

Kuvernöörineuvosto myönsi Kuu-
samon kokouksessaan kannatusto-
distuksen japanilaiselle Dr Jitsuhiro 
Yamadalle toisen kansainvälisen va-
rapresidentin tehtävään. Tohtori Ya-
mada oli Brysselissä paikalla, ja PID 
Harri Ala-Kulju ja GS Maarit Kuikka 
kävivät luovuttamassa hänelle kan-
natustodistuksen Suomesta. 

Europa Forumin  
aikana kuultua

– Viesti kansainväliseltä presi-
dentiltä
Kansainvälinen presidentti Way-
ne Maddenin viesti Euroopan leijo-

nille oli selkeä: leijonien on oltava 
muu tos agentteja (agents of chan-
ge) pystyäkseen vastaamaan tule-
vaisuuden haasteisiin. Maddenin 
mukaan maailman tullessa pienem-
mäksi myös haasteet kasvavat. Säi-
lyttääksemme asemamme suurimpa-
na ja parhaana palveluorganisaationa 
meidän leijonien tulee muistaa pe-
rintömme ja alkuperäinen tehtäväm-
me. Maddenin mukaan ”yksi koko 
käy kaikille” (one size fits all) -ratkai-
sut eivät enää toimi, vaan muutosta 
tarvitaan. Muutos lähtee paikallista-
solta, jossa tarvitaan proaktiivisuut-
ta. Madden peräänkuulutti myös so-
siaalisen median haltuunottoa. LCI 
tulee siirtymään lähiaikoina sosiaa-
liseen mediaan. 

– Yhteistyötä EU:n kanssa?
Keskeisellä sijalla niin Foorumin 
avajaisjuhlassa kuin seminaareissa 
oli lionsorganisaation mahdollinen 
yhteistyö EU:n kanssa. EU:n ko-
missaari Kristalina Georgievan toi-
miston päällikkö välitti komissaarin 
viestin, jossa korostettiin yhteistyön 
mahdollisuuksia. ”Voimme etsiä kei-
noja yhdistää voimamme.” Jäse-
nyys Lions-toiminnassa on komissi-
on edustajan mukaan erinomainen 
väylä kanavoida kansalaisten osal-
listumista, joka on EU:lle keskeinen 
teema ja tavoite. Lisäksi leijonien 
toiminta-ajatus sopisi sellaisenaan 
EU:n kansainvälisen yhteistyön, hu-
manitaarisen avun ja kriisinhallinnan 
missioksi, sanoi komission edustaja.

– Jäsenkehityksestä
Jäsenasioiden ryhmäjohtaja Ken G. 
Kabira Oak Brookin päämajasta pu-
hui pohjoismaisille puheenjohtajille 
ja pääosin ruotsalaisille piirikuver-
nööreille Pohjoismaiden negatiivi-
sesta jäsenkehityksestä. Islannissa 
on pienin ja Suomessa toiseksi pie-
nin jäsenkato. Ruotsissa on eniten 
yhteisklubeja ja tietyn teeman ympä-
rille koottuja klubeja. Kuulijoita yllät-
tänyt ja havahduttanut tieto oli se, 
että jos viidestä eronneesta olisi saa-
tu yksi jatkamaan lionstoimintaansa, 
jäsenkehitys ei olisi ollut negatiivi-
nen. Suomen osalta kehityshaastei-
ta ovat naisjäsenten mukaan saami-
nen ja yhteisklubien perustaminen.

– Naiset lionstoiminnassa
Women and Lions -seminaarissa 
toivottiin naisten nousevan entistä 
enemmän kansainvälisen liiton joh-
totehtäviin aina presidentiksi asti. 
Toisaalta todettiin, että naisjäsenis-
tä ja naisklubeista puhumisen sijaan 
pitäisi puhua jäsenistä ja klubeista il-
man sukupuolierottelua. Yhteisklu-
beja ja perheklubeja pitäisi perustaa 
nykyajan hengen mukaisesti paljon 
enemmän. Naiset, jotka ovat olleet 
jäseniä vuodesta 1987, eli 25 vuot-
ta, toimivat aktiivisesti eri tasoilla ja 
ovat tuoneet paljon uutta lionstoi-
mintaan.

– Järjestön kasvu on meistä itses-
tämme kiinni!
Professori Harri Westermarckilta 

Lämmin Lions-tuulahdus 
Eurooppa Forumista Brysselistä

Belgian prinsessa Astrid kunnioitti Eurooppa Forumia osallistumalla torstain 
avajaistilaisuuteen. Kuva Heikki Hemmilä.

Suomen Lions-liiton kannatustodistus ojennettiin juhlallisesti Dr Jitsuhiro 
 Yamadalle (kuvassa oikealla). Vasemmalla PID Aimo Viitala ja keskellä PID 
Harri Ala-Kulju. Kuva Maarit Kuikka.
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kuultiin painavaa asiaa lionstoimin-
nan nykytilasta ja tulevaisuudesta. 
Westermarck otti esille sanan LIONS 
englanninkielisen tulkinnan ja siitä 
erityisesti kirjaimen I, joka tulee sa-
nasta Intelligence (älykkyys). Wes-
termarck kysyi, salliiko nykyinen 
lionsorganisaatio älykkyyden ja ky-
kyjen esiintulon jäsenten keskuudes-
sa ja haastoi päämajan pohtimaan 
myös sen toimintatapoja. Koko or-
ganisaatiolta tarvittaisiin mukautu-
mis- ja oppimiskykyä selvitäksem-
me muutoksessa. Lisäksi tarvitaan 
uudenlaista johtajuutta. Jatkossa ei 
riitä, että toimintamme on tehokas-
ta ja aikaansaapaa, vaan toiminnal-
la tulee olla myös vaikuttavuutta, sa-
noo Westermarck. – Eli ei toimintaa 
toiminnan vuoksi vaan sellaista toi-
mintaa, josta jää tassunjälkiä ympä-
ristöön.

– Tuliaisena vinkkejä klubitoi-
mintaan
LCI tarjoaa mahdollisuuden sähköi-
seen oppimiseen, jonka aineisto löy-
tyy päämajan sivuilta kohdasta Jä-
senkeskus – Johtajakoulutus. Siellä 
sijaitsee johtajaresurssikeskus itse-
oppimisalueineen. Aineisto on erin-
omaisen korkeatasoinen ja kaikille 
klubeille sopiva.

Club Excellence Process – Klu-
bin erinomaisuusprosessi (KEP) on 
puolestaan klubin kehittämisoh-
jelma, jonka voi käydä läpi viikon-
lopun aikana tai parissa klubikoko-
uksessa. Työkalu löytyy päämajan 
sivuilta kohdasta Jäsenkeskus esim. 
hakemalla Klubin erinomaisuuspro-
sessi (KEP). Tarkoituksena on, että 
jokainen klubin jäsen osallistuu pro-

sessiin ja ideointiin toiminnan kehit-
tämiseksi. 

– Future of the Forum – Fooru-
min tulevaisuus
Tapahtuman tulevaisuutta käsitel-
leessä seminaarissa puhuttiin siitä, 
miten kokoukseen saataisiin jatkossa 
suuri joukko ns. rivilioneita. Pohdit-
tiin, houkuttelisivatko edullisemmat 
hinnat tai uuden ohjelmamuodon 
käyttäminen perjantai-illasta sun-
nuntaihin enemmän osallistujia. Se-
minaarissa korostettiin myös sosiaa-
listen tapahtuminen kehittämistä.

21. Euroopan 
musiikkikilpailu oli 

nuorten sellistien kisa

Tänä vuonna Euroopan musiikkikil-
pailun soittimena oli sello. Suomesta 
ei ollut edustajaa 18 nuoren soitta-
jan joukossa. Voiton vei turkkilainen 
Dorukhan Doruk, joka esiintyi Foo-
rumin päättäjäisjuhlassa Euroopan 
sinfoniaorkesterin säestämänä. Ky-
seessä oli ensimmäinen kerta, jolloin 
voittaja pääsi esiintymään orkesterin 
säestyksellä. Ensi vuonna Eurooppa 
Forum Istanbulissa kokoaa nuoret 
pianistit musiikkikilpailuun.

Musiikkikilpailua pitkään vetä-
nyt Jean Sommers Belgiasta jäi pois 
puheenjohtajan tehtävästä, ja uu-
deksi puheenjohtajaksi äänestyk-
sen jälkeen valittiin Ingo Brookman 
Saksasta. 

Nuorisoleiri ja -vaihto 

Samanaikaisesti Eurooppa Forumin 
kanssa kokoontui kuutisenkym-
mentä nuorisovaihtojohtajaa 21:stä 
Euroopan maasta suljettuun työko-
koukseen torstaina. Mukana olivat 
myös Japanin edustajat sekä Jessi-
ca Hoey Päämajasta ja Christopher 
 Lloyd T eksasista. 

Perjantaina kaikille leijonille ja 
leoil le avoimessa seminaarissa esi-
teltiin työkokouksen tulokset ja 
nuorisovaihto-ohjelmaa yleisem-
min. Lisäksi perjantaina oli tärkeä 
työosuus Bazaar, jossa tehtiin kes-
kinäiset vaihtosopimuksen kunkin 
osanottajamaan kanssa. Valitetta-

vasti muutamat maat ovat pienen-
täneet kapasiteettiaan, joten vaih-
topaikat ovat entistä tiukemmassa. 
Esimerkiksi Norja ottaa Suomesta 
vain yhden nuoren.

Työkokouksessa päämajan Jessica 
Hoey esitteli päämajaan tarvittavat 
lomakkeet, joilla ilmoitetaan leiritie-
dot, vaihdossa olleiden määrät, pii-
rien isännöinnit ynnä muut tärkeät 
tiedot. Lomakkeita on pyritty kehit-
tämään kaikille maille sopivaksi. Ha-
kemuslomakkeen päivittäminen on 
jokavuotinen juttu. On tärkeää, että 
kaikki maat käyttävät täsmälleen sa-
maa lomaketta, johon tehtiin tarken-
nuksia vakuutusten osalta. 

Työkokouksessa keskusteltiin 
mm. keinoista isäntäperheiden saa-
miseksi, viime hetken peruutuksista, 
nuorilta isäntäperheissä perittävistä 
kustannuksista, leirien kansainväli-
sistä ohjaajista, leirimaksuista ja lei-
rien rahoittamisesta. Keskustelua 
herätti myös se, voiko nuori olla mo-
nena kesänä peräkkäin vaihdossa eri 
kohteissa. Meillä Suomessa on pal-
jon hakijoita, joten nuori pääsee pää-
sääntöisesti vain kerran vaihtoon.

Kokouksessa esillä olleesta tilas-
tosta on näkyvissä, että Saksa oli 
ohittanut Suomen niukasti päästen 
toiselle sijalle Italian jälkeen. Prons-
silla ollaan tällä hetkellä.

Eurooppa Forumin 
menossa mukana: 

CC Seppo Söderholm, 
PCC Markus Flaaming, nuoriso-

vaihtojohtaja Tuula Rantaeskola ja 
GS Maarit Kuikka 

(jutun koonti ja toimitus)

Nuorisovaihdon yhteistyösopimusta allekirjoittamassa liiton nuorisovaihtojohtaja Tuula Rantaeskola ja H-piirin nuo-
risovaihdosta vastaava Juhani Kautonen. Kuva Heikki Hemmilä.

European Councilin (neuvosto) kokoonpano. Kuvassa neuvoston neuvonan-
tajana toiselle viisivuotiskaudelle valittu PCC Jouko Ruissalo (eturivissä kol-
mas vasemmalta). Neuvoston puheenjohtaja PID Philippe Gerondal Belgiasta 
eturivissä kolmas oikealta. Kuva Heikki Hemmilä.



5/12  LION  9

Lionsklubien ja -liiton toiminnan ke-
hittämisen kannalta Eurooppa Foru-
missa Brysselissä pidettiin erityisen 
mielenkiintoisia seminaareja. Johta-
minen tuotiin esille niin ihmisten 
johtamisen kuin asioiden johtamisen 
kannalta. Varsin useissa seminaareis-
sa korostettiin strategisen ja koko-
naisvaltaisen suunnittelun merkitys-
tä Lions toiminnan kehittämiseksi. 

Tehokkaan johtamisen osa-alueik-
si, PID Gudrun B Yngvadottir Islan-
nista, nosti neljä asiaa. Johtamisen 
tehokkuuden perusta on luova ajat-
telu. Luovuutta tarvitaan tulevai-
suuden tekemiseen entistä parem-
maksi. Muutos on jatkuva prosessi, 
sillä aika kuluu. Toinen perusteki-
jä on aktiivinen kuunteleminen. 
Kuuntelemisesta on seurauksena ih-
misten välisen vuorovaikutuksen te-
hostuminen. Kun kuuntelee aktiivi-
sesti, niin se vaikuttaa koko klubissa 
kaikkien jäsenten huomioon ottami-
sena. Johtamiseen liittyvä keskeinen 
taito on kuunteleminen. Johtami-
nen merkitsee yleensä aina tiimityö-
tä. Aktiivinen kuuntelija saa ihmiset 
helpommin puolelleen ja toimimaan. 
Tehokas tiimityö syntyy ihmisten 
välille silloin kun ryhmän jäsenet 
saavat vaikuttaa tehtäviin päätöksiin 
aidosti. Asioihin vaikuttaminen syn-

nyttää sitoutumista ja asioiden hoi-
tamisen kokonaisuus tulee jäsenten 
välisen keskustelun kautta selväk-
si. Näin muutkin kuin puheenjohta-
ja tai presidentti tietää, että mitä ta-
pahtuu ja miten asiat on hyvä tehdä. 
Tehokas klubitiimi saa klubivuoten-
sa näyttämään ja tuntumaan aivan 
omanlaiseltaan kun klubin hallitus 
ottaa käyttöön vahvuutensa tehok-
kaalla tavalla. Menestyksellinen 
delegointi, eli tehtävien jakaminen 
tuo johtamiseen tuloksellisuutta. 
Yhdellä henkilöllä on vain yhdet jäl-
jet, mutta kun erilaisilla ominaisuuk-
silla varustetut osallistujat pääsevät 
käyttämään omia parhaita ominai-
suuksiaan, niin tällöin syntyy tulok-
sia enemmän ja nopeammin. Hyvin 
yksinkertaisella matematiikalla voi-
daan laskea, että kun tekijöiden mää-
rä kaksinkertaistuu, niin tehtävään 
kuluva aika puolittuu. Kun klubin 
presidentti tai piirikuvernööri löytää 
vielä oikeat henkilöt oikeisiin tehtä-
viin, niin suoritus voi entisestään te-
hostua.

Miten strateginen  
suunnitelma kootaan?

Yksi tapa lähteä tekemään klubivuo-
den strategista suunnitelmaa on vali-

ta asioille runko tai tietty malli miet-
timisen pohjaksi. Jäsentelyn avulla 
strateginen suunnitelma saadaan ra-
kentumaan osista kokonaisuudeksi. 
Liikkeelle voi lähteä määrittelemäl-
lä tulokset, jotka haluaa saavuttaa 
vuotensa aikana. Tulokset kannat-
taa määritellä juuri sellaisista asi-
oista, jotka itse haluaa toteutuvan. 
Tulosten saavuttamista helpottaa 
toimintametodien valitseminen. 
Yksi metodi on valita tiimi, joka hoi-
taa asiat. Toinen mahdollinen tapa 
toimia voi olla presidentin valtaan 
perustuva käskyttäminen. 

Klubilaisista monet voivat pitää 
siitä, että saa selvät käskyt, jotka pi-
tää toteuttaa, minkä jälkeen homma 
on tehty. Toimintametodikseen voi 
myös valita jonkun muun monien 
metodien joukosta. Yhtenä mahdol-
lisuutena niiden joukossa on myös 
Suomen Lions-liitto ry:n soveltama 
tasapainotettu toimintamalli, jossa 
suunniteltavat asiat nähdään nel-
jänä tasapainoisesti toteutettavana 
näkökulmana: a) toiminta b) henki-
löstö, c) asiakkaat ja d) talous. Kun 
tulosten saavuttamisen johtamisme-
todi on valittu, on aika tehdä suun-
nitelma tulosten saavuttamiseksi. 
Suunnitelmaan on hyvä kirjoittaa 
mm. asioiden tekemisen haasteet, 

riskit ja resurssit. Kun suunnitel-
ma on hiottu valmiiksi, on aika ryh-
tyä realisoimaan Lions-strategia 
käytäntöön. Tässä vaiheessa klubin 
presidentti, kuvernööri tai puheen-
johtaja toteuttaa suunnitelman sys-
temaattisesti ja jäntevästi. 

Kun asiat on hyvin suunniteltu, 
niin ne ovat myös hyvin perustel-
tavissa epäilijöille ja hekin tulevat 
täysillä toimintaan mukaan. Toteu-
tuksen yhteydessä kiistaa herättä-
vät asiat kannattaa aina pitää asioi-
den välisinä – ei ihmisten välisinä. 
Strategian toteutuksen jälkeen kaik-
kien mahdollisten asioidensa osalta 
on hyvä laatia strategian toteut-
tamisen arviointi. Tätä vaihetta 
tarvitsee erityisesti varapresidentti, 
varapiirikuvernööri tai varapuheen-
johtaja uuden kauden suunnittelun 
taustaksi. Tällöin on oleellista mää-
ritellä ne  asiat, joissa epäonnistut-
tiin ja ne joissa onnistuttiin. Jos ta-
voitteita on määritelty numeerisina, 
ne luvut kannatta ottaa esiin arvi-
oinnissa. Laadullisia tavoitteita kan-
nattaa arvioida esim. pienellä kyse-
lyllä tai pienellä kirjoitetulla arviolla 
klubissa. Toteutuksesta saatu palau-
te on uuden kauden suunnittelun ja 
jatkuvan parantamisen ”ruokaa”. Jos 
emme paranna jatkuvasti, niin ajan 
eteenpäin menemisen vuoksi tapah-
tuu suhteellista taantumista. Uudis-
tuminen on välttämättömyys.

Strategisen suunnitelman toteu-
tuksessa kannattaa muistaa myös, 
että jos suunnitelmaan sisältyy yk-
si tai useampi muutos aikaisem-
paan, niin ihmiset ottavat muutok-
sen omakseen vasta sitten kun ovat 
sen itse kohdanneet henkilökohtai-
sesti. Kun ihmiset pääsevät mukaan 
tekemään uutta ja osallistumaan niin 
se luo motivaatiota. Uudistusten jäl-
keen motivoituneiden osallistujien 
luottamus asioita kohtaan kehittyy 
ja kasvaa ja vetää muitakin mukaan. 

Lions-asioiden kehittäminen 
eteenpäin edellyttää osaamista ja tie-
toa Lions-toiminnasta. Lions-tiedon 
lisääminen edellyttää Lions-piireiltä 
hyvin toteutettua koulutusta. Seu-
rauksena on lisääntynyt jäsenistö.

Asko Merilä
Suomen Lions-liitto ry:n 

varapuheenjohtaja

Maininkeja Brysselin Eurooppa Forumista

VCC Asko Merilä (vasemmalla), PCC Jouko Ruissalo (keskellä) ja Viron tuore kansainvälinen johtaja Kalle Elster. Ku-
va: Heikki Hemmilä.
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Suomen Lions-liiton kuvernöörineu-
vosto piti uuden kokouskäytännön 
mukaisen kauden toisen kokouk-
sensa Kuusamossa 25.8.2012. En-
simmäinen oli Jyväskylän vuosiko-
kouksen yhteydessä. 

Uuden käytännön mukaisesti per-
jantai-illan kuvernöörineuvoston in-
fon tilalla oli kuvernöörineuvoston 
kokous, jossa vain toimialajohtajilla 
on läsnäolo- ja puheoikeus. Lauan-
tain normaalin kokouksen tilalla oli 
kuvernöörineuvoston info, jossa ker-
rottiin edellisen illan päätökset. Nii-
hin voi vielä lauantaina puuttua ja 
esitetyt muutokset käsiteltiin sun-
nuntaina kuvernöörien kokouksessa. 
Lauantain ohjelmassa oli uutena il-
tapäivän seminaari, joka Kuusamos-
sa käsitteli talous- ja viestintäasioi-
ta ajankohtaisten asioiden lisäksi. 
Marraskuussa Hämeenlinnassa esil-
lä ovat nuorisovaihto sekä kummi-
lapsitoiminta. 

Uusi kokouskäytäntö vaatii kui-
tenkin vielä ohjesäännön muu-
toksen, jota KVN velvoitti sääntö-
työryhmän valmistelemaan. Uusi 
ohjesääntö vahvistetaan Hämeen-
linnassa.

Kokouksessa vahvistettiin lisäk-
si liiton toiminnan ja talouden oh-
jeen sisältö, klubin mallisäännöt, 
matkustussääntö sekä tarkennettu 
talousarvio.

”Leijonien työ on 
eteenpäin vievää”

Kuvernöörineuvoston kokouksen 
avajaisjuhlassa Kuusamon kaupun-

gin tervehdyksen esitti kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja Mat-
ti Heikkilä. Hän sanoi arvostavansa 
lionien työtä, koska se on eteenpäin 
vievää. Kuusamosta hän totesi, et-
tä kaupunki on erittäin kiinnostunut 
järjestämään erilaisia tilaisuuksia ja 
tarjoaa niille erinomaiset puitteet. 
Matkailu on Kuusamon suurin työn-
antaja, työpaikkoja on noin 800–
900. Puunjalostus tarjoaa 600 työ-
paikkaa. Kuljetusala työllistää noin 
400 ihmistä. Viljelijöitä asukkaista 
on noin 10 prosenttia.

L-piirin tervehdyksen toi piiriku-
vernööri Matti Mälkiä. Hän totesi, et-

tä L-piirin teema tälle kaudelle on Me 
palvelemme Lapissa, tulevaisuudes-
sakin! ”Sen varmistamiseksi meidän 
on onnistuttava nostamaan jäsen-
määräämme. Uskon, että viimeis-
tään nyt jokainen piirin klubi ja lei-
jona ymmärtää tilanteen ja yhteisen 
vastuun varmistaaksemme oman it-
senäisen piirimme ja lionstoiminnan 
jatkumisen tulevaisuudessakin. Tule-
vaisuudessa meidän leijonien apua ja 
palveluja tarvitaan syrjäalueilla entis-
tä enemmän, kun yhteiskunnan pal-
veluja karsitaan ja supistetaan sekä 
keskitetään jatkuvasti.” 

Suomen Lions-liiton puheenjoh-
taja Seppo Söderholm muistutti ter-
vehdyksessään, että olemme Kuu-
samossa aloittamassa uudistettua 
KVN-kokousta eli kuvernööripäiviä, 
kuten yksi viime kauden kuvernöö-
reistä näitä päiviä nimitti. ”Haluam-
me uudistuksella antaa yhä useam-
malle mahdollisuuden osallistua ja 
ottaa kantaa suomalaisen lionstoi-
minan kehittämiseen ja kuulla ajan-
kohtaisia asioita. Nyt pääaiheita 
ovat talous ja viestintä. Hämeenlin-
nan kokouksessa olemme nuorison 
asialla ja palvelu pidetään koko ajan 
mielessä.

Joudumme keskustelemaan myös 
suomalaisten leijonien määrästä, 
joka on uhkaavasti vähenemässä. 
Uusia  jäseniä tulee, mutta vanho-

ja lähtee. Jos jäsenten määrä laskee 
alle 25  000:n, niin suomenkielisen 
palvelun saaminen LCI:stä vaaran-
tuu. Ja jos piirin jäsenmäärä laskee 
alle 1250:n, niin piiri menettää mah-
dollisuuden päättää itse asioistaan. 
Jäsenmäärällä on vaikutusta myös 
talouteen, sillä jäsenmaksutuloilla 
rahoitetaan liiton hallinto.”

Avajaisten musiikillisesta puoles-
ta vastasivat Hilla Korpela ja Viivi 
Seppänen kahdella viululla. Yhteis-
laulujen säestäjänä toimi Matilda 
Kumpula.

Jitsuhiro Yamadalle 
kannatustodistus

Kuvernöörineuvosto myönsi kanna-
tustodistuksen japanilaiselle Dr Jit-
suhiro Yamadalle toisen kansainväli-
sen varapresidentin tehtävään. Tämä 
merkitsi sitä, että PID Harri Ala-Kul-
jun tavoite kyseiseen virkaan siirtyy 
ainakin vuodella. Suomi johtoon 
-kampanja jatkuu kuitenkin vuoden 
2015 kevääseen saakka ja Ala-Kuljul-
le on myös myönnetty tuleville vuo-
sille kannatustodistus.

Hampurin LCI:n vuosikokouksen 
2013 matkaa varten päätettiin pe-
rustaa projektipäällikön virka. Hä-
nen tehtäviinsä kuuluu etsiä vaih-
toehtoiset matkat Hampuriin, laatia 
ilmoittautumisohjeet sekä osallistu-

Kuvernöörineuvosto aloitti työnsä
uusitulla kokouskäytännöllä Kuusamossa

Piirikuvernööri Matti Mälkiä toivotti kokousväen tervetulleiksi Kuusamoon IP Wayne Maddenin tyyliin ruutulippua 
heilauttamalla ja toteamalla teeman mukaisesti ”Start your engines!” Kuva: RNen.

Kauden 2012–2013 piirikuvernöörit esittivät kuvernöörineuvoston iltajuhlas-
sa riemukkaan esityksensä, jonka ensiesitys oli Busanissa Get together-tilai-
suudessa. Kuva: RNen.
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misohjeet, sopia matkatoimistojen 
kanssa järjestelyistä, pitää luetteloa 
lähtijöistä sekä toimii joukon ko koa-
jana ja avustajana.

PID Erkki Laine kertoi Sri Lankan 
sairaalahankkeen etenevän hyvin. 
Tätä hetkeä hallitsee voimakkaas-
ti leikkausmikroskoopin eli Phaco 
-laitteen rahoitus. Kuvernöörineu-
vosto hyväksyi käynnistettäväksi ke-
räyksen puuttuvan noin 25  000 eu-
ron saamiseksi periaatteella 1 euro/
jäsen. Mikäli summaa ei saada kerät-
tyä syys–lokakuun aikana, puuttuva 
osuus lainataan hanketililtä UM:ltä 
saadulla luvalla. Liitto sitoutuu mak-
samaan lainatun tumman takaisin 
omista varoistaan.

Toimialojen ja työryhmien pu-
heenjohtajat ja jäsenet vahvistettiin. 
Uusina työryhminä tulivat vuosiko-
kouksen rakenneuudistustyöryhmä, 
jonka puheenjohtajana toimii liiton 
puheenjohtaja, ympäristöpalkinnon 
palkintolautakunta, puheenjohtaja-
naan lion Pekka Hynninen LC Ran-
tasalmi ja verotyöryhmä, puheenjoh-
tajana PDG Eero Ipatti LC Kuopio/
Päiväranta. Quest-työryhmän jä-
seneksi lisättiin lion Jukka Isotalo, 
jonka toimiala on Vastuu on minun 
-projekti. Lisäksi kiinnitettiin huo-

miota työryhmien suureen mää-
rään, mihin tullaan VCC:n johdolla 
paneutumaan TTST:n työssä toimi-
kauden aikana.

KVN hyväksyi ohjeen kuvernööri-
neuvoston ja hallituksen etäkokous-
ten järjestämisestä. 

Pöytäkirjan tarkistus poistettiin 
tarpeettomana KVN:n kokouksen 
esityslistalta, koska pöytäkirja tar-
kistetaan valittujen tarkastajien toi-
mesta.

Punainen Sulka-päätös 
vuosikokouksessa

Valtakunnallisen Punainen Sulka -ke-
räyksen käynnistämisen aikaistami-
sesta tehtiin periaatepäätös, lopul-
linen päätös on kuitenkin Heinolan 
vuosikokouksen asialistalla. Ke räyk-
sen valmistelutyöt aloitetaan pikai-
sesti.

Seminaariosuuden talousaiheis-
ta alustajina olivat PDG Esko Viini-
kainen ja pääsihteeri Maarit Kuikka. 
Talousosuudessa käytiin myös lyhyt 
keskustelu jäsenasioista, joista alus-
tivat PID Harri Ala-Kulju ja DG Jukka 
Uusitalo. Ala-Kuljun mukaan jäsen-
määrä on pudonnut 20 vuoden aika-
na 28  974:stä 25  279:ään. Uusia jä-

seniä on tullut tänä aikana 37  377 
ja vanhoja poistunut 41  001. Klubi-
määrä on kuitenkin kasvanut lähes 
sadalla. 20 vuoden aikana piireis-
tä vain F, C ja A ovat kasvattaneet 
jäsenmääräänsä. Viime kaudella jä-
senkato oli 419 ja tällä kaudella hei-
näkuussa miinusta oli tullut 41. 
Piireistä L-piirin jäsenmäärä 1248 
asettaa sen siirtymävaiheen piirien 
joukkoon. Ala-Kuljun mukaan tämä 
jäsenkehitys johtaa euron jäsenmak-
sun korotukseen vuosittain.

PID Harri Ala-Kulju esitteli myös 
Suomi johtoon -kampanjan tilan-
netta. Vaikka kampanjaa jatketaan 
kauden 2015 kevääseen, ei se tar-
vitse klubien lisärahoitusta. Tärkein-
tä on, että suomalaiset lionit ovat 
näyttävästi esillä kansainvälisissä 
ko kouksissa ja erikoisesti Hampu-
riin pitäisi saada runsas joukko suo-
malaisia.

Viestintäjohtaja Thorleif Johans-
son peräänkuulutti brändin muutos-
ta. Hän kehotti myös osallistumaan 
nettikyselyyn ja ilmaisemaan mieli-
piteensä liiton nettisivuista. Hän oli 
huolestunut myös sähköpostiosoit-
teiden oikeellisuudesta sekä pii rien 
kotisivujen yhteystiedoista. Presi-
denteistä 86,8 prosenttia ei omaa 

sähköpostia ja sihteereistä määrä 
on 88,4 prosenttia.

PID Tapani Rahko mainitsi kan-
sainvälisistä asioista, että lion Mar-
kus Talvio on kutsuttu järjestön LQ-
toimikuntaan asiantuntijajäseneksi. 
Conventionin DG-koulu lyhenee yh-
dellä päivällä ja kansainvälisiä puhu-
jia sallitaan vain yksi kuhunkin tilai-
suuteen.

PCC Jouko Ruissalo puhui Suo-
mi näkyviin -arpajaisista, jotka jär-
jestetään 1.10.2012–28.2.2013. Ar-
pajaislupa on saatu 9.8. ja tuotto 
menee nuorisotyöhön, lähinnä las-
ten ja nuorten syrjäytymisen ennalta 
ehkäisyyn. Arpojen jakelu alkaa 1.10. 
ja voitot on lunastettava 30.4.2013 
mennessä. Numeroituja raaputus-
arpoja painetaan 25  000 kpl ja nii-
tä myydään vain lioneille.

AR-säätiön puheenjohtaja Matti-
Pekka Mäkelä ja asiamies Timo Haas-
to kertoivat säätiön ajankohtaisista 
asioista. 

Seuraava kaikille avoin kuvernöö-
rineuvoston päätösinfo ja seminaari 
pidetään 17.11.2012 Hämeenlinnas-
sa. Kuvernööreille ja toimialajohta-
jille tarkoitettu kuvernöörineuvos-
ton kokous 16.11.2012 alkaa klo 15.

Raimo Naumanen

Avajaisjuhlan musiikista vastasivat kahdella viululla Hilla Korpela ja Viivi 
Seppänen. Kuva: RNen.

Piirikuvernööri Terho Mäkimartti sai vuosipäivänsä kunniaksi puheenjohtaja 
Seppo Söderholmilta (vasemmalla) liiton standaarin ja piirikuvernööri Matti 
Mälkiältä kellon. Kuva: RNen.

Vuokrataan
Lions-talon 3. kerroksen tilat ovat vuokrattavissa. 

Lions-liiton toimisto siirtyy joulukuussa Lions-talon kolmannesta 
kerroksesta talon toiseen kerrokseen. Viikon 50 pidämme 

muuttovapaata ja toimisto on silloin kiinni.

3. kerroksen vapautuvat tilat käsittäen 265 m2 ovat 
vuokrattavissa 1.1.2013 alkaen. Lisätietoja antaa pääsihteeri 

Maarit Kuikka, puh. 040 580 2494.

Suomen Lions-liitto ry

Oikaisu KVN-kutsuun 
ja seminaariin
Lions-liiton nykyisten sääntöjen mukaisesti kuvernöörineuvoston 
järjestäytymiskokous on kauden ensimmäinen 
kuvernöörineuvoston kokous. Tämän kauden toinen KVN:n 
kokous ja seminaari pidettiin 24.–25.8. Kuusamossa.
Näin ollen kauden kolmas KVN:n kokous ja seminaari (ei siis 
toinen kuten oli viime lehdessämme) pidetään Hämeenlinnassa 
16.–17.11.2012. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tähän 
KVN-viikonloppuun on LION-lehdessämme 4/2012 sivulla 24.

Tervetuloa!

Suomen Lions-liitto ry
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Kuvernöörineuvoston 
asiakirjoja www-sivujen 

jäsenkeskuksessa

Kuusamon kuvernöörineuvoston 
yhteydessä järjestetyssä seminaa-
rissa keskusteltiin liiton taloudes-
ta, viestinnästä ja jäsenkehitykses-
tä. Ajankohtaisissa asioissa kuultiin 
mm. Arne Ritari Säätiön kuulumiset 
ja mistä Suomi näkyviin -arpajaisis-
sa on kysymys. Seminaariesitykset 
löytyvät www.lions.fi – Jäsenkeskus 
– Ko kouk set -linkin alta. Samalle si-
vulle on myös tallennettu pöytäkir-
ja KVN:n kokouksesta.

Vielä 
kuvernöörineuvostosta

Kiinnittäisin huomiota yksityiskoh-
taan, joka koskee KVN-kokousten 
järjestysnumeroita. Uusien sääntö-
jen myötä hyväksytty käytäntö pitää 
kuvernöörineuvoston järjestäytymis-
kokous välittömästi vuosikokouksen 
jälkeen kulkee numerolla 1. Näin ol-
len Kuusamon KVN oli numero 2, ja 
Hämeenlinnan kokous 16.–17.11. on 
numero 3, ellei KVN järjestä ennen 
sitä sähköpostikokousta, mikä liiton 
sääntöjen mukaan on mahdollista. 
KVN-kokous Kuusamossa hyväksyi 
ohjeet etäkokousten järjestämiseksi, 
mitä liiton sääntöjen § 12 edellyttää. 

Suomi näkyviin 
-arpajaiset

Klubipresidentit ovat lokakuun alus-
sa saaneet postissa paketin arpoja, 
joita myydään liiton nuorisotoimin-
nan tukemiseksi hintaan 10 €/kpl. 
Kuten arpojen mukana olevassa oh-
jeessa lukee, arpoja ei saa rahoittaa 
klubin aktiviteettitililtä, vaan Lions-
periaatteen mukaan kysymykses-
sä on ”hallintoaktiviteetti”. Toivon 
onnea arpajaisiin, joissa voittoina 
on mm. 70 matkaa kansainväliseen 
vuosikokoukseen Hampurissa 5.–
9.7.2013. 

Joulu lähestyy – tee 
joulukorttitilauksesi 

hyvissä ajoin

Joulukorttimallit löytyvät vuosikir-
jasta, Lion-lehden edellisestä nu-
merosta ja liiton www-sivuilta, jos-
sa on myös sähköinen tilauslomake. 

Arvoilla ja korteilla tuet liiton nuorisotyötä

Kortteja tilaamalla tuet Lions-liiton 
nuorisotyötä.

Neljännesvuosisata 
naisjäsenyyttä 

lionstoiminnassa 
-tempaus 25.11.

Nyt kaikki suomalaiset naisleijonat 
juhlistamaan naisjäsenyyden 25- 
vuo tistaivalta lionsjärjestössä su 
25.11. klo 11.25! Tuolloin järjeste-
tään tempaus, jonka aikana luetaan 
kohdeyleisölle sopivia tekstejä jos-
sakin sovitussa julkisessa tilassa 25 
minuutin ajan. Tempauksella halu-
taan myös tukea kv. presidentti Way-
ne A. Maddenin kampanjaa Reading 
Action. Lue lisää tempauksesta tä-
män lehden sivuilta, uutiskirjeestä 
ja osoitteesta www.lions.fi.

Miten matkustan 
Hampurin 

Conventioniin?

Ensi kesän Convention-matkojen 
koordinoimiseksi on liittoon perus-
tettu projektipäällikön tehtävä, jota 
hoitamaan hallitus valitsi 25.9. pi-

tämässään kokouksessa PDG Tuo-
mo Holopaisen. Projektipäällikön 
toimenkuvaan kuuluu mm. etsiä 
vaihtoehtoisia tapoja matkustaa 
Hampuriin, laatia ilmoittautumis- ja 
osallistumisohjeet osallistujille, yllä-
pitää luetteloa lähtijöistä sekä toimia 
suomalaisryhmän kokoajana ja avus-
tajana Hampurissa. Asiasta kuullaan 
jatkossa lisää uutiskirjeissä, Lion-leh-
dessä ja liiton www-sivuilla.

Terveiset 
myyntisihteeriltä: 
Chevron palkinto-

ohjelma

Päämaja postittaa nykyisin kaikki 
tavalliset pitkäaikaisjäsenyysmer-
kit, eli Monarch Chevronit sekä pe-
rustajajäsenien Charter Monarch 
Chevronit, automaattisesti piiri-
kuvernöörille maaliskuussa (ajalta 
7.1.2012–6.1.2013). Kaikkia kyseisiä 
merkkejä (MC10–MC55 tai CMC10 
–CMC55) voi myös edelleen tilata 
maksua vastaan liiton tarvikemyyn-
nistä. Merkkien kappalehinta vaihte-
lee 2–3 euron välillä.

Lions-toimisto muuttaa 
joulukuussa

Toimisto siirtyy Lions-talon 2. ker-
roksen vuokralaiselta vapautuviin 
tiloihin joulukuussa. Varsinainen 
muuttoviikko on vko 50 (10.–
14.12.), jolloin liittotoimisto on sul-
jettu. Uudet tilat on remontoitu 
muutama vuosi sitten, ja ne sopi-
vat paremmin toimiston tämän het-
ken tarpeisiin. Lions-talon 3. kerrosta 
vuokrataan parhaillaan, ja pyydänkin 
välittämään tietoa vuoden vaihtees-
sa vapautuvasta 265 m2 toimistoti-
lasta omissa verkostoissanne.

Yhteistyöllä palvelun 
maailmassa

Lions-liitolla on jo käynnissä tai 
suunnitelmissa monia yhteistyö-
hankkeita, joiden kautta me lionit 
voimme kohdistaa palveluamme niil-
le, jotka tarvitsevat apuamme. Käyn-
nissä oleva kumppanuus Invalidilii-
ton kanssa perustuu sille helposti 
toteutettavalle ajatukselle, että lä-
hestymme paikallista invalidiyhdis-
tystä ja tarjoamme auttavaa kättä 
helpottaaksemme vammaisen hen-
kilön arjen askareita. Kevätkaudella 
2012 pilotoitu hanke, jossa koulu-
tettiin senioreita sähköiseen asioin-
tiin yhdessä verohallinnon kanssa, 
saa toivottavasti jatkoa ensi keväänä. 
Äitienpäiväviikolla 2013 tempaistaan 
yhdessä vanhusten ulkoiluttamisen 
merkeissä. Lehden ilmestymisten 
välissä seuraa uutiskirjeitä ja liiton 
www-sivuja saadaksesi ajankohtais-
ta tietoa liiton yhteistyöhankkeista.

Lopuksi

Palvelkaa avun ja tuen tarpeessa 
olevia lähimmäisiä, Lion-kollegoja 
ja itseännekin iloiten ja Lions-etiik-
kaa kunnioittaen. – Jaksamista toi-
mintaanne ja onnea uusien leijoni-
en metsästykseen!

Pääsihteeri Maarit Kuikka. Kuva: Terho Mäkimartti.

 

Vuosikokousta uudistetaan Heinolassa 
Vuosikokouksen 2013 järjestelyt etenevät aikataulussa. Töitä on tehty jo yli kolmen vuoden ajan ja tahti kiihtyy 
vuosikokousviikonlopun lähestyessä. 

Tulemme myös uudistamaan vuosikokoustapahtumaa. Uudistusten tavoitteena on entistä sujuvampi kokous ilman 
turhaa jonottamista ja viihtyisä Leijonaviikonloppu monipuolisen ohjelman siivittämänä. Varsinaiset kokouspäivät 
ovat lauantai ja sunnuntai 8.-9.6.2012. 

 

 
Olemme ylpeitä saadessamme järjestää vuosikokouksen Suomen Urhei-
luopiston alueella Vierumäellä. Kokouspaikkamme henkii vahvasti Suomen 
itsenäisyyden historiaa edelleen nykypäivässä. Nyt meillä leijonilla on mah-
dollisuus laittaa Suomen urheiluopiston avajaiset ”uusiksi” osallistumalla 
runsain joukoin tulevaan vuosikokoukseen. 

Niin Vierumäen alue kuin koko Heinolan seutu tarjoaa monipuoliset mahdol-
lisuudet ja puitteet onnistuneelle tapahtumalle ja viihtymisille pitempäänkin.  
Heinolan keskustassa järjestetään viikonlopun aikana myös yleisölle ilmaisia 
tapahtumia. Perjantai-iltana Jyränkölän salissa on SKEBA bändiskaban lop-
pukilpailu ja lauantaina Heinolan viihtyisän torin valtaa Lasten turvapäivä-
tapahtuma. 

Varsinainen Lions-liiton vuosikokous pidetään Vierumäki Areenalla, samoin 
lauantain ja sunnuntain lounasruokailu sekä lauantai-illan iltajuhala. Perjan-
tai-iltana irrotellaan Hotelli Scandicin tiloissa vapaamuotoisemmin, Vieru-
mäen Kyläiltamien hengessä  

Vuosikokouksen verkkosivustolla (www.lionsvuosikokous2013.fi) on jo nyt 
paljon tietoa tulevasta vuosikokouksesta. Sivustoa päivitetään säännöllisesti 
ja sinne lisätään uutta sisältöä järjestelyjen edetessä ja asioiden varmistues-
sa. Muista siis vierailla säännöllisesti verkkosivustollamme - pysyt ajan tasal-
la. 

Vuosikokouksen pääyhteistyökumppanina on Heinolan kaupunki ja palvelu-
yhteistyökumppanina Suomen Urheiluopisto. 

Heinolan vuosikokous on jo nyt herättänyt runsasta mielenkiintoa. Tavoit-
teenamme on järjestää entistä sujuvampi ja viihtyisämpi kokoustapahtuma 
kaikille lioneille, ei vain virallisille vuosikokousedustajille. 

TERVETULOA HEINOLAAN 8.-9.6.2013 

LC HEINOLA, LC HEINOLA/JYRÄNKÖ, LC HEINOLA/KAILAS, LC PERTUNMAA, LC 
HEINOLA/SILLAT, LC HEINOLA/TÄHDET  
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Heinola - Itä-Hämeen helmi 

Varhaisimmat merkit Heinolan 
asuttamisesta ovat rautakauden 
lopulta Jyrängön virran liepeiltä. 
Kuningas Kustaa III vahvisti Heino-
lan vuonna 1776 kahtia jakaman-
sa Kymenkartanon läänin hallin-
tokeskukseksi, residenssiksi. Kau-
punkioikeudet Heinolalle myönsi 
keisari Nikolai I ensimmäisenä 
joulupäivänä vuonna 1839. 

 
Tänään Heinola on yli 20 000 
asukkaan vireä kaupunki, jota 
myös Itä-Hämeen helmeksi kutsu-
taan. 
 
Toivotamme kaikki leijonat terve-
tulleeksi Heinolaan, siltojen kau-
punkiin, nauttimaan ainutlaatui-
sesta luonnosta, tunnelmasta ja 
unohtumattomasta vuosikokous-
tapahtumasta. 
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Leijonaveteraani Aimo Viitala muis-
telee, kuinka nuorisovaihdon ovet 
Eurooppaan avautuivat 1960-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla pienen 
provosoinnin saattelemana. Suo-
mella eli piirillä 107 oli jo 1950-lu-
vun puolivälistä lähtien yrityksiä 
päästä kansainväliseen nuorisovaih-
toon, mutta muutamaa poikkeusta-
pausta lukuun ottamatta yhteistyö 
ei onnistunut.

PID Viitala muistaa, kuinka ku-
vernöörinä ollessaan hän otti nuori-
sovaihdon voimakkaasti esille kan-
sainvälisessä vuosikokouksessa 
Nizzassa kesäkuussa 1962. – Pu-
hujapöntöstä jouduin ääneen to-
teamaan valitettavan tosiasian. 
Luet telin nimeltä mainiten, ettei-
vät Englanti, Ranska, Italia ja Länsi-
Saksa ole olleet kiinnostuneita nuo-
risovaihdosta Suomen Lions-liiton 
kanssa. Julkinen ehkä pienimuotoi-
nen provosointi tuntui tehonneen. 
Jo kokouksessa muutamat kuvernöö-
rit tulivat puheilleni ja lupasivat ot-
taa asian esille omissa maissaan.

PID Aimo muistuttaa, että silloin 
leijonaliikkeen laajamittainen toimin-
ta teki vasta tuloaan Suomeen. Vuo-
teen 1957 saakka oli vain yksi piiri. 
Nykyisin piirejä on 14. Liitto perus-
tettiin 1960. 

Samaan hengenvetoon Aimo vii-
vähtää hiukan Nizzan muisteloissa 
1962. Nizzan kansainvälinen kong-
ressi oli ensimmäinen Euroopassa pi-

detty LCI:n vuosikokous. Se oli en-
simmäinen kv-vuosikokous myös 
Aimolle. Nizzan kongressissa Ai-
mo oli sekä kuvernöörinä että elek-
tinä. Hän nimittäin oli melkein heti 
kauden 1961–1962 alussa joutu-
nut varapiirikuvernöörinä ottamaan 
vastaan B-piirin kuvernöörin tehtä-
vän edeltäjälle tulleen esteen vuok-
si. Elekti hän oli sen vuoksi, että hä-
net oli valittu kuvernööriksi B-piiriin 
1962–1963, mihin kauteen hän oli 

Ovet nuorisovaihtoon avautuivat 
pienellä provosoinnilla

Uutinen kuvineen The Lion Leijona ‑lehdestä 6/1962. Oikeassa yläreunassa piirikuvernööri Aimo Viitala on kuver‑
nöörineuvoston kokouksessa. Kokouksessa hän raportoi Nizzan kv‑kongresissa esittämänsä vetoomuksen johdos‑
ta saamistaan myönteisistä kirjeistä Länsi‑Saksan ja Tanskan kuvernööreiltä. Yläkuvassa vasemmalla silloinen kan‑
sainvälinen johtaja Risto Brax.

alun perin lupautunut ja varautunut. 
Nuori, kansainvälistä liiketoimintaa 
harjoittanut kielitaitoinen juristi Ai-
mo Viitala oli siihen aikoihin lahte-
lainen. Lahden seutu kuului silloi-
seen B-piiriin.

Nizzan kongressin jälkeen Ai-
molle on kertynyt muistoja kym-
menistä erilaisista kansainvälisistä 
Lions-kongresseista. Viimeksi näi-
tä kokemuksia karttui tämän vuo-
den syyskuun alussa Brüsselissä pi-

detystä Europa Forumista. Aimo on 
ainoa lion, joka on osallistunut jo-
kaiseen Eurooppa Forumiin vuodes-
ta 1959 lähtien.

Nizzassa järjestetyn ensimmäisen 
kv-kongressinsa ulkoisista puitteista 
hän muistaa erityisesti näyttävän ilo-
tulituksen. Sellaisiin ei ainakaan Suo-
messa siihen aikoihin ollut totuttu. 
Sitä ihailtiin katse taivaalle. Lehdes-
sä kirjoitettiinkin, kuinka ilotulitus-
ta kelpasi katsella ”niska kenossa”. 

PID Aimo Viitala.
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Nizzan ilotulituksen toteuttivat mat-
kustajalaivalta meksikolaiset lionit 
osana omaa kampanjaansa. 

Aimo muistaa, etteivät kollegat 
kotiin päästyään unohtaneet suo-
malaisten vetoomusta. – Sain lähes 
saman tien Länsi-Saksan ja Tanskan 
kuvernööreiltä kirjeen, joissa kerrot-
tiin nuorisovaihtoyhteistyön aloitta-
misen suomalaisten kanssa saaneen 
kannatusta. 

– Kirjeissä tulleet kuvernöörien 
lupaukset olivat niin luotettavan 
tuntuisia, että kuvernöörineuvos-
to päätti heti seuraavassa kokouk-
sessaan 11.8.1962 Lahdessa perus-
taa toimikunnan valmistelemaan 
Suomen osallistumista kv-nuoriso-
vaihtoon. Toimikunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin BIR Esko Ajanko Rau-
malta. 

Samalla Aimo selittää, mistä ly-
henne BIR on peräisin. Lyhenne tu-
lee silloisten sääntöjen mukaisesta 
nimestä ”Board of International Re-
lations”. Se oli kansainvälisen hal-
lituksen alainen komitea hoitaen 
kv-suhteita ja valmistellen nuoriso-
vaihtoa. Jokaisesta Lions-jäsenmaas-
ta siihen valittiin yksi edustaja. Suo-
messa valinnan teki piirikokous ja 
sittemmin silloinen valtakunnanko-
kous, joka periaatteessa vastasi ny-
kyistä Liiton vuosikokousta.

Ja Aimo naurahtaa, että pääma-
jassa on aina ollut lyhenteitä. Niitä 
on sitten muuteltu niin kuin tehdään 
edelleenkin. BIR-järjestelmästä luo-
vuttiin verraten pian ja sääntömuu-
toksella kansainvälisen toiminnan 
lyhennekin lyhyeni muotoon IR. Sa-
malla nuorisovaihto vakiintui omak-
si toiminnakseen.

Yllä todettua provosointia ja sen 

tiimoilta tulleita muutamia rapor-
tointeja lukuun ottamatta Aimo sa-
noo tärkeän nuorisovaihtotoiminnan 
vetämisen olleen häntä ”parem-
pien organisaattoreiden” vastuul-
la. Tyytyväisenä Aimo katsookin 
menneeseen. Tuhannet ja tuhannet 
suomalaiset nuoret ovat päässeet 
maailmalle Leijonien nuorisovaih-
toon. Me puolestamme olemme saa-
neet isännöidä niin ikään useita tu-
hansia nuoria eri puolilta maailmaa.

Nuorisovaihto päämajan 
ohjelmaan 1961

Nuorisovaihto otettiin päämajan vi-
ralliseen ohjelmaan 1961. Päämajan 
raportoinnin mukaan ensimmäisenä 
toimintavuotena nuorisovaihtoon 
osallistui 131 nuorta. Maailman-
laajuinen virallinen nuorisovaihto-
toiminta siis alkoi hyvin pienimuo-
toisesti. Jos lukuun lasketaan myös 
Leijonien ”tukemana” tehdyt opis-
kelijavierailut, kokonaislukumäärä 
tuplaatui. 

Ensimmäinen myös Suomea kos-
keva päätös nuorisovaihdosta löytyy 
vuodelta 1955. Silloin Tukholmas-
sa pidetyssä Euroopan piirikuver-
nöörien kokouksessa asia oli esillä. 
Maamme ensimmäinen piirikuver-
nööri (1950–1955) Paul Hjelt kir-
joitti ko kous uuti seen, kuinka lasten 
ja nuorten vaihdolla suuresti edis-
tettäisiin ”kansojen välistä ymmär-
tämystä ja tuntemusta”. Klubita-
solla idea on ollut pohdinnassa jo 
aikaisemmin, eihän asia muuten 
olisi lähtenyt liikkeelle. Seuraavana 
vuonna Tukholman kokouksen jäl-
keen eli vuonna 1956 päämajaan ni-
mettiin em. BIR-komitea.

Suomessa kiinnostusta 
heti alusta lähtien

Heti samana vuonna Suomen edus-
tajaksi BIR-komiteaan valittiin Lah-
den piirikokouksessa 1956 Paul 
Hjelt. Hänen avustajakseen erityi-
sesti hoitamaan nuorisovaihtoa va-
littiin Erik Österberg. Aktiivisesti teh-
täväänsä tarttunut Österberg kirjoitti 
Leijona-lehdessä, kuinka ”kaukonä-
köiset vanhemmat” järjestäisivät lap-
silleen ilomielin tilaisuuden päästä 
Leijonavaihtoon ulkomaille.

Toiminta ei kuitenkaan lähtenyt 
käyntiin toivotulla tavalla. BIR-teh-
tävän 1957 vastaanottanut Harri Pa-
lojärvi joutui raportoimaan, kuinka 
nuorisovaihtoajatuksen toteutumi-
nen vuonna 1957 epäonnistui. Seu-
raavanakin vuonna BIR Harri kirjoitti 
samansuuntaisesti: Suomen osal-
ta tulos oli ”mitätön”, kun maam-
me ”ei kielellisesti ole kiinnostava.”

Nuorisovaihtoa koskevia ilmoi-
tuksia tai tiedotteen tyyppisiä juttu-
ja oli näinä vuosina Leijona-lehdessä 
muutamia. Joku oli saattanut louk-
kaantuakin, kun nuorisovaihdon si-
jaan suomalaisille oli tarjottu mah-
dollisuutta päästä lions-perheisiin 
maksaviksi vieraiksi, ”paying gues-
teiksi”. Näin asia oli ainakin luulta-
vammin ymmärretty.

Yksittäisiä onnenkantamoisia 
suomalaisnuorilla sentään oli. Vuo-
den 1959 Leijona-lehdessä (nro 4) 
oli koko sivun ilmoitus ”saksaa tai-
tavien leijona-tytärten huomioon!”. 
Münchenin leirille voitaisiin ottaa 
neljä suomalaista. Matkasta oli kiin-
nostunut 32 vähintään auttavasti 
saksaa osaavaa 16–18-vuotiasta ”lei-
jona-tytärtä”. Matkat piti maksaa it-

se, mutta oleskelu oli vapaata. Leiri-
paikkana oli Eslholz-niminen linna, 
majoitus 4–6 hengen huoneissa ja 
aterioita viisi päivässä. Tämä ilmoi-
tettu neljän viikon matka toteutui. 
Arvonnan perusteella heistä lopul-
ta viisi pääsi matkalle. Tyttöjen kii-
tokset esitettin näyttävästi julkais-
tun matkakertomuksen muodossa 
Leijona-lehdessä 7/1960. Kulttuuri- 
ja tutustumispainotteinen ohjelma 
oli suomalaistyttöjen mieleen. Oh-
jelma oli tehty saksalaisella tarkkuu-
della. Jopa ruokalevolle varattu aika 
oli painettu ohjelmaan.

Toisena arkistosta löydetty-
nä esimerkkinä mainittakoon, että 
Ruotsissa järjestetylle kansainväli-
selle Lions-nuorisoleirille pääsi kak-
si suomalaista nuorukaista kesällä 
1961. Dals-Långedin leiri kesti kol-
me viikkoa. ”Järjestys ja kuri” olivat 
jutun mukaan erinomaisia. Jutussa 
Kar-Airille esitettiin kiitokset ”myö-
tämielisyydestä”. Lentoyhtiö siis kai-
keti sponsoroi matkakustannuksia.

Kirjoituskilpailujakin järjestämällä 
nuorisovaihtoa yritettiin todenteolla 
saada käyntiin, mutta toivottua tu-
losta ei vain saatu aikaan. Aimo Vii-
talan provosointi Nizzan kongressis-
sa 1962 oli ilmeisen onnistunut veto. 
Suomalaisten toive päästä mukaan 
nuorisovaihtotoimintaan tuli kerta 
heitolla selväksi. Ja niin se nuoriso-
vaihto sitten vähitellen alkoi. 

IR Aulis Kosonen raportoi (The 
Lion Leijona 8/1963) jutun muotoi-
sesti ja ilman lukuja suomalaisnuor-
ten osallistuneen ainakin Ruotsin 
leijonien järjestämälle poikaleiril-
le ja Hollannissa järjestetylle Lions-
nuorten kokoukseen ”perhe-oleske-
luineen”. Raportin mukaan Ruotsi, 
Tanska, Saksa, Ranska, Italia ja USA 
olivat ilmoittaneet olevansa haluk-
kaita vastaanottamaan suomalaisia 
nuoria. Nuorisovaihdon vaihto-pe-
riaate oli Suomessakin tiedossa ja 
siihen henkisesti varauduttiin. Ko-
sonen kirjoitti, kuinka ”saattaa tul-
la kysymykseen myös vastavuoroi-
suus”. 

Nuorisovaihto laajeni voimak-
kaammin vuosikymmenen toisella 
puoliskolla. Vuonna 1966 Liiton en-
simmäiseksi nuorisovaihtojohtajaksi 
(MD-YEC) nimettiin Erkki Pursiainen 
Lohjalta. 1970-luvulla toiminta oli jo 
laajamittaista ja viimeistään 1980-lu-
vulta lähtien nuorisovaihto on ollut 
Leijonien kansainvälisesti yksi tun-
netuimpia aktiviteetteja, ehkä tun-
netuin nuorisoaktiviteetti.

Teksti ja kuvat: 
Antti Tuomikoski

PID Aimo Viitala kotonaan paneutumassa Lions‑arkistonsa lehtileikkeisiin 1960‑luvulta, mm. Nizzan kongressista 1962.
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Suomen Lions-liiton nuorisovaihdon 
50-vuotisjuhlia pidettiin 22.9.2012 
Pieksämäellä. Perinteisellä seuro-
jentalolla oli koolla runsaasti liiton-, 
piirien ja klubien nuorisovaihtojoh-
tajia. Samaan aikaan entiset ja ny-
kyiset nuorisovaihdokit tapasivat 
Wanhoilla Veturitalleilla ilmaisissa 
tansseissa.

K-piirin nuorisovaihtojohtaja, II 
VDG Pekka Seppä toivotti nuoriso-
vaihtoväen tervetulleiksi Savoon. Sa-
malla hän kertoi, että Suomen lionit 
ovat lähettäneet 50 vuoden aikana 
noin runsaat 20  000 nuorta maail-
malle ja ottanut vastaan noin 13  000 
nuorta. Aikaisemmin USA oli koh-
teena ylivoimainen kiinnostuksen 
kohde (satoja nuoria joka vuosi char-
ter-koneilla). Tilanne on ny kyään ta-
soittunut, mutta eniten kyllä hae-
taan USAhan.

50 vuodessa 20 000 nuorta maailmalle
Juhlavuonna otettiin vastaan 150 

nuorta ja lähetettiin maailmalle 250 
nuorta. 

Suomen nuorisovaihto on ny-
kyään organisoitu siten, että jokai-
sessa 14 piirissä on nuorisovaihto-
johtaja (YCEC), jonka velvollisuutena 
on koordinoida klubien kautta tule-
vat hakemukset ja myös jokaisella 
on vastuullaan joitakin maita, joi-
hin nuoria lähetetään. Vastaanottava 
puoli on keskitetty Suomen Lions-lii-
ton nuorisovaihdon työryhmän pu-
heenjohtajalle Tuula Rantaeskolalle. 

Piirin nuorisoleiri 
joka kolmas vuosi

Suomalaisten nuorten osalta vaih-
to on vain kesäisin tapahtuvaa. 
Suomi vastaanottaa pääasiassa ke-
säisin nuoria, jotka ovat joko sekä 

”Nuoret ovat yksi Suomen Lions-
liiton tämän vuoden painopiste-
alueista. Korostamme nuoria 
avustuskohteina ja toimijoina eli jä-
seninä. Uudistuvan lionstoiminnan 
seminaariaineistossa vuosilta 2007 
ja 2008 korostetaan yhdessä lasten 
ja nuorten kanssa toimimista. Nuo-
risovaihto- ja nuorisoleiritoiminta 
ovat juuri sitä,” totesi Lions-liiton 
puheenjohtaja Seppo Söderholm 
puheessaan Pieksämäellä.

”Suomen nuorisovaihto on tällä 
hetkellä lukumäärältään Euroopan 
kolmanneksi suurinta ja asukaslu-
kuun suhteutettuna suurinta. Nuo-
risovaihdon kautta lionstoiminta tu-
lee tutuksi paitsi nuorelle itselleen, 
niin nuoren vanhemmille, sukulaisil-
le, ystäville ja tuttaville. Monista lei-
jonien nuorisovaihdossa olleista on 
tullut myöhemmin leijonia, osasta 
sitä ennen myös leoja. Jotkut nuori-

II VDG, K‑piirin nuorisovaihtojohtaja Pekka Seppä haastatteli nuorisovaihdos‑
sa Kaliforniassa ollutta nuorta Janette Teittistä, joka lauloi 50‑vuotisjuhlassa 
kolme Krista Väisäsen säestämää laulua. Kuva: RNen.

Lions‑liiton nuorisovaihtojohtajia eri vuosilta kokoontui Pieksämäelle juhlis‑
tamaan puolen vuosisadan ikäistä toimintaa. Etualalla vasemmalla liiton pu‑
heenjohtaja Seppo Söderholm ja nuorisovaihtojohtaja Tuula Rantaeskola. Ku‑
va: RNen.

Nuoret lionien painopistealue

Suomen Lions‑liiton puheenjohtaja 
Seppo Söderholm. Kuva: RNen.

perheessä että kansainvälisillä nuo-
risoleireillä tai sitten vain perheissä. 
Jokainen Lions-piiri järjestää leirin jo-
ka kolmas vuosi, joten leirejä on joka 
vuosi keskimäärin neljä. Talviaikaan 
Suomeen tulevat vaihtoon eteläisen 
pallonpuoliskon maista mm. Aust-
ralia, Uusi-Seelanti, Malesia ja Ete-
lä-Afrikka.

Suomen leirit ovat nuorille mak-
suttomia, samoin myöskään perheet 
eivät saa rahallista korvausta toi-
mimisestaan isäntäperheinä. Palk-
kio tulee kielitaidon parantumises-
ta, kansainvälisestä kosketuksesta 
ja tietenkin sisäisenä tyydytyksenä. 
Lions-piirit keräävät rahaa leireihin 
erilaisilla aktiviteeteilla.

Suomen Lions-liiton järjestämänä 
nautitaan Hämeenlinnan kuvernööri-
neuvoston kokouksessa juhlakahvit 
ja lauantain iltapäivän seminaarissa 

puhutaan nuorisosta ja keskitytään 
myös nuorisovaihtoon.

Lainaus nuoren palautteesta:
“Kiitos kannustuksesta ja mahdolli-
suudesta nuorisovaihtoon.

Nuorisovaihto muutti elämäni. 
Koulukiusatusta tytöstä, joka ei hal-
linnut kielten opiskelua, tuli hetkessä 
maailman matkaaja ja kielistä kiin-
nostunut seikkailija.

Arvostan työtänne valtavasti.
Saara”

sovaihdokin vanhemmatkin ovat liit-
tyneet leijoniin.

Kansainvälinen yhteistyö on tär-
keää, mutta klubeissa valitettavan 
usein laiminlyötyä. Nuorisovaihto 
on yksi tapa tehdä kansainvälistä 
yhteistyötä. Sen myötä saa tuttuja 
ympäri maailmaa. Pohjoismaissa toi-
votaan nykyistä aktiivisempaa kes-
kinäistä nuorisovaihtoa, sillä meil-
lä Pohjoismailla on paljon opittavaa 
toisiltamme erilaisten kulttuuriemme 
vuoksi. Toivottavasti pohjoiset naa-
purimaat voisivat olla tulevaisuudes-
sa entistä enemmän nuorisovaihdos-
sa keskenään.

Nuorisovaihtoon 
voi ”jäädä koukkuun”

Nuorisovaihto- ja nuorisoleiritoimin-
nan alkaessa Suomessa oli vähän yli 
200 lionsklubia ja arviolta noin 6  000 

leijonaa eli yli neljä kertaa nykyistä 
vähemmän. Nuorisovaihdon luku-
määräistä kehitystä en valitettavasti 
osaa sanoa, mutta kehitys on ollut 
kuitenkin erittäin hyvä. Monet vas-
tuulliset ovat toimineet tehtävässään 
vuosia, ja tukena ovat olleet myös 
puolisot. Voikin sanoa, että nuori-
sovaihto on elämäntapa, kuten ko-
ko lionstoiminta. Siihen saattaa  jää-
dä koukkuun”.

Tiedän, että leirit ja koko nuoriso-
vaihto vaativat paljon järjestelytyö-
tä; muutoksiin sopeutumista, isän-
täperheiden etsimistä sekä nuorten 
luonteenpiirteiden ja erilaisten kult-
tuurien ymmärtämistä. Tarvitaan hy-
viä hermoja ja järjestelykykyä.  Useat 
nuorisovaihtajat ovat opettajia, jos-
kin muissakin ammateissa toimi-
vat voivat menestyä nuorisovaih-
totyössä. 

Suomalainen lionstoiminta sisäl-

tää useita erillisiä aktiviteetteja, ku-
ten Lions Quest, LCIF, palvelu- ja 
varainkeruuaktiviteetit, Sight First, 
ympäristönsuojelu, nuorisotyö, rau-
hanjuliste- ja esseekilpailu, kummi-
lapsitoiminta Sri Lankassa, Vastuu 
on minun, silmäsairaalat (Sri Lanka 
ja Equador) ja leot. Jokainen näistä 
on meille leijonille tärkeää.”
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Tänä vuonna juhlimme ns. virallisen 
nuorisovaihdon 50-vuotista taivalta. 
Jo 1950-luvulla kuitenkin vaihtoa 
aloiteltiin. Kun vuonna 1955 Tuk-
holmassa pidettiin Euroopan piiri-
kuvernöörien kokous, yksi tärkeistä 
asioista oli lasten ja nuorison vaih-
to eri Lions-maitten välillä. Asiaa val-
voi ns. Bir-neuvosto (Lions Board of 
International Relations), johon tuol-
loin kuului vain Ruotsi ja Norja Poh-
joismaista. Kaikkien Euroopan maan 
piirikuvernöörejä pyydettiin nimeä-
mään edustaja ko. neuvostoon. 

Vuoden 1956 alussa Suomeen ni-
mettiin kv. suhteille ja nuorisovaih-
dolle yhdysmies, Paul Hjelt, ja hä-
nen avukseen erikoisesti hoitamaan 
nuorisovaihtoa Erik Österberg. En-
sisijaisesti ryhdyttäisiin vaihtamaan 
lionien omia ja myöhemmin muit-
tenkin lapsia

Vuonna 1957 oltiin huolissaan 
siitä, että vain puheissa kansainvä-
linen toiminta on esillä ja teot puut-
tuvat. Siksi päätettiin vuoden 1959 
toiminnasta, että ”koska vaihtojen 
toteuttaminen on osoittautunut vai-
keaksi, päätettiin järjestää eri maihin 
nuorisoleirejä, joihin nuoret voivat 
osallistua pientä maksua vastaan.” 
Lehdessä 1/59 julkaistiin kirjoitus-
kilpa nuorisolle, jonka pääpalkin-
tona oli 30  000 markan lahjamatka 
Keski-Euroopassa kesällä pidettäväl-
le nuorisoleirille. Kilpailun voitti Ti-
mo Jokinen Vaajakoskelta, joka käytti 
voittorahan kirjoituskoneen ostoon.

Saksan lionspiirin järjestämäl-
le leirille Münchenissä kesällä 1960 
pääsivät arvonnan jälkeen neljä 
”lionstytärtä. 

Piirikuvernöörineuvosto oli koolla 
11.8.62, jolloin perustettiin nuoriso-
vaihtotoimikunta BIR Esko Ajangon 
johdolla ja siihen kuului jäseninä 
joka osapiirin piirikuvernöörin ni-
mittämä BIR-jäsen. Päämaja ilmoit-
ti nuorisovaihdon ensimmäisen toi-
mintavuoden (1962) osallistujien 
määräksi 131 nuorta. Tuonaikaiset 
leirikertomukset eivät liiemmin poik-
kea nykyisistä eivätkä leiriohjelmat-
kaan. 

Nuorisovaihto 
vakiintui v. 1970

Nuorisovaihto vakiinnutti asemansa 
1970 luvun alussa. Vuosikymmenen 
alussa vaihtoja oli keskimäärin 150–
200 ja lopussa jo kasinkertaistunut 

määrä. Esimerkiksi 1976–1977 oli 
yhteensä 411 vaihtoa. 1979 nuori-
sotoimikunta totesi, että lähes joka 
piirissä oli jo vaihtotoimintaa. 

USA:sta tuli suosituin kohdemaa 
1970-luvun lopussa, jolloin charter-
koneellisia nuoria saattajineen kulje-
teltiin rapakon taakse. 

Vuosina 1988–2010 vaihtomää-
rät olivat suuria. Tällä jaksolla suu-
rin vaihto oli vuonna 1997, jolloin 
Suomesta lähti 448 ja meille tuli 175 
nuorta. Tämän hetken maailmassa 
luvut tuntuvat aivan utopistisilta. 
Ainakin vuosina 1990–1997 maini-
taan saattajia olleen mukana kauko-
matkoilla usein ladyineen! Tuohon 
aikaan Australia, Etelä-Afrikka, Japa-
ni ja Uusi Seelanti hoidettiin yhteis-
pohjoismaisesti vuorovastuin. Saat-
tomatkat loppuivat vuonna 2001. 

Poimintoja vuosilta  
1988–2011:

Vuonna 1989 Australiaan meni 51 
ja 30 joulun aikaan Suomesta. 1990 
uusia vaihtomaita olivat Unkari, 
 Uusi Seelanti, Meksiko ja Ecuador. 
1991 18 eestiläistä oli Suomessa per-
heissä ja 8 leirillä, ja ensimmäisen 
kerran pidettiin neljä leiriä. Vuon- 
na 1999 aloitettiin vaihto Intian 
kanssa.

Vuonna 2002 USA:n vaihto pu-
tosi 40 %. Viime kesänä lähtijöitä 
oli enää 54 nuorta. Vuonna 2008 ja 
2009 joulukuussa pidettiin talvileirit 
Kuusamossa. 

1990-luvun suuret vaihtomää-
rät alkoivat pienentyä 2000-luvulla 
nykyiseen noin 250 lähtijään ja 150 
vastaanotettuun nuoreen. Varsinkin 
USAn vaihto on hiipunut koko ajan. 
Toisaalta uusia maita, varsinkin Itä-
Euroopasta on tullut koko ajan li-
sää: Romania, Slovenia, Makedo-
nia, Tsekki-Slovakia, Latvia, Liettua, 
Valko-Venäjä, Ukraina, Moldova, 
Mongolia jne. Olipa jo yhteyshenki-
löt Ranskan Guyana/Guadeloupeen 
ja New Caledoniaan. Taisipa joku jo 
toissa kesänä kysellä mahdollisuut-
ta päästä Guadeluopeen!

Pohjoismainen  
yhteistyö vilkasta 

Yhdessä on järjestetty Japanin, Aust-
ralian ja Uuden Seelannin vaihtoja. 
Matkojen järjestelyvastuuta on kier-
rätetty Pohjoismaiden kesken. NSR-
kokouksissa nuorisovaihtojohtajil-
la on ollut omat palaverinsa, joissa 
toimintatapoja on hiottu. 

Myös Conventioneissa on Poh-
joismailla ollut suuri rooli nuoriso-
vaihtoa esiteltäessä. Kolmena vii-
meisenä vuonna nuorisovaihdon 
standi on ollut Tanskan, Suomen 
ja Islannin vastuulla. Syyskuun Eu-
rooppa Forumissa päätettiin lopet-
taa Pohjoismainen nuorisovaihdon 
esittelypiste Conventioneissa. On 
katsottu, että päämajan tulee osal-
listua ko. standin kustannuksiin ei-
kä vastuuta voi sälyttää yksin Poh-
joismaille, koska esillä on ollut myös 

muiden maiden vaihtoa. Samoin on 
EF:ssä päätetty, että NSR:ssä ei enää 
ole nuorisovaihtokokousta! 

Tänä päivänä näyttää siltä, että 
useat vanhat vaihtomaat vähentä-
vät kiintiöitä. Pohjoismaista Norjas-
sa ja Ruotsissa vaihto tuntuu hii-
puvan koko ajan. Suomessa määrät 
ovat 5–6 viime vuoden aikana pysy-
neet vakioina, lähteviä n. 250 ja tu-
levia n. 130–150. 

Sosiaalisella  
medialla 

uusia ulottuvuuksia

Parin viime vuoden aikana sosiaa-
lisen median mukaan tulo on an-
tanut aivan uudet ulottuvuudet. 
Nuoret tutustuvat jo ennen leirejä 
Facebookissa. Leirin jälkeen keskus-
telu jatkuu vuosikausia. Jo pian lei-
rin jälkeen nuoret sopivat yhteista-
paamisia sopivaan Keski-Euroopan 
kaupunkiin. 

Nuorisovaihtojohtajilla on oma 
suljettu Facebook-ryhmänsä, jossa 
voi vaihtaa mielipiteitä, ilmoittaa va-
paista leiripaikoista ja jutella nuori-
sovaihtokysymyksistä. Teknisesti ha-
ku on muuttunut totaalisesti. Paperit 
on jätetty unholaan ja kaikki asiakir-
jat hoidetaan sähköisesti. Allekirjoi-
tussivu lähetetään skannattuna. 

Kaikesta huolimatta nuorisovaih-
to on edelleen kilpailukykyinen tuo-
te. Myönteistä palautetta tulee edel-
leen. Monet kokevat vaihdon olleen 
heidän elämänsä parasta aikaa.

YCED Tuula Rantaeskola:

Nuorisovaihtoa jo 1950-luvulla

Nuorisovaihdon 50‑vuotisjuhlassa Pieksämäellä YCED Tuula Rantaeskola luovutti nuorisovaihtopinssit entisille kol‑
legoilleen. Vasemmalta Jari Rytkönen, Jaakko Harjumäki ja Tapani Rahko. Kuva: RNen.
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Kauden 2011–2012 vaihto on takana ja uusi on jo hyvää vauhtia käyn-
nissä. Hakuaika entiseen tapaan päättyy 23.12. Hakemuksia laadittaessa 
on erittäin tärkeää huomioida kohdemaan ikäraja ja paikkamäärät liiton 
nuorisovaihdon nettisivulta kohdasta kohdemaat. Valitettavasti Pohjois-
maista Norja ja Ruotsi ovat vähentäneet paikkansa minimiin: Norjaan 
pääsee yksi ja Ruotsiin kolme nuorta Suomesta!

Ensi kesänä meillä on viisi leiriä piireissä A, E, G, N ja O. Isäntäperhei-
tä etsitään jälleen tosi toimin. Uskon ja toivon, että me suomalaiset ha-
luamme jatkaa 50-vuotista nuorisovaihtoa täysin palkein. Isäntäperheet 
ovat sen edellytys, kuten niin monta kertaa on todettu. Nuoren vaihta-
rin saa jo toki kotiinsa ennen kesääkin, kun 7 australialaista ja muutama 
malesialainen tulevat tutustumaan Suomen talveen. Ensimmäiset kaksi 
aussia tulee jo 2. joulukuuta (vaihtoaika 2.12.–22.12.) seuraava viiden 
porukka 22.12. (vaihtoaika 22.12.2012–12.1.2013). Malesialaisten aika-
taulu on tätä kirjoitettaessa auki. 

Kaiken kaikkiaan nuorisovaihto on edelleen oivallinen vaihtoehto pääs-
tä tutustumaan vieraaseen kulttuuriin. On ollut mieltä ylentävää lukea 
meillä vaihdossa olleiden nuorten kokemuksista, josta esimerkkinä muu-
tama vapaasti suomennettuna: Juan Carlos Davilla Lopez: ”Minulla oli 
elämäni paras aika Suomessa. Sellaisen kokemuksen harva minun ikäise-
ni meksikolainen voi saada ennen kuin on aikuinen ja on tarpeeksi rahaa 
matkustaa. Halusin kokeilla kaikkea, jopa maistella salmiakkia! Molemmat 
isäntäperheeni saivat minut unohtamaan Meksikon ja todella nauttimaan 
Suomesta. Leiri oli sellainen kokemus, jonka voi kokea vain kerran elä-
mässään. Toivon ja odotan, että jonakin päivänä voin tulla uudestaan.” 

Kanadan poika Jakob: ”Suomessa oleskelu oli parasta aikaa elämässä-
ni. Tunsin oloni todella tervetulleeksi. En koskaan tuntenut oloani kuok-
kavieraaksi. Leiri oli mahtava. En voinut koskaan kuvitella saavani 30 uut-
ta unohtumatonta ystävää! Suurkiitokset tällaisesta mahdollisuudesta.” 
Ja vielä Saki Kamimoto Japanista. ”Suomesta on monia hyviä muistoja. 
Suomi ja isäntäperheeni olivat todella hyviä minulle. En haluasi lähteä 
pois Suomesta. Kuukauden aikana opin paljon asioita kulttuurista, suo-
menkielestä ja jotakin suomalaisesta elämästä. Matka oli todella hieno. 
En koskaan unohda sitä. Haluan tulla käymään uudestaan.”

Ja vielä yhden suomalaisen jokin vuosi sitten vaihdossa olleen tytön 
vastaus nuorisovaihdon 50 v. juhlakutsuun: Lainaus vaihdossa olleen 
nuoren vastauksesta kutsuun: 

”Kiitos kutsusta. Olisin tullut enemmän kuin mielelläni, mutta muutan 
27.8.2012 takaisin Espanjaan. Olin aikoinaan nuorisovaihdossa Amerikan 
Montanassa. Matka oli yksi elämäni kohokohdista. Olen käynyt perheen 
luona kylässä viime vuosien aikana ja pidämme edelleen tiiviisti yhteyt-
tä. Lionsien nuorisovaihdon kautta sain potkua matkustamiseen ja kiel-
ten opiskeluun. Nuorisovaihtokesäni jälkeen olen ollut joka vuosi vaih-
dossa jossakin kohteessa, Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Opiskelen 
ja valmistun pian unelmieni ammattiin. Minulla on töitä ulkomailla. Kii-
tos kannustuksesta ja mahdollisuudesta nuorisovaihtoon. Nuorisovaihto 
muutti elämäni. Koulukiusatusta tytöstä, joka ei hallinnut kielten opis-
kelua, tuli hetkessä maailman matkaaja ja kielistä kiinnostunut seikkaili-
ja. Arvostan työtänne valtavasti.

Nämä kommentit antavat uskoa tekemäämme nuorisovaihtotyöhön. 
Kuten jo aiemmin on ollut esillä, juhlimme tänä vuonna Suomen nuori-
sovaihdon 50-vuotista taivalta, josta tietoa toisaalla lehdessä.

Tuula Rantaeskola
YCED

Ajankohtaista

Isäntäperheet 
mahdollistavat 
leijonavaihdon

YCED Tuula Rantaeskola

”Näyttää siltä, että koko kotikau-
punkini olisi kokoontunut tänne.” 
”Ai, minä en ole nähnyt tätä paik-
kaa koskaan näin tyhjänä.”
Ihmismäärä oli eräs ensimmäisistä 
asioista, jonka huomasin Intiassa. 
Ihmisiä riitti joka paikkaan, mihin 
kellonaikaan tahansa. Se teki esi-
merkiksi parkkeeraamisesta oman 
taiteenalansa. Autoja parkkeerattiin 
etu- ja takaperin sekä poikittain tois-
ten autojen eteen. Parkkipaikoilla oli-
kin töissä ihmisiä, joilla oli autojen 
avaimet ja he sitten siirtelivät auto-
ja, jotta yksi auto pääsisi sokkelos-
ta ulos – kuten hiirenloukku -pelis-
sä ikään.

”Onkohan huomenna hyvä ilma?” 
”Ei, en usko, että huomenna sa-
taa.”
Suomalainen kun olen, nautin niis-
tä lyhyen kesän lämpimistä ja aurin-
koisista päivistä täysin siemauksin. 
Myönnettäköön, Intiassa oli todel-
la kuuma – mittari heilui siinä 30 ja 
47 asteen välillä – mutta minä nau-
tin siitä. Paikalliset tosin suhtautui-
vat ilmaan toisin. Heidän käsityksen-
sä hyvästä ilmasta tarkoitti sadetta 
– naapurissani asuva tyttökin kertoi 
aina sateella juoksevansa ulos, vain 
nauttiakseen sateesta.

Herätin myös paikallisissa kum-
mastusta ruskettumisen halullani. 
Kun makasin parvekkeella auringos-
sa, isäntäperheeni poika tuli tarkis-
tamaan, olinko kunnossa ja haluai-
sinko tulla varjoon.

”Ma’am, pääsenkö kuvaan kans-
sasi?”
Isäntäperheeni veivät minua näke-
mään toinen toistaan upeampia näh-
tävyyksiä, niitä kun Intiassa riittää. 
Kummallista kyllä, minä saatoin val-
koisen ihoni vuoksi herättää ihmi-
sissä kiinnostusta nähtävyyksiäkin 
enemmän. Ihmiset tulivat usein pyy-
tämään pääsyä kuvaan kanssani, jot-
kut jopa yrittivät salaa kuvata minua 
kännyköillään. Joidenkin mielestä 
valkoihoinen tyttö on ilmeisesti mie-

lenkiintoisempi kuin esimerkiksi mil-
tei 40-metrinen marmorinen lootus.

”Kuljettajamme vie meidät sinne”
Useissa perheissä ei paljoa haitan-
nut, vaikkei ikää ajokorttiin olisi ol-
lutkaan. Monilla nimittäin oli omat 
kuljettajat käytettävissä. Kotonakaan 
ei kaikkea tarvinnut itse tehdä: koti-
apulainen olikin Intiassa yleisempää 
kotona kuin astianpesukone. Totut-
telemista siis riitti.

Muutenkin intialaisen ”vieras on 
kuin jumala” -asenteen vuoksi mi-
nun ei paljon omaa evääni tarvinnut 
liikauttaa. Vaikka olisin tarjoutunut 
tuomaan mehua ruokapöytään, joku 
oli jo matkalla jääkaapille ennen kuin 
olin ehtinyt liikahtaakaan.

”Jos et opiskele koko aikaa tosissa-
si, putoat heti kyydistä”
Välivuoden pitäminen ei intialaisil-
le nuorille ollut edes harkittavissa. 
Perusopetuksen jälkeen lukioon, sen 
jälkeen sinun täytyy heti päästä yli-
opistoon, sitten sinulla alkaakin työ-
elämä. Välivuosi matkusteluineen ja 
hanttihommineen ei ollut siellä ole-
massa edes ajatustasolla. Opetuksen 
taso myös vaihtelee suuresti koulu-
jen välillä. Jättimäisen asukaslukun-
sa vuoksi kilpailu parhaisiin opis-
kelupaikkoihin Intiassa on kovaa. 
Nuorilla onkin suuret paineet pärjä-
tä koulussa ja opiskelu on erittäin 
tärkeää. Isäntäperheeni lapset olivat 
mielestään onnekkaita, koska heidän 
vanhempansa antoivat lapsilleen lu-
van harrastuksille – jotkut viettävät 
taas kaiken vapaa-aikansa opiskellen.

”Tänään voitaisiin vaikka mennä 
hierontaan ja manikyyriin, sitten 
vaikka elokuviin!”
Vapaa-aikansa paikalliset nuoret 
käyttivät hyvin samoin tavoin kuin 
suomalaisetkin: shoppaillen, harras-
tuksiensa parissa, kahvilla tai syö-
mässä ystäviensä kanssa, elokuvis-
sa. Intialaiset, varsinkin tytöt, pitivät 
kovasti myös itsensä hemmottelus-
ta. Manikyyrit ja kaikenlaiset varta-
lohoidot olivat suuressa suosiossa. 
Kerran kävin kahden kaverini kans-
sa jalkahoidossa, jossa pienet kalat 
söivät jaloistasi kuolleen ihosolukon. 
Tämän jälkeen saimme jalkahieron-
nat. Olin haltioissani. Tosin niillä 
hinnoilla kävisin itsekin vastaavis-
sa hoidoissa säännöllisesti – tämän 
puolen tunnin mittaisen kalakylvyn 
hinta oli noin neljä euroa.

Leeni Varis 
LC Lappeenranta/Rakuunan vaihdokki 

Ihmeellisyyden 
toisella puolen

Jalkahieronta tuntui hyvälle sen jäl‑
keen kun kalat olivat syöneet kuol‑
leen ihon.
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”Lissää löyllyy!“ kajahtaa Outo-
kummun kolmikannan leirikeskuk-
sen rantasaunasta. Murteesta pää-
tellen sauna kätkee sisäänsä joukon 
paikallisia nuoria, mutta totuus on 
toinen. Innokas huutojoukko koos-
tuu kolmestakymmenestä nuoriso-
vaihtarista!

Reilun viikon mittainen nuoriso-
vaihtoleiri Camping and Mining jär-
jestettiin Outokummussa heinäkuun 
lopussa. Leirin nimen mukaisesti kä-
vimme tutustumassa suljettuun ku-
parikaivokseen sekä vietimme aikaa 
luonnossa niin kanooteilla meloen, 
metsässä kävellen kuin mato-onkien. 

Ohjelmamme kuului myös maa-
kuntamatkailua. Kävimme tutustu-
massa Juuan Kivikeskukseen, Ko-
lin kansallismaisemaan ja Joensuun 
keskustaan. Yksi päivä vierähti myös 
Polvijärvellä: ensin vierailtiin luomu-
maatilalla ja sen jälkeen risteiltiin 
Höytiäisellä. Viikon aikana koet tiin 
myös vauhdin hurma hurjassa mä-
kiautokisassa, jonka tuoksinnassa 
ei edes pieneltä vahingolta vältytty. 
Kertaalleen iltaa käytiin viettämässä 
tanssilava Tulenliekissä, jossa tans-
sikansaa ihastutettiin letkajenkkaa-
malla.

Muutoin iltamme kuluivat alun 
esimerkin mukaisesti saunoen ja 
uiden ja illan pimetessä leirinuo-
tiol la makkaraa ja lettuja paistaen. 
Yksi mieleenpainuvimmista ruoka-
elämyksistä olivat karjalanpiirakat, 
joita ensin tehtiin itse ja syötiin sit-

Leirielämyksiä maanuumenista 
kansallismaisemaan!

ten yhdessä juhlakansan kanssa lei-
rin päätösjuhlassa.

Leiriä suunnitellessa mietimme 
pitkään, millainen ohjelma olisi sopi-
van kiinnostavaa leiriläisille tai mitä 
ruokaa tarjoaisimme, jotta makuelä-
mykset eivät olisi liian eksoottisia. 
Leirin aikana sitä tuli huomattua, et-
tä enemmän meillä oli ennakkoluu-
loja kuin nuorilla itsellään. Reilussa 
viikossa tuli aimo annos opittua niin 
oman kuin toistenkin kulttuurien ar-
vostamista ja kuinka erilaisuuksista 
huolimatta olemme loppujen lopuk-
si melko samanlaisia. 

Melontaretken jälkeen fiilis on 
mahtava. Yes!

Leirillä sai onkia kaloja, Meksikon poika Carlos ja  Flavio Brasiliasta saaliineen!

Jo leirin ensimmäisinä päivinä 
saimme luotua loistavan yhteen-
kuuluvaisuuden tunteen toistemme 
välille. Jos itkettiin leirin alussa sitä, 
että joutuu jättämään hyvästit isän-
täperheelle niin kyllä sitä itkettiin lei-
rin lopussakin kun jouduttiin sano-
maan näkemiin toisillemme. Mutta 
mikä parasta – yhteen paluuta on jo 
suunniteltu seuraavalle kesälle! 

Leirimme oli erittäin onnistunut 
ja iso kiitos siitä kuuluu kollegoi-
nani toimineille isäntänuorille sekä 
hurjan työpanostuksen erinomaisella 
lopputuloksella antaneelle leirinjoh-

tajallemme Tommi Parkkiselle sekä 
tietenkin paikallisille Lions Clubeille.

Leirin päiväkirja kuvine löytyy 
osoitteesta: 

www.opaasi.fi/lcoutokumpu/
YE2012/index.html

Maiju Matikainen
H-piirin Camping and Mining 

-leirin isäntänuori
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LC Pieksämäki/ Keskuksella oli vii-
me kesänä melkoinen voimainpon-
nistus, kun järjestimme kansainväli-
sen leirin Pieksämäen Partaharjussa 
4.–12.8.2012. Leirin teema oli “Lions 
Youth Camp – Lions gone wild – in 
forest – Pieksämäki – D 107– K”. 
Leirin johtajana toimi LC Pieksämä-
ki/Keskuksesta lion Vesa Vahtermo. 
Paikallisena apuna hänellä oli Par-
taharjun opiston nuoria, jotka vas-
tasivat pääasiassa leirin päiväohjel-
masta. 

Kuten leirin nimestä voi päätel-
lä, niin luonto oli pääteemana. Virta-
salmen klubille annetaan erityiskiitos 
kokonaisen päivän isännöinnistä. 
Suurimpana voimainponnistuksena 
oli kanoottiretki kuuluisalla Majava-
reitillä. Sen päivän anti nuorille oli 
jotakin ”elämää suurempaa”.  

Leirille osallistui 28 nuorta, jot-
ka edustivat 21 kansallisuutta. Kau-
kaisimmat vieraat olivat Brasiliasta, 
Japanista, Intiasta, USA:sta ja Ka-
nadasta, muut olivat Euroopasta. 

Luonto leiriteemana Pieksämäellä

Pieksämäen leiriläiset yhteisessä kuvassa, vasemmalla K‑piirin nuorisovaih‑
tojohtaja Pekka Seppä.

Nuoret tulivat kaukaisimpien osal-
ta jo heinäkuun alusta, mutta suu-
rin osa tuli Suomeen 21.7. ja edel-
leen perheisiin. 

Isäntäperheistä iso kiitos K-, O- 
ja I-piirille, jotka vastuullisten toi-
mesta saivat houkuteltua/painos-
tettua juuri tarpeeksi isäntäperheitä. 

Tämä isäntäperheasia on melkoi-
sen  mystinen juttu, että puhuttua-
ni usean isäntäperheen kanssa he 
kaikki olivat sitä mieltä, että miksi 
he eivät olleet aiemmin oivaltaneet 
tätä mahdollisuutta. Meillä lienee 
tässä tehokkaamman markkinoin-
nin paikka. 

Leiri ei olisi onnistunut ilman 
naapuriklubien apua, sillä Partahar-
jun yövalvonta oli yleisen turvalli-
suuden vuoksi järjestettävä. Yöval-
vontaan osallistuneita klubeja olivat 
isäntäklubin lisäksi LC Pieksämäki/
Maalaiskunta, LC Joroinen, LC Var-
kaus, LC Jäppilä, LC Haukivuori ja LC 
Varkaus/Justiina.

Erittäin hienojen nuorten kans-
sa kuka missäkin roolissa ollut oli 
enemmän kuin innostunut ja tyyty-
väinen kokemuksesta. 

Kiitos kaikille leirin ja perhejak-
son tyylikkäästä läpiviennistä. Täs-
sä on suora lainaus erään nuoren ko-
kemuksesta. ”Sauna and swimming 
in the lake was very best and Finnish 
nature and people was very kind”

Markku Ylönen
leirin koordinaattori

Kausi, jolloin olin valittuna johta-
maan suomalaisten nuorisovaihtoa, 
sattui 1980-luvun jälkimmäiselle 
puoliskolle ja 1990-luvun alkuvuo-
sille. Juuri silloin kotien varallisuus 
oli lisääntymässä, kiinnostus kan-
sainväliseen toimintaan oli vahvaa. 
Nuoret halusivat kokea omakohtai-
sesti mitä maamme rajojen takaa löy-
tyy. Suosituimmat matkojen kohde-
maat kuten USA, Kanada, keskisen 
Euroopan vanhat ja uudet lionsmaat 
olivat halukkaita ottamaan vastaan 
meidän nuoria ja lähettämään omia 
nuoria maahamme ja leireillemme. 
Naapurimaat lännessä olivat mu-
kana monin tavoin, yhteistoiminta 
NSR:n kautta ja tapaamiset kartutti-
vat ystävyyssuhteita, ne lähensivät 
meitä toimintaan nuorisovaihdon 
edistämiseksi ja yhteinen skandi-
naavinen kieli lähensi myös yhtey-
denpitoa. Siksi saatoimme sopia lei-
rien osallistujista puhelinsoitoin ja 
täyttää paikkoja kun siihen tuli tarve.

Nuorisovaihto uuden itsenäi-
sen Viron ja muiden Baltian mai-
den kanssa oli aluksi hyvinkin vai-
keaa, samoin Venäjän kanssa. Näissä 
maissa oli vielä suuria vaikeuksia 
omaksua lionsien tavat ja olla täs-

mällinen ja luotettava toimija. Vuo-
sien saatossa nekin opittiin. Silloin 
avattiin myös yhteyksiä eteläiselle 
pallonpuoliskolle. Saatoimme aloit-
taa vaihtoa Etelä- ja Keskiseen Ame-
rikkaan, Japaniin ja joihinkin Aasian 
maihin. Vahvana vaihto aloitettiin 
Australian ja Uuden Seelannin kans-
sa ja myös Etelä-Afrikan tasavallan 
kanssa kun siellä oli luovuttu apart-
heid -politiikasta.

Suomalainen nuorisovaihto kas-
voi ja kukoisti, LCI ja kansainväli-
nen presidentti saattoivat kiinnittää 
huomiota tähän tulokselliseen toi-
mintaan. Epäilemättä voimme sanoa 
toimineemme hyvin ja tehokkaasti. 
Näin jälkikäteen voin todeta kiitok-
sella, että selvisimme hyvällä onnel-
la ja ilman vakavia kömmähdyksiä tai 
onnettomuuksia. Kukaan ei vaihto-
jen aikana joutunut hain hampaisiin 
eikä loukkaantunut, ei ainakaan va-
kavasti.

Yllätyksiäkin sattui

Yksi poliisijuttu kuitenkin sattui koti-
kentällä. Intiasta oli tullut kaksi poi-
kaa osallistuakseen leirille Hämees-
sä. He majoittuivat yöksi Helsinkiin 

ja tarkoitus oli jatkaa aamulla leiril-
le ja viedä heille annettu lippu peril-
le. Yöllä pojat olivat kadonneet, po-
liisi kiinnostui asiasta ja käynnisti 
etsinnät. Pojat löytyivät etsintöjen 
jälkeen. He olivat tulleet Suomeen 
päästäkseen edelleen ystävällismie-
liseen maahan töihin. Lions-liitto ja 
sen pääsihteeri saivat moitteita maa-
hantulomääräysten rikkomisesta.

Monia muitakin sotkuja sattui 
vuosien mittaan, mutta kaikista sel-
vittiin. Rahaliikenteessä oli joskus 
ongelmia ja matkatoimistojen kans-
sakin oltiin joskus vaikeuksissa. Ra-
haa olen joutunut käsittelemään 
paljon. Lyhytaikaisen sijoituksen ko-
roilla kartutin varoja, joilla pystyin 
osoittamaan vieraanvaraisuutta ul-
komailta tulleille nuorisovaihdon 
saattajille, kuten meille osoitettiin 
vieraillessamme heidän maissaan YE-
asioissa. Tämä oli mahdollista1980-
luvulla, nyt toimitaan ehkä toisin.

400 lähtijää  
useana vuonna

Suomen nuorisovaihto on aina olut 
vireää, erikoisesti 1980-luvulla vaih-
to saavutti useana vuonna 400 läh-

tijän ja 300 saapujan tasot. Se he-
rätti huomiota LCI:n tilastoissa ja IP 
huomioi sen. Saimme kiitosta ja pal-
kintoja. Suurin kiitos kuului kuiten-
kin piirien YEC:lle siitä työstä, jota 
kukin heistä teki kaudellaan. Luotin 
heihin, jokainen sai rakentaa työta-
pansa haluamallaan tavalla.

Vaihtosuhteista sovitaan kansain-
välisissä tapaamisissa ja kokouksis-
sa. Ennen oli mahdollista lähettää 
Suomen MDYEC kaikkiin kansainvä-
lisiin kokouksiin, niitä kertyi vuosit-
tain kolme. Tulimme näissä kokouk-
sissa varsin tutuiksi eurooppalaisten 
virkaveljien kanssa. Mutta ilman pii-
riemme nuorisovaihdosta vastaavia 
emme olisi saavuttaneet sitä tasoa, 
mihin olemme päätyneet.

Nuorisovaihtojohtaja Matti Sinivuori (1985–1989):

Nuorisovaihto kasvoi nopeasti Suomessa

Nuorisovaihtojohtaja 1980‑luvulta, 
PDG Matti Sinivuori. Kuva: RNen.
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LC Sotkamo istut‑
ti Kasvun voima 
‑pihlajan Katin‑
kullan pihamaal‑
le. L eijona puuta 
oli istuttamas‑
sa perustajajäsen 
Y.A.Korhonen, 
presidentti Han‑
nu Juntunen ja 
pastpresidentti 
Aarto Mäkinen.

K‑piirin Kasvun voi‑
ma ‑pihlajan voitti LC 
Kuopio/Päiväranta. 
Puu istutettiin PDG Ee‑
ro Ipatin pihapiiriin ja 
istuttamassa kauden 
2011–12 presidentti An‑
tero Okkonen, sihteeri 
Reijo Lyttinen ja todis‑
tajana viime kauden pii‑
rikuvernööri Pekka Jär‑
velä. Kuva: RNen.

LC Helsinki/Soihdut istutti palkinnoksi saamansa 

kotipihlajan Vuosaaren Helander‑kodin pihapiiriin 

14.6.2012 eli juuri Pihlan päivänä. Samalla päätettiin 

vuosittaisesta kesäkuun alun aktiviteettipäivästä He‑

lander‑kodissa, kesäkuun alussa aina Pihlan päivä‑

nä. Istutustilaisuudessa paikalla olleiden kodin asuk‑

kaiden kiitokset yhteistyöstä tulkitsi herkästi Martti 

Sund, entinen leijona yli 30 vuoden ajan. Ystävänlau‑

lusta muokkaamastaan sanoituksesta otettakoon yk‑

si säkeistö:

”Ja jos tarviimme saattajaa,

saapuu Soihdut auttamaan,

ja kun lauletaan, bingotaan,

Soihdut mukaan kammetaan.”

Kuva: Antti Tuomikoski

 D‑piirin LC Heinola/Jyränkö on istut‑
tanut kotipihlajan kokouspaikkansa 
Hotelli Kumpelin edustalle Heinolas‑
sa. Kotipihlaja toimii viestikapulana 
muistuttamassa kasvusta tulevaisuu‑
teen. Istutuksen suorittivat kauden 
2011–2012 presidentti Kari Koponen 
ja kauden 2012–2013 presidentti Ve‑
sa Rapia. Kuva: Jukka Hietanen.

Jyväskylän vuosikokouksessa liiton jäsentoimikunta 
palkitsi jokaisesta piiristä yhden jäsenkasvuun yltäneen 
klubin. Palkintopuuksi oli valittu nimenomaan 
pihlaja. Jäsenjohtaja Maija‑Liisa Heikkilä perusteli 
valintaa sillä, että ”pihlajassa on sitä sit keyt tä ja 
pitkäjänteisyyttä, jota jäsenkasvussa nimenomaan 
tarvitaan.” Jäsentoimikunta toivoi lisäksi, että jokainen 
palkintopuun saanut klubi sopisi taimen istuttamisesta 
edustavalle paikalle, esim. aktiviteettikohteensa 
puutarhaan tai puistoon.

Sitkeyttä ja 
pitkäjännitteisyyttäpitkäjännitteisyyttä

Jyväskylässä pal‑
kittujen klu bien 
kunniarivistöä 
palkintopihlajoi‑
neen oli vaikea 
kuvata. Vain osa 
mahtui kuvaan. 
Kuitenkin 14 pih‑
lajaa matkasi eri 
puolille Suomea ja osasta istutuksis‑
ta kuvasarja alla. 
Kuva Antti Tuo‑
mikoski.

LC Vähäkyrö istuttamas‑
sa jäsenkasvusta voittamaan‑
sa kotipihlajaa omistamalleen 
Kruutaritalon pihamaalle. Is‑
tutuksessa olivat mukana kau‑
den 2011–12 presidentti Teemu 
Kohtamäki ja tulevan kau‑
den presidentti Petri Turtiai‑
nen sekä veljet Hannu Hör, Las‑
se Reinman, Olavi Atila, Osmo 
Lidman ja Mika Marttila.

LC Kärkölä voitti jäsenhankintakilpailussa 
C‑piirin Kasvun voima ‑puun. Pihlaja istutettiin 
klubin aiem min istuttamien puiden lisäksi uuteen 
pikkupuistoon. Kuvassa viime kauden president‑
ti Jarmo Nummela istuttaa puuta seuraavan presi‑
dentin Markku Sallilan kanssa.

Pohjoisin Kasvun voima ‑pihlaja istutettiin 
LC Posion toimesta 11.6.2012 Posiolla Loma‑
keskus Himmerkin pihaan. Kuvassa taustalla 
klubin kokouspaikka, missä järjestetään myös 
seuraava L‑piirin vuosikokous 20.4.2013 ja 
todennäköisesti Barents‑konferenssi (ent. 
Kalottiko kous) 2014. Istuttajat ovat LC Posi‑
on sekä Iivon liitännäisklubin jäseniä, oikealla 
”johtajat ” LC Posion presidentti Matti Mälkiä 
ja livon liitännäisklubin presidentti/koordi‑
naattori Vuokko Jokela.
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Helsingin edustalla toteutettiin elo-
kuun lopussa Balex Delta 2012 kan-
sainvälinen öljyntorjuntaharjoitus 
joka sai suuren julkisuuden eri TV- 
kanavilla ja sanomalehdissä. Harjoi-
tukseen osallistui myös vantaalais-
ten Lions-klubien kansainväliseen 
humanitaariseen avustuskäyttöön 
hankkima pelastusajoneuvo, suo-
malaisen Patrian valmistama NASU.

NASU on kaksiosainen kumite-
laketjuilla varustettu erittäin maas-
tokelpoinen ajoneuvo, joka pystyy 
liikkumaan hankalassa maastos-
sa aiheuttamatta luonnolle vahin-
koa. Nykyisessä varustuksessaan se 
pystyy toimittamaan astioita ja ke-
räämään niitä täytettynä paikoista, 
joihin muuten on vaikea päästä eli 
mahdollisen öljyvahingon sattues-
sa herkiltä ranta-alueilta. 

– NASU hankittiin aikoinaan 
suuronnettomuuksissa ja luonnon 
katastrofeissa tarvittavan inhimilli-
sen avun tarpeisiin ja sen käytännön 
operaattoriksi saatiin tuohon aikaan 
Suomesta suuronnettomuuksiin lä-
hetetty ammattipelastajista koottu 
kansainvälisen avun pelastusmuo-
dostelma FRF (Finn Rescue). Sen 
toiminnan saatua uusia muotoja 
NASU siirtyi Helsingin pelastuslai-

toksen omistukseen ja on varustet-
tu öljyn torjuntaan, kertoo lion Ju‑
hani Elo, LC Vantaa/Pähkinärinne. 

– Klubimme huolestui Lions- 
toiminnan näkymättömyydestä ja 
teimme klubialoitteen suuren, me-
diaherkän laiteen hankkimisesta 
käytettäväksi inhimillisen hädän lie-
vittämiseen suuronnettomuuksissa. 
Juttu alkoi klinikkakontin hankinnas-
ta ja muun muassa ammattimaisen 
käytön, huollon ja toiminnan jatku-
vuuden varmistamiseksi päädyimme 
erikoiseen pelastusajoneuvoon, lion 
Juhani kertoo.

– Olemme tyytyväisiä että aikoi-
naan suurin ponnistuksin vapaaeh-
toisvoimin hankittu ajoneuvo on löy-
tänyt uuden käyttötarkoituksen, ja 
vieläpä hyvin ajankohtaisen ja vaa-
rallisen uhan torjunnassa, lion Juha-
ni jatkaa. ”Näin me lionitkin olemme 
välillisesti mukana merkittävässä ta-
pahtumassa”, hän toteaa.

Lions-klubi ja öljy- 
vahinkojen torjunta

Suomen Lions-liiton keskuudessa 
käydyssä arvokeskustelussa nousi 
esille myös ympäristöarvojen mer-

kitys järjestölle. Piirin tilaisuuksissa 
ja myös liittoomme vuosikokoukses-
sa aiheesta puheenvuoroja käyttänyt 
lion  Olli Rannisto, LC Vantaa / Si-
monkylä, toteaa että öljyvahinkojen 
riskit ovat erilaisia eri alueilla, mutta 
kaikkialla niitä on. Esim. sisämaassa 
säiliörekan kolari voi aiheuttaa vaka-
van paikallisen ympäristövahingon. 
Kotiseutunsa hyvinvoinnista kiin-
nostuneen Lions-klubin tulisi tie-
dostaa alueensa riskit ja selvittää 
mahdollisuutensa osallistua riskin-
torjuntaan.

– Klubi voisi pyytää vaikka pai-
kallisen palopäällikön klubikokouk-
seen pitämään esityksen paikkakun-
nan valmiussuunnitelmista. Samalla 
selvinnee millainen rooli on varattu 
vapaaehtoisjoukoille ja voisiko leijo-
nilla olla siinä tehtäviä. Me tuskin 
olemme parhaimmillamme torjun-
nan eturintamassa, mutta erilaiset 
opastus-, kuljetus- tai huoltotehtä-
vät voisivat olla soveltuvia, lion Ol-
li toteaa.

– Varautuminen edellyttää 
useimmiten myös harjoittelua, jos-
ta voisi saada uudenlaista viritystä 
klubitointaan. Myös viranomaisten 
materiaalisessa valmiudessa voi olla 

puutteita. NASU-lahjoituksiin tuskin 
monella klubilla on mahdollisuuk-
sia, mutta jostain pienemmästäkin 
voi olla apua, sanoo Olli Rannisto.

Vapaaehtoisten rooli

Suomenlahden öljyntorjuntahar-
joitus oli ensisijaisesti kansainvä-
lisen yhteistyön ja Suomen eri vi-
ranomaisten yhteistyötä testannut 
suurtapahtuma. Palomestari Mark‑
ku Rissanen Helsingin pelastuslai-
tokselta kertoo, että harjoitukseen 
osallistui 10 Helsingin kaupungin 
eri virastoa, rajavartiolaitos, puo-
lustusvoimat, rannikkoalueen pe-
lastuslaitokset sekä useita liikeyrityk-
siä. Vapaa ehtoisjärjestöistä mukana 
oli Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen meripuolustuspiirin huoltovii-
rikkö sekä WWF. Luonnonvaraisten 
eläimien pelastamiseen koulutuk-
sen saaneet WWF:n vapaaehtoiset 
avustivat Helsingissä Korkeasaaren 
eläintarhan eläinlääkäreitä öljyyn-
tyneitten eläinten puhdistamisessa.

– Vapaaehtoisten käyttö vaihte-
lee eri pelastuslaitoksilla. Helsingissä 
rekrytoidaan henkilöitä suoraan kau-
pungin palvelukseen määräaikaisiin 

Ympäristönsuojelu 
klubin toiminnan kohteena

”Vapaaehtoiset ovat tervetulleita 
avustamaan viranomaisia kun paik‑
kakuntakohtaisista järjestelyistä on 
yhteisesti sovittu. Ennakkoharjoitte‑
lua ja varautumista tarvitaan”, sanoo 
palomestari Markku Rissanen, suur‑
harjoituksen operatiivinen johtaja. 
Kuva: Lauri Kaira.

Öljyvahingon riski ja siihen varautuminen kiinnostaa mediaa. Uutisvälineiden edustajia kuvaamassa Balex Delta 2012 
harjoituksessa 28.8.12. Kuva kirjoittajan.
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työsuhteisiin joiden pituudet voi-
vat vaihdella muutamista viikoista 
useisiin kuukausiin. Varsinaisia ikä-
rajoitteita ei täysi-ikäisyyden lisäksi 
ole mutta ulkotöihin vaadittavaa liik-
kumiskykyä pitää olla, palomestari 
Rissanen kertoo.

Lionien toiminta  
suuronnettomuuksissa

Maailman suurimpana palvelujärjes-
tönä myös lionit ovat mukana suur-
onnettomuuksien tuhojen lievittämi-
sessä. Suomalaiset lionit osallistuvat 
kansainväliseen avustustoimintaan 
ja vastaavasti saamme tänne kan-
sainvälistä Lions-apua suuronnetto-
muuden sattuessa. Toiminta on or-
ganisoitu ”Lions Alert” -ohjelman 
puitteista. Kansainväliset avustus-
varat kulkevat kansainvälisen sää-
tiömme LCIF:n kautta. Suomessa 
ohjelman yhteys- ja vastuuhenkilö 
on entinen kansainvälisen hallituk-
sen jäsen, PID Tapani Rahko.

– Lions Alert Tiimiin eli häly-
tysryhmään saatiin idea, kun Lio-
nit auttoivat merkittävästi Kiinan 
maanjäristyksen ja pian sen jälkeen 
tapahtuneiden luonnonkatastrofien 
uhreja. Todettiin, että katastrofin ta-
pahduttua toiminnan ja varainkerä-
yksen nopea käynnistäminen ovat 
tärkeitä. Tähän tarvitaan johtoryh-
mä, joka voi tehdä päätöksiä no peas-
ti, PID Tapani kertoo.

– Suomesta katastrofialueille on 
suunnattu nopeasti varoja Lions-lii-
ton katastrofitilin kautta. Toimin-
nallinen avustaminen on enemmän 
piirien ja klubien vastuulla. Onnet-
tomuustilanteissa avustustoimin-
taan varautumisessa yhteistyökump-
panina voi olla esim Punainen Risti, 
jonka kanssa Lions-järjestö on alle-
kirjoittanut yhteistyösopimuksen. 
Samankaltaista toimintamallia voi-

taisiin soveltaa vaikka luonnonsuo-
jeluun esimerkiksi öljyntorjunnan 
puitteissa. Tämä edellyttäisi val-
misteluja ja varautumista paikalli-
sesti ja alueellisesti. Klubitasollakin 
voi olla esimerkiksi katastrofitili, jo-
ka olisi heti käytettävissä avun anta-
miseen katastrofitilanteessa, lion Ta-
pani ajattelee klubin näkökulmasta.

Kysymyksiä klubeille

Lions-klubit olivat media-julkisuu-
den keskiössä TV-lähetysten digi-
talisoinnin yhteydessä 2006–2007. 
Klubit tekevät hiljaista palvelutyö-
tä edelleen koko ajan ja jokainen to-
teuttaja saa onnistumisesta hyvän 
mielen. Leijonien edellisestä suu-
ren julkisuuden saaneesta palvelu-
hankkeesta on kulunut jo yli viisi 
vuotta. Silloin aloitimme sopimal-
la keskitetystä valtakunnallisesta 
hankkeesta Liikenne- ja viestintämi-

Lionsklubit olivat suurharjoituksessa edustettuna vantaalaisten leijonien ai‑
koinaan hankkiman, nyt öljyntorjuntaan varustetun kumiteloilla kulkevan ajo‑
neuvon välityksellä. Kuva: Lauri Kaira. 

”Järjestön tunnusten esiintyminen suurissa mediatapahtumissa myönteisessä 
yhteydessä on tärkeä palaute palvelutyön käytännön tekijöille”, sanoo  lion 
Jussi Elo, LC Vantaa/Pähkinärinne. Kuva: Lauri Kaira.

Elokuun 2012 kansainvälisestä Balex Delta harjoituksessa testattiin Suomen eri viranomaisten yhteistyökykyä, kan‑
sainvälistä yhteistoimintaa ja vapaaehtoisten osallistumista. Kuva: Helsingin pelastuslaitos.

nisteriön kanssa, muodostimme val-
takunnallisen keskitetysti johdetun 
organisaation, joka värväsi toimin-
taan mukaan 600 klubia ja koulut-
ti 1  300 digi-asentajaa yhteistyössä 
viranomaisten kanssa sekä valvoi ja 
raportoi suoritukset. 

Voisiko ympäristön suojelu ja 
mahdollisiin vahinkoihin varautu-
minen olla asia, jossa voimme ko-
rostaa paikallisen Lions-klubin roolia 
etsimällä sen yhdessä paikallisten vi-
ranomaisten kanssa ja luomalla käy-
tännöt, jossa Lions-klubi paikallisesti 
palvelee lähiympäristöään suuren ja 
ajankohtaisen yhteiskunnallisen on-
gelman ratkaisemiseksi. 

Toinen ympäristöteemaan liitty-
vä kysymys on klubitoiminnan jat-
kuvuuteen liittyvä. Olisiko paikalli-
sen ympäristön hyväksi toimiminen 
sellainen myönteinen teema, jonka 
ympärille voisi rakentaa perustetta-

van uuden klubin toimintaa? Olisiko 
ideaa perustaa samanaikaisesti sekä 
uusi Lions-klubi että klubin nuori-
son hyväksi tapahtuvana hankkee-
na uusi Leo-klubi? Entä lintujen ja 
muiden pieneläinten pelastaminen 
öljyvahingon sattuessa kantavana 
ideana uuden Leo-klubin käynnistä-
miseksi ja yhteistyö alan muiden jär-
jestöjen kanssa? 

Suomen ympäristökeskus SYKE 
on laatinut ohjeet ympäristöasioi-
den esittämisestä koululaisille ja sii-
tä, miten vapaaehtoiset parhaiten 
voivat auttaa vahinkojen ehkäisys-
sä ja vahinkojen lievittämisessä. So-
vimme harjoituksen tiedotustilaisuu-
dessa, että ohjeet ovat tarvittaessa 
myös asiasta kiinnostuvien Lions- 
klubien käytettävissä. 

Markku Talvio
(markku.talvio@elisanet.fi)
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Me suomalaiset olemme käyneet kampanjaa 2. varapresidentin tehtävän saamiseksi jo 6 vuotta. Ajan‑
jakso on ollut vaiherikas. Olemme suosiolla antaneet Euroopan suurimman Lions‑maan, Saksan ottaa 

tehtävän ennen meitä. Viime vaiheessa edellemme työntyi vielä yli 100  000 lionin Japani, joka on 
järjestön suurin rahoittaja. 

Vuoden kuluessa ratkeaa, miten meidän käy. Jos päätöksenteon perusteena on Suomen asema 
suurimpana vielä järjestön johtotehtävää vailla olevana Euroopan maana, joka on suhteessaan kan‑
sainväliseen järjestöön aina ollut mallioppilas, päätös on selvä. Saamme johtoon suomalaisen.

Päätöksen tekee suppea piiri. Tällöin on aina vaarana, että ”Hyvä veli‑verkoston” palveluk‑
set ja vastapalvelukset ohittavat faktaperusteet. Luotamme siihen, että näin ei käy – edes pie‑
nen Suomen kohdalla. 

RATKAISU LÄHESTYY

Pieni maa Suomi on suuri Lions-
maa. Olemme nähneet kampan-
jamme kansallisena projektina, jota 
suomalaiset leijonat ovat suurenmoi-
sesti tukeneet.

Suomi on suuri  
Lions-maa

Olemme perustaneet kampanjamme 
Suomen leijonien voimaan ja aikaan-
saannoksiin. Tahtoamme tukee Eu-
roopan valintahistoria. 62-vuotisesta 
historiastamme huolimatta olemme 
ylivoimaisesti suurin Euroopan maa, 
jolla vielä ei ole ollut järjestön kor-
keimman johtajan tehtävää.

Koko maailmassa vain Taiwan, 
presidenttiä vielä vailla olevana maa-
na, on suurempi kuin Suomi. Muut 
eivät yllä edes puoleen Suomen jä-
senmäärästä.

Kansainvälinen vuosikokous on elämys jokaiselle leijonalle. 

Valintahistoriassa maan koolla 
on merkitystä. Tästä viimeisimpänä 
osoituksena on australialainen va-
rapresidentti. He 28  000 jäsenellään 
olivat Suomea suurempia. Vuoroja 
tulee kaikille vaalipiireille ja onhan 
USA:n kiintiö edelleen puolet. 

Suomen syrjäyttäminen Euroo-
pan seuraavasta vuorosta koettai-
siin varmasti vääryydeksi. Enemmis-
tö Euroopan lioneista on ilmaissut 
tukensa meille.

Suomalaiset ovat 
mallikelpoisia leijonia

Suomalaiset leijonat ovat yli 60 vuo-
den ajan hyödyttäneet kotimaataan 
palvelemalla omilla kotipaikkakun-
nillaan. Sen lisäksi Punainen Sul-
ka-kampanjamme ovat koonneet 
kymmeniä miljoonia euroja oman 
yhteiskuntamme apua tarvitsevien 
hyväksi.

Olemme olleet voimalla mu-
kana kaikissa kansainvälisen jär-
jestömme hankkeissa, Sigth First-
kampanjoissa, Quest-ohjelmassa, 
katastrofiavussa tai vaikka puiden 
istutuksessa. Olemme myös hyviä 
lahjoittajia LCIF:lle.

Emme ehkä osaa niistä kyllik-
si kertoa. Pari vuotta sitten esitte-
lin palvelutyötämme silloiselle Pre-
sidentti Sid Scruggsille. Hän totesi: 
”Emme ole tienneet tästä mitään”.

Työtä Lions-järjestön 
hyväksi

Suomalaiset ovat tukeneet järjestö-
ään myös laajennuksessa. Veimme 
Lions-toiminnan Itä-Eurooppaan pe-
rustamalla ensimmäiset klubit Un-
kariin, Viroon, Venäjälle, Latviaan 
ja Liettuaan.

Olemme edelleen maailman ”lio-
nistunein” suuri Lions-maa. 0,5% 
suomalaisista on leijonia.

Muut 
vapaaehtoisjärjestöt ovat 

halunneet suomalaisen 
johtoonsa

Zonta-järjestö valitsi suomalaisen 
presidentin jo 40 vuotta sitten. Ro-
tary International teki samoin jo 30 
vuotta sitten. 15 vuotta sitten Nuor-
kauppakamari-järjestöä johti suoma-
lainen. 

Mikään näistä järjestöistä ei Suo-
messa yllä edes puoleen leijonien jä-
senmäärästä. Ne ovat kuitenkin tun-
nustaneet suomalaisten ansiot.

Ehdokkaamme

Suomalaiset ovat asettaneet ehdok-
kaakseen PID Harri Ala-Kuljun. Hä-
nen Lions-meriittinsä niin kotimaas-
sa, Pohjoismaissa, Euroopassa kuin 
kansainvälisellä tasollakin täyttävät 
selkeästi tehtävän vaatimukset.

Mitä Suomen leijonat 
voivat vielä tehdä?

Kuluvalla kaudella toivoisin suoma-
laisten leijonien vielä pinnistävän 
kahdessa asiassa. 

 
1. Jäsenasia
Kilpailijamme ovat heittäneet edel-
lisen kauden jäsenkatomme, –419 
märkänä rättinä kasvoillemme. Tie-
dämme, että suhteellisesti jäsenlas-
ku on monessa muussa maassa pal-
jon suurempaa. Mutta kilpailtaessa 
järjestön johtajan tehtävästä pro-
senttilaskua ei harjoiteta. Lions-liit-
to on asettanut tavoitteekseen tuon 
viime kauden laskun korjaamisen. 
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Vetoan jokaiseen klubiin, että nuo 
viime kauden menetykset palautet-
taisiin. Se vie vastustajiemme käsis-
tä tärkeän argumentin.

2. Kaikki Hampuriin
Hampurissa ei valita suomalaista va-
rapresidenttiä, vaan japanilainen Jit-
suhiro Yamada. Silti on tärkeä, että 
paikalla on ennätysmäärä suomalai-
sia. Kansainvälinen vuosikokous on 
lähempänä meitä kuin koskaan. Ta-
voitteenamme on esiintyä näkyväs-
ti suomalaisina yhdessä.

Sitä paitsi kv. vuosikokous on niin 
voimakas kokemus, että jokaisen lio-
nin soisi sen ainakin kerran elämäs-
sään kokevan.

Suomalaiset ovat nyt tilanteessa, 
jossa kaikki tosiasiat puhuvat puo-

lestamme. Paras keino varmistaa, 
etteivät mahdolliset ”keskinäiset 
ystävänpalvelukset” uhkaa tavoitet-
tamme on toimia edelleen mallioppi-
laana, parantaa jäsentilannetta ja olla 
vahvasti esillä Hampurissa.

Harri Ala-Kulju
PID, ehdokas 2. varapresidentiksi

Euroopan suurimmat Lions‑maat
Maa Jäseniä Presidenttejä
Saksa 50 484         1  
Italia 45 749         1
Ranska 28 091         2
Suomi 25 196         0
Iso-Britannia 16 511         1
Ruotsi 12 109         2
Hollanti 11 769         0
Norja 11 737         0

Suomen Lions- liiton 107-L piiri isän-
nöi vaikuttavan ja erilaisen Lions- ta-
pahtuman N- piirin leijonille syys-
kuun puolivälissä. Matkalle osallistui 
17 leijonaa ja puolisoa etelästä se-
kä runsaslukuinen joukko isäntäpii-
rin eri klubien edustajia. Ensisijaises-
ti keskityttiin kokemusten vaihtoon 
kahden kotimaisen piirin leijonien 
kesken, mutta myös kansainväliset 
asiat olivat mukana.

Ystävyys yli rajojen

Varmasti kaikille osanottajille mie-
leenpainuva tapahtuma oli, kun L-
piirin DG Matti Mälkiä luovutti kor-
kealla Riisitunturin laen tuntumassa 
molempien piirien lippujen edessä 
symbolisesti piirinsä klubien panok-
sen Sri Lankan silmäklinikan uuden 
leikkauslaitteen hankintaan. Lau-
loimme yhdessä Leijonahengen, DG 

Ystävyys yli rajojen

Matti luovutti shekin silmäklinikka- 
työryhmän edustaja Ossi Eloholmal-
le ja lyhyt tilaisuus päättyi nuotio- 
makkara ateriaan.

– Leijonien välinen ystävyys 
konkretisoituu keskinäisten vierailu-
jen avulla. Ystävyyttä voi olla ainoas-
taan ihmisten välillä, piirit ja klubit 
luovat siihen puitteet, totesi matkan 
pääjärjestäjänä aloitteen tekijänä toi-
minut PDG Otfried Blümchen. Klu-
bien resurssit ovat vähäiset, piirin 
tuki on osoittautunut hyödyllisek-
si, lion Otto täydentää.

Joukolla Hampuriin

Iltatilaisuudessa L-piirin kuvernöö-
ri toi paikalla olleille PDG:ille viime 
kesän kansainvälisen vuosikokouk-
sen pöytästandaarit. ”Ehkä nyt tu-

lee tauko tähän perinteeseen, koska 
ensi kesänä lähdemme isolla joukol-
la Hampuriin noutamaan viirit itse”, 
DG Matti totesi.

Osallistumisesta ensi kesän Ham-
purin tapahtumiin kannattaa päättää 
syyskauden aikana. Ennakkoilmoit-
tautuminen on edullisempaa jos sen 
tekee tämän vuoden puolella. Myö-
hemminkin voi ilmoittautua muuta-
man kympin kalliimpaan hintaan.

Paikallisuus ja 
kansainvälisyys

Keskusteluissa tuli esille erilaisia 
näkökulmia yhteiseen Lions-toimin-
taamme. Etelässä toimii kaupungeis-
sa klubeja, joilla oma toiminta-alue 
on maantieteellisesti vaikeasti määri-
teltävissä. Pohjoisessa oma kotipaik-
ka on itsestään selvyys. Paikkakun-
nan väki usein vähenee, paikallinen 
auttamisen tarve on helposti tunnis-
tettavissa ja kohdistettavissa ja iso-
ja firmoja ei riitä joka kylään. Riisi-
tunturin nuotiolla oli tilaisuus jutella 
kansainvälistä tunnustusta saaneen 
tiedottajan, kaksi kertaa maailman 
parhaana piirilehtenä palkitun La-
pin Leijonan päätoimittajan DC Kari 
Heikkilän kanssa. 

– Todellista auttamisen tarvet-
ta näkee lähialueella ja omassa lä-
hipiirissä niin paljon, että ajatuksia 
on joskus vaikea kohdistaa kauem-
mas, kaksinkertainen maailmanmes-
tari, DC Kari totesi. Yhteisesti sovitut 
hommat kuitenkin hoidetaan myös 
täälläpäin, lion Kari täydensi.

L-piiri taisikin ehtiä ensimmäisenä 
toteuttamaan kuvernöörineuvostos-
sa sovitun tavoitteen köyhien näkö-
vammaisten auttamiseksi.

Klubin kannatusrenkaan naulaaminen puhtinuijaan on tarkkaa työtä. ”Val‑
koisen peuran maassa” 15.9.12 naulausta suorittamassa lpj Kauko Niemelä, 
LC Sodankylä, avustamassa lion Mauri Lindström, LC Askola.

Ystävyys yli rajojen toteutui Riisitunturissa 15.9.12 kun Sri Lankan silmäklini‑
kan Paco‑laitetta varten piirin klubeilta saatu lahjoitus luovutettiin symboli‑
sesti edelleen toimitettavaksi. Edessä vasemmalla DG Matti Mälkiä ja DC Rei‑
jo Lantto L‑piiristä sekä PDG Ossi Eloholma N‑piiristä. Takana N‑piirin PDG 
Otfried Blümchen ja DG Jukka Kärkkäinen.

Posion Riisitunturi, ruska, tunturilampi ja taustalla Yli‑Kitka‑ järvi, isäntien 
vieraanvaraisuus. Voimakas elämys N‑piirin leijonille.
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Harrin kampanja on 
meidän juttu

Suomi johtoon on suomalainen kan-
sallinen asia. Ehdokkaamme tueksi 
järjestetyssä Puhtinuija-hankkeessa 
kiinnitettiin kolmen pohjoisen klu-
bin kannattaja- renkaat nuijan var-
teen, LC Rovaniemi/ Lainas, LC So-
dankylä ja LC Ylitornio/ Aavasaksa.

– Kansainväliset ja etäiset aut-
tamiskohteet kilpailevat pienis-
tä voimavaroista usein paikallisten 

avustuskohteiden kanssa. Harrin 
kampanja on eri asia, totesi PDG 
Timo Allenius pöytäkeskustelussa. 
Harrin juttu on jokaisen meidän jut-
tu, lion Timo jatkoi.

Puhtinuija kiertää edelleen Suo-
mea. Ensi kesänä voimme joukol-
la lähteä näyttämään suomalaisen 
lions- toiminnan elinvoimaa, kun 
kansainvälinen vuosikokous on lä-
hellä meitä Hampurissa. Suomi joh-
toon!

Markku Talvio

Askolan kunnan Juornaankylästä 
lähti syyskuun alussa kaksi suurta 
puulaatikollista silmälaseja pitkäl-
le merimatkalle Sri Lankaan. Lasit 
ovat leijonien keräämiä, eri puolilta 
maatamme Askolaan Mauri ja Pau-
la Lindströmille toimitettuja ja hei-
dän pakkaamiaan. Nyt lähetettyjen, 
tarkalleen laskettuna 12  880 silmä-
lasiparin käsittelyyn on mennyt ai-
kaa talkootunteina reippaasti yli 
600. Normaali viikkotyöaika on alle 
40 tuntia. Silmälasien vastaanotta-
minen, käsittely ja edelleen lähettä-
minen merkitsevät noin 4 kuukau-
den työrupeamaa. ”Keskuksessa” 
odottaa vielä yksi laatikollinen pak-
kaamistaan.

– Silmälasien vastaanottaminen 
on paisunut vaatimattoman alun 
jälkeen jo pienteollisuuden mittoi-
hin, toteaa lion Mauri Lindström, 
LC Askola. Hoidamme juttua kak-
sistaan Paulan kanssa ja toivoisim-
me apua laseja lähettäviltä klubeilta, 
lion Mauri jatkaa. Toivoisimme että 
ennen lähettämistä klubit huolehti-

sivat selvien roskien poistamisesta 
lähetyksestä. Myöskään aurinko-
laseille ei ole käyttöä, eikä silmä-
lasikoteloille, vaikka olisivat kuin-
ka upeita. Postin kanssa meillä on 
sopimus, että silmälasit toimitetaan 
kotiimme, linja-autolla lähetettäes-
sä tarvitaan maininta ”toimitetaan 
perille”. Matkahuolto on noutamis-
ta ajatellen  liian kaukana.

– Tarkistamme kuluvan toimin-
takauden aikana koko silmälasikier-
rätyksen toimintamallin, kertoo toi-
minnasta Suomessa huolehtivan Sri 
Lankan Lions-ystävien seuran pu-
heenjohtaja PDG Otfried Blümchen. 
Klubit tekevät hienoa paikallista pal-
velutyötä järjestämällä kierrätystä ja 
osallistumalla sen kustannuksiin. 
Ensimmäinen kustannus on paketti 
Askolaan. Seuraava kustannuskoh-
de on paketin vastaanottaminen ja 
silmälasien käsittely, jonka Mauri ja 

Paula hoitavat talkootyönä. Sitten 
tulee kuljetuksen kestävien laatikoi-
den hankinta asiaan kuuluvine hyön-
teistodistuksineen. Suuri kustannus-
erä on myös rahti, sekä Suomesta Sri 
Lankaan että kotimainen osuus As-
kolasta satamaan. Leijonien palvelu-
työhön liittyy sponsoreiden hankin-
ta eri vaiheisiin ja tätä tehtävää olen 
hoitanut Sri Lankan Lions-ystävien 
nimissä, lion Otto jatkaa.

Myös vastaanotto Sri Lankassa 
vaatii järjestelyjä. Piirikuvernöörit 
vaihtuvat vuosittain ja jokaisen ku-
vernöörin kanssa sovitaan erikseen 
silmälasierän vastaanottamisesta ja 
edelleen jakelun järjestämisestä Sri 
Lankassa. Tässä asiassa piirien vä-
lisestä ystävyyssopimuksesta 107-
N piirin ja 306-A2 piirien välillä on 
hyötyä. Ystävyystoiminnan puitteis-
sa tarkistamme ketjun toimivuuden 
ja nykymuotoisen toiminnan tarkoi-

tuksenmukaisuuden myös vastaan-
ottajien kanssa, lion Otto toteaa.

Silmälasit ovat käyttäjälleen hy-
vin henkilökohtaisia esineitä. Tieto 
siitä, että itselle tarpeettomat lasit 
auttavat jossain muualla tarpeessa 
olevan ihmisen arkipäivää, lämmit-
tää suomalaisen luovuttajan miel-
tä. Meille leijonille palveleminen sil-
mälasien kierrättäjinä on toimintaa 
ympäristön hyväksi toteuttaen pit-
kää perinnettämme näkövammais-
ten auttajina. Samalla osallistumme 
kansainväliseen kehitysyhteistyöhön 
omalla työpanoksellamme.

Suomalaisten silmälasit tekevät 
pitkän matkan. Lähtö oli Askolan 
Juornaankylästä 30.8.12, Helsingistä 
Hampuriin, sieltä edelleen Portuga-
liin ja Sri Lankaan. Perillä Colombos-
sa ne ovat rahtiasiakirjojen mukai-
sesti 18.10.12.

Markku Talvio

Maurin ja Paulan 
toivomus

– tarkistakaa ennen 
lähettämistä

– vain ehjiä silmälaseja, 
”joita itse voisit 
käyttää”

– ei koteloita mukaan, 
eikä irtolinssejä

– ei aurinkolaseja, mutta 
itse tummuvat ovat ok

– lähetykset perille 
toimitettuna

Talkoolaiset Mauri ja Paula Lindström ja lähdössä oleva silmälaseja sisältävä puulaatikko. ”Keskuksessa” on vielä odot‑
tamassa yhden laatikollisen verran kierrätettyjä laseja. Kuva: Otfried Blümchen. 

”Viimeiset convention ‑tuliaiset” saivat Kirikeskuksen illanvietossa 14.9.12 
PDG Jarmo Rastas ja PDG Timo Allenius. ”Seuraavat haetaan itse Hampuris‑
ta”. Vasemmalla DG Matti Mälkiä.

13 000 paria silmälaseja – neljän kuukauden talkoot
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Kuusi vuotta sitten heinäkuussa alle-
kirjoitettiin ystävyyssopimus L- ja N-
piirien kesken. Allekirjoittajina olivat 
silloiset piirikuvernöörit Paavo Rau-
tio ja Otfried Blümchen ja todistaja-
na saman kauden Suomen Lions-lii-
ton puheenjohtaja Pekka Rautakorpi.

Nyt syyskuun puolivälissä oli kut-
su käynyt N-piirin lioneille saapua 
vierailulle Posiolle. Kolmen päivän 
vierailuohjelmaan sisältyi monipuo-
lista nähtävää ja koettavaa, mutta 
mikä tärkeintä laatuaikaa keskinäi-
siin keskusteluihin. Kohtaaminen 
oli hyvä esimerkki leijonia lähen-
tävästä ja virkistävästä toiminnas-
ta. Sanan mukaisesti voidaan puhua 
myös todellisesta huipputapaami-
sesta, koska toisena päivänä tehty 
pienimuotoinen vaellus suunnattiin 
paikallisen Riisitunturin huipulle. 
Siellä kohotettiin piirien liput liehu-
maan ja laulettiin leijonahenki. Tääl-
tä avautui ihailtavaksi upeat ruskan 
värittämät maisemat kuuluisan Kit-
ka-järven suuntaan. 

 Antoisaa yhdessäoloa

Vierailu aloitettiin tutustumalla Pen-
tikin tehtaaseen, minkä jälkeen men-
tiin kyläläisten pariin keskelle pienen 
kyläyhteisön kulttuuritapahtumaa. 
Perinteiseksi muodostunut Valaistu 
Posio tapahtuma oli saanut liikkeel-
le paikallisen väen, perheitä, nuorta 
väkeä sekä palvelutalon asukkaita. Il-

Huipputapaaminen Posion Riisitunturilla
ta alkoi ohjelmallisella kokkotilaisuu-
della jatkuen lyhtymarssilla. Kulku-
eeseen osallistui myös L- ja N-piirin 
leijonia. Paikalliset leijonat toimivat 
liikenteen valvojina. Pimenevän illan 
toritapahtumassa Lapin noita ”Ante-
ron” esiin loihtima tulishow sai ai-
kaan maagisen tunnelman. 

Tapaamiseen sisältyi runsaasti 
vapaamuotoista yhdessäoloa leikki-
mielisten kilpailujen muodossa kii-
reettömästi ilman suorituspaineita. 
Palaute tapaamisen järjestelyjen ja 
ohjelman toimivuuden suhteen oli 
kaikkien osallistujien mielestä onnis-
tunut. Vieraiden mieliin piirtyi varsin 

monipuolinen kuva lähes puoli Suo-
mea käsittävän pohjoisen L-piirin ja 
Posion elämästä kaikkineen. 

Valkean Peuran Valtakunnassa 
savusaunottiin ja nautittiin illallista 
ja naulattiin puhtinuijaan renkaita. 
Majapaikassa hotelli Kirikeskuksessa 
nukuttiin sikeästi, otettiin leikkimie-
lisesti mittaa pelitaidoista ja saatiin 
nauttia herkullisen maukkaista talon 
antimista. Posion klubien lionit pre-
sidenttiensä ja piirikuvernööri Mat-
ti Mälkiän kanssa saivat vierailta va-
rauksettomat ylistykset ja kiitokset 
hyvästä huolenpidosta ja antoisas-
ta ohjelmasta.

Uutta energiaa  
Suomen lioneille

Lionsien toiminta on monipuolista 
vapaaehtoista osallistumista ja vai-
kuttamista oman työn ohessa tavoit-
teena auttaa ja tukea kanssaihmisiä 
niin lähellä kuin kaukana. Tällainen 
toiminta tarvitsee energian lähteek-
si jatkuvasti uusia ”syttöjä”, ideoita 
ja tukea. Parhaiten näitä jokainen voi 
ammentaa tapaamalla samassa hen-
gessä toimivia kanssatoimijoita, lei-
jonia eri puolilla Suomea tai vaikka-
pa maailmaa. 

Ystävyysklubien ja ystävyyspii-
rien kautta näitä yhteisiä kohtaami-
sia löytyy parhaiten. Suomalaisen 
lionismin yksi suuri tavoite on vie-
dä Suomi johtoon ja sitä kautta en-
tistä vankempaan ja valoisampaan 
tulevaisuuteen. Käytännössä tämä 
onnistuu tukemalla kaikin käytettä-
vissä olevin keinoin tavoitetta saada 
Harri Ala-Kulju kansainväliseksi pre-
sidentiksi. Tuon tavoitteen saavutta-
minen synnyttää varmuudella aivan 
uudenlaista kiinnostusta leijonien 
tekemää työtä kohtaan Suomessa. 
Tätä kautta toimintoihin saadaan li-
sää ener giaa sekä ennen muuta myös 
uutta intoa päästä mukaan 1,35 mil-
joonan jäsenen maailmanlaajuiseen 
yhteisöön. Suomen lioneita on tällä 
hetkellä noin 26  000.

Kuvat ja teksti: Kari Heikkilä

Ystävyyspiirien tapaaminen Riisi‑
tunturin huipulla oli sananmukaises‑
ti huipputapaaminen monessa mieles‑
sä ja kaikkien mielissä.

Lapin noita ”Antero” loihti taikarumpujen ja tulikeppien voimalla maagisen 
tunnelman ja valon Posion tummenevaan iltaan.



Turvaa kotisi
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Tilaisuus tekee varkaan – älä anna tilaisuutta

Asuntomurrot tehdään Helsingissä useimmiten kerrostaloihin 
ja päiväsaikaan. Teko tapahtuu varsin nopeasti avaamalla 
telkilukitsematon ovi useimmiten piikillä tai koukulla. Noin 
viidesosa murroista tehdään omakotitaloihin, paritaloihin ja 
rivitaloihin. Murrot jakautuvat varsin tasaisesti ympäri vuoden 
vilkastuen jonkin verran kesäkuukausina. Rikokset tehdään 
nopeasti, mahdollisimman äänettömästi ja pienellä vaivalla ja 
riskillä.

Tavoiteltavaa omaisuutta ovat mm. raha ja luottokortit, korut, 
arvoesineet, CD-levyt, tietokoneet, elektroniikka, työkalut, aseet 
ja alkoholi. Uutena ilmiönä on tullut myös esiin, että tunkeutuja 
on löytänyt asunnosta nettipankin tunnuslukuja, joilla on päässyt 
tyhjentämään asukkaan tililtä rahat aiheuttaen joillekin useiden 
tuhansien eurojen menetyksiä.

Vaikka vakuutusturva olisikin kunnossa, ei raha korvaa 
menetettyyn omaisuuteen liittyvää tunnearvoa eikä sitä pahaa 
mieltä ja asiointivaivaa, jota luvattomasta tunkeutumisesta seuraa, 
saatikka menetettyä turvallisuuden tunnetta.

KOTISI TURVAAMISKEINOJA

Rakenteet
Suojauksen perustekijöitä ovat riittävän vahvat rakenteet 
yhdistettynä oikeaan lukitukseen.

Oikea lukitus
Kaikissa ulko-ovissa tulee olla telki- tai takalukittava käyttölukko 
sekä 4. luokan varmuuslukko. Vuotta 1975 edeltävät lukitustuotteet 
olisi varminta uusia. Turvaa voi vielä tehostaa murtosuojatapeilla, 
rakoraudalla, varmuusketjulla ja ovisilmällä. Näissä asioinneissa 
on syytä turvautua valtuutettuihin asentajiin. Heiltä on syytä 
edellyttää poliisin antamaa turvakorttia. Parasta olisi myös 
asennuttaa vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymiä lukituslaitteita.

PIDÄ KOTISI ASUTUN NÄKÖISENÄ

– Pidä kotisi aina asutun näköisenä. 
– Sovi lähinaapureiden ja ystävien kanssa valvonnasta esim. 

lomamatkojen aikana. 
– Säilytä avaimia huolellisesti.
– Älä jätä avaimia oveen äläkä pidä avaimissasi nimi- tai 

osoitelappua. 
– Älä säilytä avaimia henkilöpapereittesi joukossa.
– Opeta nämä asiat myös lapsillesi.
– Älä jätä kodista poistuessasi siitä kertovia viestejä oviin.
– Älä jätä tietoa poissaolostasi puhelimen vastaajaan.
– Muista takalukita kotisi ovi aina kun poistut asunnostasi 

lyhyeksikin ajaksi.

VALVONTALAITTEET

Vahvojen rakenteiden ja oikean lukituksen lisäksi kodin suojausta 
voidaan tehostaa teknisellä valvonnalla, kuten hälytysjärjestelmällä. 
Sen vaikutus on ennalta ehkäisevä ja se edistää kiinnijäämisriskiä. 
Näiden hankinnassa nousee etusijalle vahinkovakuutusyhtiöiden 
hyväksymät asennusliikkeet ja ‑laitteet. Näin turvataan 
laitteistojen toimintavarmuus ja oikeiden ilmaisimien valinta 
oikeisiin paikkoihin. Tämä on tärkeää erityisesti omakoti- ja muissa 
pientaloissa.

MERKITSE ARVO-OMAISUUTESI

Turvamerkintänä käytetään henkilötunnusta, jonka eteen merkitään 
maan tunnukseksi fin. Merkintälaitteita on saanut lainaksi poliisilta 
ja vakuutusyhtiöiltä. Laadi luettelo merkitystä omaisuudestasi ja 
valokuvaa arvo-omaisuutesi. 

TAKAOVI, VARASTO, ULLAKKO, KELLARI

Muista suojata etuoven lisäksi muutkin sisäänmenoaukot, kuten ta-
kaovet, ullakon, kellarin ja autotallin ovet. Käytä myös näissä ovis-
sa hyvää lukitusta. 

Pientalossa pienet ikkunat kannattaa suojata sisäpuolelta vahvalla 
koristekalterilla tai polykarbonaattilevyllä eli ns. turvalasilla (6 mm). 
Muista sulkea myös ikkunat.

JOS VARAS ON YLLÄTTÄNYT

– Soita välittömästi poliisille yleiseen hälytysnumeroon, puh. 112.
– Älä sotke rikoksentekijän jälkiä. Älä koske mihinkään äläkä tee 

omia jälkiä rikospaikalle ennen poliisin suorittamia tutkimuksia. 
Älä siirrä mitään. Älä siivoa. Älä raivaa. Älä päästä muita ihmisiä 
rikoksentekopaikalle. 

– Eristä paikka tarvittaessa poliisin tutkimuksia varten estämällä 
kohteessa liikkuminen.

– Kerro kaikki rikokseen liittyvät havainnot poliisille. Paina mieleesi 
rikosta edeltäneet oudot henkilöt ja autot. Ilmoita luottamuksella 
omat epäilysi tekijästä. 

– Ota selvää, onko naapureilla rikokseen liittyviä havaintoja.
– Tee välittömästi katoamisilmoitus pankille anastetuista pankki- ja 

luottokorteista.
– Laadi luettelo anastetusta omaisuudesta ja toimita se poliisille. 

(Tunnisteet muistiin: merkit, numerot, valokuvat, piirrokset, 
kaiverrukset auttavat takaisinsaannissa.)

– Jos näet lähiympäristössä rikokseen viittaavaa tai muuta 
epäilyttävää toimintaa, ilmoita siitä poliisille.

– Jos havaitset asuntomurron tapahtuvan naapuriisi, toimi niin 
kuin se tapahtuisi omaan kotiisi.

Yrjö Ketonen
rikosylikonstaapeli, evp
Helsinki

KOTISI TURVAAMISKEINOJA

Rakenteet
Suojauksen perustekijöitä ovat riittävän vahvat rakenteet 
yhdistyneenä oikeaa lukitukseen.

Oikea lukitus
Kaikissa ulko-ovissa tulee olla telki- tai takalukittava käyttölukko 
sekä 4. luokan varmuuslukko. Vuotta 1975 edeltäneet 
lukitustuotteet olisi varminta uusia.
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Kennel Pakaste Oy 
Ikaalinen

Transport K Lindholm & Co 
Bromart

IFS Finland Oy Ab 
Espoo

Isännöintipalvelu Ritva Pesonen 
Espoo

HA‑SA oy 
Haapajärvi

Hyvinkään Liikenne Oy 
Hyvinkää, p. 019 439 690                              
www.hyvinkaanliikenne.fi

Asianajotoimisto Kari Aarrevuo 
Helsinki

Haaviston Kuusi 
Hyvinkää, 0400 694 012                               

www.joulupuu.fi                            

Asianajotoimisto Backström&Co 
Helsinki                                                        

www.backström.fi

www.logisec.fiwww.logisec.fi K‑Market Ivalo, Ivalo

                 Punainen lanka 
                     Helsinki

TMV‑Trading Oy 
Helsinki

Oy Kiinteistösaneeraus 
Helsinki                                                       

www.kiinteistosaneeraus.fi

RIKOSTEN TORJUMISEN TIEDOTTAMISTA TUKEVAT 
SEURAAVAT YRITYKSET:
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Honkalampisäätiö 
Joensuu

Automaalaamo S.Nyström Ky 
Koria

 

K‑Market Rinne, Juuniemi

K‑Market Komiaho, Kajaani

Ryhmähenkeä kohotettiin 
kamiinan ympärillä 
Brasilian leirillä

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

Odotettu puisto
avattiin 20.8.

Ikäihmisten
kokoontumispaikka

Loviisaan on perustettu 
uusi senioripuisto Leijona

�����������������������

Paavolan Maitotila /                     
Outi ja Tero Lahti 

Karstula

Lehtilän Kauppapuutarha 
Laitila

Suomen Mardega Oy 
Kello                                                               

www.suomenmardega.fi
Varattu

Kesälahden Konesavotta Oy 
Kesälahti

Nelko Oy 
Lapinlahti                                                     

www.nelko.fi

Rauman RS‑Rakennus Oy 
Kolla

Mäntän Pintakäsittely Oy 
Mänttä

KTL Liisa Rissanen 
Puh. 044 368 6440
liisa.rissanen@tili-eliisa.fi
Kirkkokatu 1, 70100 Kuopio

www.tili-eliisa.fi

Auktorisoitu 
Taloushallintoliiton jäsen

Pohjanmaan Kaluste Oy 
Kurikka

Kellohuolto Heinonen 
Laitila
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Masara Oy 
Masku                                                             

puh. 040 552 7961

Autopelti‑  ja Muovityö                       
Markus Rautio 

p. 040 761 7290, markus.rautio@pp3.inet.fi

Kotasen Puutyö Oy 
Merikaarto                                                     

www.kotasen-puutyo.fi

Autohuolto J.Salo Oy 
Nokia

Valtimon Sähkötyö OY 
Nurmes

Sorakuljetukset                             
T:mi Timo Torssonen 

Salahmi, p. 0400 357 817

Joulukuusia.fi 
Pälkäne, p. 040 552 2110

Sähköliike Matti Rantala Oy 
Sastamala                                                    

www.sahkoliikerantala.fi

Pyykkimummo 
Savonlinna

Turvacenter Kemijärvi 
 Annaliisankatu 7–9, 98100 Kemijärvi                                                         

p. 050 513 2178                                      

Rovaniemen Turvacenter Oy 
Rovakatu 36–38, 96200 Rovaniemi,                 

p.  050 513 2177

Nelipyörä Oy                           
S‑ryhmä

Outokummun Energia Oy 
Outokumpu

Kauppakeskus Rinteenkulma 
Rovaniemi                                                     

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

Petras Cafe 
Yrjönkatu 11, 28100 Pori                               

www.petrascafe.fi
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Tilipyppi Oy 
Sodankylä

Avain Suutari 
Tuuri, puh. 0400 865 037                                                             

www.saarimaki.net

Kaivu & Kuljetus R. Peura Oy 
Soini

LVI‑Eristys Murto Oy 
Turku                                                             

www.lvi-eristysmurto.fi

              Fsd‑Group Oy 
Turku

Moniurakointi Heikkilä Oy 
Uro                                                                

www.moniurakointi.fi

JetPolar Oy 
Uusikylä

Protan Oy 
Vantaa                                             

TURVALLINEN VESIKATE

K‑Market Katiska, Vehmersalmi

T:mi Marko Pulkkanen 
Keskustie 4, 72300 Vesanto                                

p. 0400 175 843

Varaa Lion‑lehdestä ilmoitustilaa
Puh. 050 581 0016

Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli



Kurkistuksia Leijonan murinaa
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KOMMANDOILLAT
Häpeä 5.10.
Viha 26.10.
Ilo 21.11.

Ritva Grönberg
RAKKAUDESTA LAULUUN

Marie Jones
KIVIÄ TASKUSSA

Tiina Lymi
S.O.S - komedia 

olosuhteiden pakosta

*Katso syksyn esitysajat www.teatteri.kuopio.fi*
Palvelunumero 0600 061616 (1,97e/min + pvm) 

 

SIUNATTU HULLUUS
AAPELI

Axel Hellstenius
ELLING

Ensi-ilta 24.10.

Alan Ayckbourn
KOOMISESTI PÄTEVÄ

Ensi-ilta 25.10.

Leea Klemola
JESSIKAN PENTU

TULOSSAOHJELMISTOSSA

KOMMANDOILLAT Axel Hellstenius

Palvelunumero 0600 061616 (1,97e/min + pvm)
Puistokatu 13 | Haapaniemenkatu 9

 

Muistatko vielä, millaista oli olla nuo-
ri, viriili leijona 25-vuotiaana, vielä-

pä 40-vuo tiaa nakin. Elämä tuoksui 
ja maistui voimakkaasti, haasteet 
olivat suuria, mutta kaikki tuntui 
mahdolliselta. Oli ainainen kiire, 
mutta silloin sai paljon aikaisek-
si. Sama fiilis oli klubitoiminnassa-
kin, jaksettiin tehdä haasteellisia 
aktiviteettejä ja kyettiin juhlimaan 

pikkutunneille.
 Miten on nyt, on ainainen kiire, 

muttei saa mitään aikaiseksi. Juhlis-
ta on tultava yhdeksään mennessä, kos-

ka silloin on iltalääkkeen ottoaika. Klubitoi-
minnassakin isot fyysistä voimaa ja kestävyyttä 

vaativat aktiviteetit alkavat olla muisto vain, on keskityttävä henkistä 
osaamista vaativien puuhien pariin.

Jäsenkehityksemme oli suurten ikäluokkien siivellä hyvä, nyt poistuma 
on suurempi kuin uusien jäsenten sisääntulo. Naisjäsentenkään sisäänot-
to ei ole ratkaissut negatiivistä jäsenkehitystä. Miksi toimintamme ei ve-
dä nykypäivän nuoria aikuisia? Kuvernöörikaudellani 07–08 lanseerattiin 
Uudistuva Lions-toiminta ohjelma. Sillä pyrittiin etsimään uusia, kiinnos-
tavampia toimintamalleja ja uudenlaista formaattia klubien toimintaan. 

Esittelin ohjelmaa innolla klubivierailuillani, vastaanotossa oli ”ka-
henlaista ilmoo” Mielestäni hanke jäi osittain kesken, mutta sen tulokse-
na voi havaita kuitenkin positiivista kehitystä nykypäivän klubitoimin-
nassa. Nyt kokoonnutaan klubi-iltoihin ja kaavamaisuudesta on päästy 
paljolti eroon. Onko aktiviteeteissämme sitten tapahtunut vastaavaa ke-
hitystä, mitä nuoret miehet ja naiset haluaisivat yhdessä kokoontua te-
kemään? Ehdotankin, että Tapani Rahko juoksisi kokoon pienen työryh-
män, joka kartoittaisi tätä asiaa ja antaisi klubeille vihjeitä, eikä siihen 
tarvita suurta liiton rahallista panostusta.

Järjestömme ikiaikainen ongelma on ollut sen alkuperäisen idean rasite, 
vastuuhenkilöiden nopea vaihtuvuus, se on hankaloittanut monessa asi-
assa järkevän pitkäjänteisen kehitystyön. Uudet luudat ovat monesti la-
kaisseet edellisten päättäjien hyvätkin ideat maton alle. 

Viime kaudella yli kolmesataa klubia pohti arvojaan, mitä pohtivat 
loput kuusisataa? Omassa klubissani väänsimme arvoja järjestykseen ja 
koimme työskentelyn antoisaksi, uskon sen antavan eväitä käytännön toi-
mintaamme tulevina vuosina.

Kurkistin peiliin, näin 31 vuotta palvelleen leijonan hieman väsähtäneet 
kasvot, otsakin oli korkeampi kuin 31 vuotta sitten. Silmissä sentään oli 
mielestäni sama pilke kuin silloin ennen. Olin näkemääni tyytyväinen. 
Missä ovat rukkaset, lähdetään risusavottaan tai joulukuusia hakemaan.

Olavi Laukkanen
PDG

Muistatko
ri, viriili leijona 25-vuotiaana, vielä

pä 40-vuo
ja maistui voimakkaasti, haasteet 
olivat suuria, mutta kaikki tuntui 
mahdolliselta. Oli ainainen kiire, 
mutta silloin sai paljon aikaisek
si. Sama fiilis oli klubitoiminnassa
kin, jaksettiin tehdä haasteellisia 
aktiviteettejä ja kyettiin juhlimaan 

pikkutunneille.

muttei saa mitään aikaiseksi. Juhlis
ta on tultava yhdeksään mennessä, kos

ka silloin on iltalääkkeen ottoaika. Klubitoi
minnassakin isot fyysistä voimaa ja kestävyyttä 

Peilin ääressä
Lions-liiton vuosikokousten yhteyteen on perinteisesti lauantaiaamuisin kuu-
lunut leijonamarssi, jossa kokousväki piireittäin marssii kokouspaikkakunnal-
la jonkin reitin. Mukana ovat klubien liput juhlistamassa kävelyä.

 Kun pohtii sitä, miksi marssitaan tulee mieleen ehkä seuraavat tavoit-
teet marssille.

– Haluamme näyttää kokouspaikkakunnan ihmisille, että meitä on pal-
jon ja näin myös markkinoida toimintaamme

– Näytämme toisillemme, että meitä on koolla runsaasti leijonia.
– Tilaisuus on juhlava ja on mukava olla lippuinemme paikalla.
Jotta tavoite yksi toteutuisi, tulisi saada kokouspaikkakunnan lehdet kir-

joittamaan marssista etukäteen marssireitteineen ja aikatauluineen. Reitin 
tulisi kulkea paikkakunnan keskeisten paikkojen kautta ja siihen ehkä tuli-
si kytkeä jotain ohjelmaa. Järjestäjien tulisi myös huolehtia siitä, että mars-
si olisi lehdistössä esillä sunnuntaina. 

Vaasan kokouksessa marssittiin kaupungin keskustassa ja marssi päät-
tyi Vaasan torille, jossa oli ohjelmaa puheineen, hartauksineen ja ampumi-
sineen. Marssikokonaisuus oli mielestäni onnistunut ja torin ympärillä oli 
hyvin yleisöä.

Lappeenrannan kokouksessa oli marssissa positiivista se, että se kulki 
kaupungin keskustan läpi ja päätyi Kimpisen kentälle, jossa ohjelma jatkui 
välittömästi avajaisjuhlalla.

Seinäjoella ja Rovaniemellä käveltiin kaupunkien keskustassa. Jyväsky-
län kokouksen yhteydessä ollut marssi herättää väistämättä kysymyksen: 
”Miksi marssittiin?” Marssi tapahtui parkkipaikalla kokouspaikkatalon nur-
kan ympäri. Yleisöä ei paikalla ollut, eikä ehkä olisi tullutkaan, vaikka oli-
si etukäteen tiedotettu. Paikka oli Lutakossa sivussa kaupungin keskeisil-
tä kaduilta ja paikoilta. Etuna oli että marssiin ei tuhrautunut paljoa aikaa.

Olli Aulio

Miksi leijonat marssivat?

Naisleijonien seminaariristeily 
Hki–Tallinna–Hki

lauantaina 9.3.2013
 

Ohjelma ja ilmoittautumistiedot myöhemmin

Tulossa
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AR -säätiön hallitus kokoontui ensimmäiseen hallituksen kokoukseensa 
18.8. 2012 Jyväskylän Laajavuoreen. Kaudelle 2012–2013 hallitus päät-
ti seuraavista kilpailuista piireille ja klubeille:

PIIRIKILPAILU

Kilpailu koskee piirien adressimaksuja 1.7.2012–30.4.2013 väliseltä ajal-
ta. Toteutuneet maksut jaetaan piirin jäsenmäärällä, josta saadaan tu-
los €/jäsen. Voittaja on se piiri, jossa maksu €/jäsen on suurin. Kolme 
parasta piiriä palkitaan. Laskennassa käytetään 14.6.2012 jäsentilastoa.

Piiripalkinnot:
800€ parhaalle piirille €/jäsen, 600€ toiseksi parhaalle piirille €/jäsen ja 
400€ kolmanneksi parhaalle piirille €/jäsen.

Laskentaan otetaan mukaan 30.4.2013 mennessä laskutetut ja mak-
setut adressit.

KILPAILU KLUBEILLE

Kilpailuaika on 1.7.2012–30.4.2013 ja kilpailuun osallistuvat kaikki Suo-
men lionsklubit. Eniten adressituottoja saanut klubi on kilpailun voitta-
ja. Tasapelitilanteessa ensin tulokseen päässyt klubi on voittaja. Kuten 
piirikilpailussa, tässäkin otetaan huomioon 30.4. mennessä laskutetut 
ja maksetut adressit.

Klubipalkinnot:
Palkinto 600€ ja kunniakirja
Palkinto 500€ ja kunniakirja
Palkinto 400€ ja kunniakirja
Palkinto 300€ ja kunniakirja

Kaikki palkinnot tullaan luovuttamaan liiton vuosikokouksessa Heino-
lassa lauantaina 8.6.2013 pidettävän ritarilounaan yhteydessä. Palkin-
non saajille ilmoitetaan etukäteen palkinnoista ja he saavat kutsun ti-
laisuuteen.

Vuosittain toimitamme klubeille noin 10  000 adressia ja vuosikir-
jamme mukaan meitä leijonia on Suomessa reilut 25  000. Ostopoten-
tiaalia siis riittää.

Onnea ja menestystä kilpailuissa toivottaa
PDG Matti-Pekka Mäkelä

AR –säätiön pj. 2012–2013

DG 2010–2011 -kurssitapaaminen 
järjestettiin PDG pariskunnan Kalle 
ja Kaija Ylisen isännöiminä Sastama-
lassa 27.–29.7.2012. Tutustuimme 
Sastamalan nähtävyyksiin, ihmisiin 
ja tapahtumiin monipuolisesti. Tär-
keintä oli kuitenkin yhdessäolo. 

Kokoonnuimme perjantaina Ho-
telli Ellivuoressa. Teimme patikoin-
tiretken Pirunvuorelle ja tutustuim-
me taidemaalari Emil Danielssonin 
(1882–1967) Kivilinnaan. Vuon-
na 1906 luonnonkivistä rakennettu 
ateljee oli näkemisen arvoinen. Per-
jantai-iltaa vietettiin hotellin sauna-
kabinetissa ruokaillen ja lauleskellen. 
Kaija Ylinen oli konnut maakuntalau-
luista ja kautemme valokuvista kir-
jan. Hyvä ja käyttökelpoinen muis-
tolahja meille jokaiselle!

Lauantaina vierailimme moder-
niin Kirjan Museoon Pukstaaviin ja 
lounas nautittiin Laiturikahvilassa 
Rautaveden äärellä. Lounaan jälkeen 
tutustuttiin Nahkapaja EliisaMarjaa-
nan tuotantoon ja tuotteisiin. Yrittä-
jäpariskunta, nahkamestarit Kirsi ja 
Ilkka Syrén esitteli tuotteiden syntyä 
ja alkuperää ainutlaatuisella tavalla. 

Iltapäivän ohjelma huipentui viih-
dyttävään Hurmio -konserttiin, joka 
järjestettiin WillePerkkiön vuonna 
1900 rakennetun talon pihapiirissä. 
WillePerkkiön emäntänä toimii Sas-

tamalaan kotiutunut vapaataiteili-
ja ja laulajatar mezzosopraano Pirjo 
Turunen. Paratiisimainen luonto ja 
miljöö houkuttelevat pysähtymään 
ja hiljentymään kulttuurin keskelle, 
aistimaan ja nauttimaan elämyksistä, 
joita vain WillePerkkiö voi tarjota. 

Lauantain ohjelman kruunasi Kai-
ja ja Kalle Ylisen kotona vietetty il-
lanvietto. Maukkaan illallisen jälkeen 
oli ohjelmassa isäntäperheen muis-
taminen perheomenapuulla, joka  
istutettiin yhdessä illan aikana. 
Muistimme myös lähiaikoina täysiä 
kymmeniä vuosia täyttäneitä.

Sunnuntaina tutustuttiin Py-
hän Olavin kirkkoon ja sen taitee-
seen. Kirkko on rakennettu vuosina 
1506–1516. Kirkkosali oli säilynyt 
muuttumattomana 1700-luvulta as-
ti, mutta tuhopoltto 21.9.1997 tu-
hosi hetkessä koko arvokkaan sisus-
tuksen ja juuri uusitun paanukaton. 
Kirkko jälleenrakennettiin talkoo-
voimin ja käyttöönottojuhlaa vie-
tettiin 3.8.2003. Monipuolinen tai-
dekokonaisuus paljastettiin yleisölle 
15.8.2009. Sataan kuvaan sisälty-
vät kristinuskon keskeisimmät koh-
dat: luominen, lunastus ja viimei-
nen tuomio. 

Tuomo Holopainen
Kurssin vanhin

DG-kurssi 2010–2011 
Sastamalassa  

Pirunvuorella, Sakari ja Kalle voimamiehinä.

AR-säätiön kilpailut 
piireille ja klubeille

AR ‑säätiön hallitus vasemmalta Heimo Potinkara, Martti Lehtelä, pj. Mat‑
ti‑Pekka Mäkelä, vpj. Reino Sihvola, Matti Tallgren, Jaakko Räikkönen ja 
sää tiön asiamies Timo Haasto. Kuvasta puuttuu Sinikka Uola.
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Klubit tekivät viime kaudella kiitet-
tävästi töitä arvojensa selvittämisek-
si. Yhteensä 323 klubia syötti arvon-
sa yhteiseen tietokantaan. Tuloksista 
huomasi, että klubeissa oli todella 
paneuduttu arvokeskusteluun, koska 
mikään klubi ei kopioinut arvoikseen 
Hämeenlinnan vuosikokouksessa 
alustavasti hyväksyttyjä lionsarvo-
ja. Yhteisiä arvoja selvitettäessä oli 
joidenkin klubien arvoja muokatta-
va, koska ne saattoivat käsittää ko-
konaisia lauseita. Kaikkien klubien 
arvoilmaisut muodostivat yli tuhat 
riviä, koska jokainen klubi sai ilmoit-
taa enintään viisi arvoa. 

Koko arvorivistöstä löytyi 31 
erilaista arvoa, joista kymmenen 
yleisintä olivat: Palveluhalu 131, 
auttaminen 72, talkoohenki 63, pai-
kallisuus 55, yhteisöllisyys 53, ih-
misläheisyys 46, luotettavuus 46, 
isänmaallisuus 40, yhdessä tekemi-
nen 40, aktiivisuus 38. Koska arvoja 
tuli olla enintään viisi, edellä olevia 
yhdistettiin seuraavasti: Palveluhalu 
ja auttaminen yhdistettiin palvelu-
haluksi, talkoohenki ja yhteisöllisyys 
sekä yhdessä tekeminen yhdistettiin 
talkoohengeksi, paikallisuus ja isän-
maallisuus yhdistettiin paikallisuu-
deksi. Luotettavuutta lähellä ovat 
myös paljon kirjauksia saaneet ar-
vot; vastuullisuus, rehellisyys, si-
toutuneisuus ja oikeudenmukaisuus.

Liiton hallitus käsitteli arvoja ko-
kouksessaan huhtikuussa ja päätti 
ehdottaa lionsarvoiksi eniten ääniä 
saaneet arvot ja lisäksi kuudennek-
si arvoksi kansainvälisyyden eli yllä 
olevassa taulussa olevat arvot. Viisi 
ensimmäistä arvoa ovat nk. käyttö-
arvoja, sen sijaan kansainvälisyys on 
selvästi tavoitearvo, joka klubien ar-
vosyötöissä sai vain kahdeksan ään-
tä. Olemme suurten kansainvälisten 

haasteiden edessä jolloin toivotaan 
klubien suuntautuvan omaehtoisesti 
enemmän kansainvälisyyteen.

Seuraava arvokäsittely oli kesä-
kuun kuvernöörineuvostossa, jossa 
oli esillä erikoisesti arvomäärittelyn 
otsikko; ovatko arvot liiton vai klu-
bien arvoja. Keskustelujen ja äänes-
tysten tuloksena oli, että arvoja kut-
sutaan lionsarvoiksi.

Klubien toiminnan kannalta tär-
keimpiä ovat klubin omat arvot, 
jotka paljolti määrittelevät klubin 
toimintaa ja sen menestymistä. Ny-
kyaikaisessa ajattelussa arvot ovat 
yrityksen tai järjestön strategisen 
suunnittelun peruskiviä. Jos klubin 
arvona on voimakkaasti palveluha-
lu tai auttaminen, strategiassa tulisi 
näkyä painokkaasti puhtaita palve-
luaktiviteetteja. Jos taas voimakkain 
arvo on tehokkuus, varainhankinta 
on vahvin panostuskohde. 

Voimme ikuisesti keskustella sii-
tä, ovatko vahvistamamme lionsar-
vot liiton, piirien vai klubien arvoja. 
Valittaessa klubien voimakkaimmat 
arvot lionsarvoiksi, korostettiin klu-
bien merkitystä lionstoiminnan pe-
ruskivenä. Päätöksiä tehtäessä valta-
osahan tapahtuu klubeissa. 

Kiitän kaikkia klubeja, jotka kävi-
vät viime kaudella arvokeskusteluja 
ja syöttivät keskustelujen tuloksen 
liiton arvotietokantaan. Toivon, että 
arvokeskustelua jatketaan klubeissa; 
myös ne klubit jotka eivät ole vielä 
määritelleet arvojaan tekisi sen. Ker-
ran vuodessa kannattaa käydä kes-
kustelu siitä, ovatko vuoden aikana 
tehdyt päätökset olleet arvojen mu-
kaisia. Jo päätöstä tehtäessä voidaan 
viitata klubin arvoihin varsinkin jos 
päätöksen tekeminen vaikeata.

Ossi Eloholma 
PDG

Lionsarvojen päivitys

Arvojen edellytetään 
merkitsevän seuraavaa:

Palveluhalu: Olemme liittyneet lionsjärjestöön, koska olemme pal-
veluhaluisia ja auttavaisia erityisesti yhteiskuntamme vähäväkisiä 
kohtaan. Me haluamme myös vaikuttaa yhteiskunnassa turvaamal-
la nuorisolle paremman tulevaisuuden. Kotiseutumme lisäksi olemme 
valmiita osallistumaan projekteihin jotka kohdistuvat kotimaahamme 
ja myös sen ulkopuolelle. 

Talkoohenki: Meidän tapamme auttaa on aktiivinen talkootyö jo-
ko omin käsin auttaen tai keräämällä varoja aktiviteeteilla lähimmäis-
temme auttamiseksi. Talkootyö on perisuomalainen tapa auttaa lähim-
mäistä ilman tiukkaa organisoitumista yhdessä ystävien kanssa.

Luotettavuus: Meihin voi luottaa, koska olemme rehellisiä ja oikeu-
denmukaisia. Me käyttäydymme vastuullisesti ja sitoudumme saa-
miimme tehtäviin.

Paikallisuus: Palvelemme ensisijaisesti kotiseutuamme, sen ihmisiä 
ja yhteisöjä. Panostamme myös ympäristömme viihtyisyyteen. Näem-
me kotiseutumme osana isänmaatamme, sen menneisyyttä, nykypäi-
vää ja tulevaisuutta. 

Ihmisläheisyys: Haluamme palvelutyössämme olla lähellä palvelum-
me kohteita. Olemme suvaitsevaisia ja näemme kaikki kanssaihmisem-
me lähimmäisinä. Pidämme ystävyyttä tavoitteena ei välikappaleena.

Kansainvälisyys: Kuulumme kansainväliseen palveluklubien järjes-
töön ja osallistumme sen osoittamaan palvelutyöhön. Pyrimme vaali-
maan kansainvälistä yhteistyötä järjestömme puitteissa ja avaamaan 
suomalaisia palvelukohteita apua tarvitsevissa maissa. 

Kurkistuksia

Nainen johtajana

Lions -joulukortit 
jouluna 2011

LEIJONATEKSTIILIT

www.lionsshopfinland.fi
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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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Palveluhalu

Talkoohenki

Paikallisuus

Suomalaiset lionsarvot:

Luotettavuus

Ihmisläheisyys

Kansainvälisyys
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Quest-kouluttaja Markus Talvio 
Helsingin LC Pro Humanosta valit-
tiin kausille 2012–2015 tekniseksi 
asian tuntijaksi Lions Quest -ohjel-
man neuvoa-antavaan toimikuntaan. 
– Olin hyvin yllättynyt valinnastani, 
mutta minulle kerrottiin, että valin-
taani vaikuttivat kolme asiaa: Toimin 
Lions Quest-kouluttajana, valmiste-
len väitöskirjaa opettajien vuorovai-
kutuskoulutuksesta ja kolmanneksi, 
olen leijona, Markus kertoo.

LQ:n neuvoa-antava toimikunta 
kokoontuu kahdesti vuodessa pää-
majassa Oak Brookissa Yhdysvallois-
sa. Sen tehtävänä on mm. kehittää ja 
evaluoida Lions Quest-koulutuksen 
sisältöä , miettiä koulutuksen rahoi-
tusta ja muita resursseja sekä pohtia 
keinoja LQ -ohjelman levittämiseen. 
Jäseninä toimikunnassa ovat kuuden 
teknisen asiantuntijan ja LCIF-kon-
sultin lisäksi kymmenen korkeinta 
leijonatoiminnan johtajaa. Puheen-
johtajan tehtäviä hoitaa LCIF:n joh-
taja, joka tällä kaudella on Wing-
Kun Tam Hongkongista, Kiinasta. 

Kokouksen käytännönläheisyys 
teki vaikutuksen Markus Talvioon. 
– Ensimmäisenä päivänä toimikunta 
oli jaettu kahteen pienempään ryh-
mään, teknisiin asiantuntijoihin ja 
leijonajohtajiin. Tämä helpotti tutus-
tumista ja auttoi myös paneutumaan 

syvällisesti listalla oleviin teemoihin. 
Toisena päivänä, jolloin olimme kaik-
ki yhdessä, olimme valmiimpia kes-
kusteluun toisen ryhmän kanssa. 

Markuksen mukaan Questin ar-
viointi nousi monessa yhteydessä 
esiin. – Oli hieman yllättävää, että 
kun toisen päivän aamuna ryhmät 
raportoivat edellisen päivän työsken-
telystään, molemmilla ryhmillä tär-
keimmäksi asiaksi nousi Quest -oh-
jelman arviointi. Yhdessä todettiin, 
että korkeatasoiseen koulutukseen 
kuuluu sen jatkuva arviointi ja kehit-
täminen. Mikään ohjelma ei sellaise-
naan pysy ajan tasalla. Markus koki 
myös ylpeyttä suomalaisuudestaan. 
– Teknisistä asiantuntijoista olen ai-
noa eurooppalainen ja kun suoma-
laista ohjelmaa kehuttiin monessa 
yhteydessä, en voi olla kuin ylpeä, 
vaikka on sanottava, että suomalais-
ta ohjelmaa ovat kehittäneet aivan 
muut kuin minä, nimittäin senior-
kouluttaja Ulla Savolainen ja muut 
pitkään ohjelmia vetäneet koulut-
tajat. Emme voi myöskään unohtaa 
suomalaisia quest-opettajia, jotka 
ovat antaneet palautetta ja vinkkejä 
kentältä suomalaisen ohjelman ke-
hittämiseksi. 

Haastattelijana 
Ulla Sirviö-Hyttinen 

LQ-kouluttaja/koordinaattori

•	 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.

•	 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

Tietoisku 
Quest -leijonalle

 Suomesta jäsen Lions Quest
-ohjelman neuvoa-antavaan toimikuntaan

Quest‑kouluttaja Markus Talvio ja PIP Wing‑Kun Tam.

Lions Quest‑ohjelmien materiaalit: kuvassa vasemmalla Vatupassi 1, 2 ja 3 
opettajanoppaat 1.,2. ja 3. luokille, Kompassi 4,5, ja 6 opettajanoppaat 4., 5. 
ja 6. luokille, Passi 1, opettajanopas yläkouluun ja Passi 2., 2. asteen opettajan‑
opas. Edessä vasemmalla Vanhemmuuteen yhteisvoimin opas, toiminnallisten 
vanhempainiltojen sekä opintopiirien tueksi, Vatupassi 0, varhaiskasvatuksen 
opettajanopas sekä ruotsinkieliset materiaalit Tillsammans. Kurssilaiset saa‑
vat myös materiaalin sähköisenä versiona. Taustalla vasemmalla Lions Quest 
‑senior‑kouluttaja Ulla Savolainen ja oikealla koordinaattori/kouluttaja Ul‑
la Sirviö‑Hyttinen.

Lions Quest ‑peh‑
monallet. Tällä 
hetkellä myynnissä 
ainoastaan oikealla 
oleva vaaleanrus‑
kea nalle. 

LIONS QUEST 
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA

Koulutusaikataulu 2012-2013

    
 Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Huolehdithan siitä, että klubisi päätökset Quest-
koulutukseen myönnettävistä varoista tehdään heti kau-
den alussa. Ilmoitathan tämän päätöksen myös piirisi 
Quest-puheenjohtajalle. Tämä tieto tulee auttamaan suu-
resti Quest-koulutusten järjestämistä  omassa piirissäsi. 
Koulutettavat tavoitetaan nopeammin ja tehokkaammin,  
jos heidän ei tarvitse itse etsiä rahoitusta.

Kurssityyppi
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelma
Täydennys = peruskoulutuksen aiemmin käyneille
Mamu = 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

Sähköposti etunimi.sukunimi@lions.fi

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

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

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

Aika Kurssityyppi  Paikkakunta
 
 LOKAKUU   
 22.-23.10. VK/AK Turku 
 29.-30.10. VK/AK/YK Lappeenranta  
 29.-30.10. AK Lahti 
 31.10. REHTORIT Helsinki
 
MARRASKUU  
5.-6.11. VK/AK Espoo
7.11. Täydennys Helsinki 
8.-9.11. AK/YK Ähtäri 
12.-13.11. AK/YK Jyväskylä 
14.11. Täydennys Jyväskylä
15.-16.11. VK/AK Oulu
19.-20.11. AK/YK Tampere 
21.11. Täydennys Tampere 
22.-23.11. VK/AK Kankaanpää 
26.-27.11. VK/AK/YK Kuopio 
26.-27.11. AK/YK Helsinki 
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29.-30.1. Erityisopettajat Jyväskylä 
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LIONS QUEST 
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA

Koulutusaikataulu 2012-2013

    
 Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Huolehdithan siitä, että klubisi päätökset Quest-
koulutukseen myönnettävistä varoista tehdään heti kau-
den alussa. Ilmoitathan tämän päätöksen myös piirisi 
Quest-puheenjohtajalle. Tämä tieto tulee auttamaan suu-
resti Quest-koulutusten järjestämistä  omassa piirissäsi. 
Koulutettavat tavoitetaan nopeammin ja tehokkaammin,  
jos heidän ei tarvitse itse etsiä rahoitusta.

Kurssityyppi
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelma
Täydennys = peruskoulutuksen aiemmin käyneille
Mamu = 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

Sähköposti etunimi.sukunimi@lions.fi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Suomen Lions-liitto ry/Quest-asiat
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
Sähköposti quest@lions.fi 
Puhelin 09 5655 9517 
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Olen nauttinut kovasti saadessani ta-
vata monia lioneita tämän kuun ai-
kana eri foorumeissa. Uuden-Seelan-
nin Christchurchissa ANZI-foorumin 
yhteydessä sain kunnian avata viral-
lisesti St. Albans -avustustoimipis-
teen. Tämä avustuspiste tulee autta-
maan paikkakunnalla vuosien 2010 
ja 2011 maanjäristyksissä kärsinei-
tä. Oli hyvin inspiroivaa nähdä lio-
nien kovan työn ja avokätisten lah-
joitusten tulokset tässä projektissa, 
joka tulee auttamaan hyvin monia 
ihmisiä. Tämä on se mitä lionit te-
kevät niin hyvin – me autamme ih-
misiä kaikkialla maailmassa.

Kun Isaac-hurrikaani aiheutti suu-
ria tulvia Yhdysvalloissa, olin ylpeä 
tietäessäni miten monet lionit teki-
vät lahjoituksia ja tukivat avustustöi-
tä. Samoin kävi MD300 Taiwanissa, 
Japanissa ja Koreassa taifuunien se-
kä Filippiineillä tulvien jälkeen. Tei-
dän ansiostanne lionit voivat auttaa 
näitä paikkakuntia selviytymään ka-
tastrofeista. 

Olen innoissani saadessani ker-
toa teille muutamista muista upeis-
ta asioista, joita lionit tekevät sää-
tiön kautta. Viime kuussa LCIF 
myönsi apurahoja, jotka laajentavat 

Suomi näkyviin -arpajaiset ovat 
käynnistyneet vauhdilla. Osa klu-
beista on jo myynyt kaikki saa-
mansa arvat ja monet klubit ovat 
jo tilanneet niitä lisää. Vastaanotto 
klubeissa on ollut hieno.

Myyntiaikaa on jäljellä 28.2.2013 
saakka, mutta kannattaa yrittää saa-
da kaikki arvat raaputettua jo ennen 
joulun kiireitä. Pääpalkintoina on 
70 matkaa Hampurissa järjestettä-
vään kansainväliseen vuosikokouk-
seen sekä älypuhelimia ja kylpylä-
lahjakortteja. Arpojen hinta on 10 €/
kpl ja niitä on painettu 25  000 kpl. 
Raaputusarvasta näkee välittömästi 
mahdollisen voiton. 

Arpajaisten tuotto 
käytetään nuorisotyöhön

Arpajaisten tuotto käytetään koko-
naisuudessaan Suomen Lions-lii-
ton nuorisotyöhön. Kohteina ovat 
mm. nuorisovaihto, Lions Quest 
-toiminta, Skeba – nuorten bändi-
skaba, Orkester Norden, rauhanju-

liste- ja esseekirjoituskilpailut sekä 
Leo-toiminta. Päätöksen tuoton ja-
osta tekee Lions-liiton hallitus ja ku-
vernöörineuvosto.

Liitto järjestää matkoja 
Hampuriin

Hampurin kokous pidetään 5.–
9.7.2013. Harvoin kansainvälinen 
vuosikokous pidetään näin lähel-
le Suomea. Lions-liitto tulee jär-
jestämään matkapaketteja Hampu-
riin, jotta mahdollisimman monen 
on helppo lähteä kokemaan suu-
ren kansainvälisen järjestön tunnel-
maa paikan päällä. Lion Matti Halme 
(LC Asikkala) osallistui ensimmäistä 
kertaa kansainväliseen vuosiko kouk-
seen kesällä 2012. Kokous pidettiin 

Lions Quest jo 72 maassa
lionien työtä sokeuden ehkäisyssä. 
SightFirst -apurahat käytetään dia-
beettisen retinopatian hoitamiseen, 
sairaaloiden varustamiseen, kaihi-
leikkausten järjestämiseen ja näkö-
huollon aloitteiden tukemiseen.

Samaan aikaan lionit laajenta-
vat tukeaan nuorisolle Lions Ques-
tin kautta. Tätä ohjelmaa käytetään 
nyt 72 maassa ja sen kautta saavute-
taan enemmän nuoria kuin koskaan 
ennen. Viime kuussa myönnettyjen 
apurahojen kautta oppilaat kaikkialla 
maailmassa oppivat tärkeitä elämän-
taitoja kuten miten toimia ongelma-
tilanteissa koulussa, miten välttää 
huumeita ja miten kohdella muita 
heitä kunnioittaen.

Lions Quest ja SightFirst -pro-
jektien lisäksi lionit jatkavat osal-
listumista Yksi rokotus, Yksi elä-
mä: lio nien tuhkarokko-ohjelmaan. 
Olemme lähellä tavoitettamme ke-
rätä US$10 miljoonaa tähän ohjel-
maan vastataksemme �ates Founda-�ates Founda-
tion -säätiön haasteeseen. Jokaisella 
keräämällämme dollarilla me voim-
me rokottaa yhden lapsen tuhkarok-
koa vastaan. Jokainen annettu roko-
tus tarkoittaa, että yksi lapsi välttää 
tuhkarokon tai sen sivuvaikutukset –

mukaanlukien sokeutumisen ja jopa 
kuoleman. Minä uskon, että yhdes-
sä me lionit voimme muuttaa maa-
ilmaa.

 

Ystävällisin terveisin, 
Wing-Kun Tam

Puheenjohtaja, Lions Clubs 
Internationalin Säätiö

Suomi näkyviin -arpajaiset  

Busanissa Etelä-Koreassa. Matti 
kirjoitti Lion-lehden elokuun nu-
merossa: ”Kokouspäivät olivat 
hyvin valmisteltuja. Ohjelmalli-
nen osuus oli kansainvälistä ja 
korkeatasoista. Osallistuminen 
mm. avajais- ja täysistuntoon, 
lippuparaatiin, äänestystapah-
tumaan sekä piirikuvernöörien 
ja kansainvälisen presidentin 
virkaanasettamisiin oli vai-
kuttava kokemus. Eri maiden 
vastaanotot olivat antoisia. 
Niissä kasvoi tietämys illan isäntä-
maan Lions-toiminnasta. ” 

Lähdetään isolla joukolla Hampu-
riin – tapahtuman tunnelma kannat-
taa kokea itse. 

Tuomo Holopainen

Lisätietoja arpajaisista 
www.lions.fi ja 
Hampurin kokouksesta 
www.lcichamburg.de

IPIP Wing-Kun Tam toimii tällä kaudella LCIF:n puheenjohtajana. Marras-
kuussa hän saapuu Suomeen Hämeenlinnan kuvernöörineuvoston kokouk-
seen. Kuva: RNen.
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Quest-vinkki
Quest koulutuksen rahoitus 
kannattaa suunnitella              
pitäjänniteisesti ja toteuttaa 
yhteisenä tilaisuutena, esimerkiksi 
lohkon sisällä. Opettajat 
lähialueella tuntevat usein 
toisensa.

Lions Quest muuttaa ihmisten elä-
mää ympäri maailman, ja maailma 
on alkanut kiinnittää huomiota sii-
hen. Yhdysvaltojen ulkoministeriö 
ja YK:n huumeiden ja rikollisuuden 
vastainen yksikkö (UNODC) ovat 
huomanneet, että koulupohjainen 
nuorten koulutusohjelma on teho-
kas keino opettaa maailman eri puo-
lilla asuville oppilaille elämäntaitoja, 
jotka liittyvät luonnekasvatukseen, 
palvelemisalttiuden oppimiseen se-
kä taitoja kiusaamisen ja huumaa-
vien aineiden väärinkäytön ehkäi-
semiseen. 

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on 
antanut LCIF:lle 150  000 US dolla-
rin suuruisen apurahan Lions Ques-
tin laajentamiseksi viiteen Afrikan 
maahan: Keniaan, Ugandaan, Tan-
saniaan, Malawiin ja Botswanaan. 
Lions Quest käynnisti laajennuksen 
Tansaniassa tammikuussa. Mainittu-
jen viiden Afrikan maan sekä Sam-
bian ja Nigerian lionit ovat kokoon-
tuneet keskustelemaan siitä, miten 
lionit, oppilaiden vanhemmat, kou-
lut ja hallituksen elimet saataisiin 
mukaan Lions Questiin.

Perehdyttyään tarkemmin Lions 
Quest -ohjelmaan Afrikan lionit huo-
masivat, miten ohjelmalla on kyky 
aikaansaada positiivinen, merkityk-
sellinen muutos nuorten ihmisten 
elämään. “Ohjelma tähtää siihen, 
että oppilaat sitoutuisivat enem-
män oman elämänsä todelliseen tar-
koitukseen ”, sanoi eräs ugandalai-
nen lion. 

Viidessä maassa 
Lions Quest -työpajoja

Kaikissa viidessä maassa on pidetty 
Lions Questin työpajoja, joissa on 
perehdytetty opettajia ottamaan oh-
jelma käyttöön. Lioneille työpajat ei-
vät ole olleet vain tilaisuuksia, joissa 
on voitu antaa koulutusta – ne ovat 
olleet heille juhlahetkiä. He ovat val-
mistaneet viirejä, kutsuneet paikalle 
piirin johtoporrasta pitämään puhei-
ta ja pyytäneet tilaisuuksiin mukaan 
paikkakuntansa avainhenkilöitä. Yh-
teisten ponnistelujen tuloksena on 
pidetty 25 työpajaa, koulutettu 750 
opettajaa, ja nyt 3  000 oppilasta hyö-
tyy Lions Questistä. 

Lions Questin laajeneminen Afri-
kassa on saanut ihmiset uskomaan 
asiaan. 

Voittokulku jatkuu edelleen. 
 Uusia työpajoja on suunnitteilla, 
toista Afrikan lionien huippuko-
kous ta valmistellaan ja Lions Ques-

Lions Quest -kumppanuudet laajenevat
tin opintosuunnitelmaa muokataan 
sopimaan paikallisille afrikkalaisille 
kielille ja kulttuureille. Nigeria astui 
hiljattain askeleen eteenpäin kohti 
oman ohjelmansa rakentamista ot-
taessaan vastaan LCIF-apurahan, jo-
ka auttaa lioneita nostamaan Lions 
Questiä suuren yleisön tietoisuu-
teen.

Tulevaisuus nuorissa

“Maamme tulevaisuus on nuorissa”, 
sanoi Ugandan kouluhallituksen vir-
kailija. “Siksi on ilahduttavaa tietää, 
että Lions Questin tulo Ugandaan 
tähtää siihen, että nuorisoa autetaan 
elämään vastuullista elämää.”

UNODC on kumppanina hank-
keessa, joka auttaa Kaakkois-Euroo-
pan nuoria elämään terveellisemmin 
ja vastuullisemmin Lions Questin 
avulla. LCIF on antanut 100  000 

US dollarin apurahan Lions Quest 
-ohjelman kääntämiseen, muok-

kaamiseen ja toimeenpanemiseen 
Ser biassa ja Montenegrossa yhteis-
työssä UNODC:n kanssa. Mainitut 
kaksi toimijaa tulevat työskentele-
mään yhdessä toteuttaakseen per-
hetaitojen koulutusohjelmia, jotka 
tähtäävät huumeiden käytön, HIV:n 
ja AIDSin sekä rikollisuuden ehkäi-
syyn nuorten keskuudessa. UNODC 
on ottanut omakseen Lions Ques-
tin 11–14-vuotiaille tarkoitetun oh-
jelman, joka on todistetusti osoit-
tautunut tehokkaaksi vähentäessään 
niitä käyttäytymismalleja, jotka aset-
tavat nuoret ihmiset vaaraan. 

   Chris Bunch

Lion Venunadhan Pillai ojentaa opetusministeri, tohtori George Chapondalle 
Lions Quest -aineistoa Malawissa.

Lähetä lämmin joulutervehdys  
Suomen Sotaveteraaniliiton joulukorteilla

Kortit 1, 2, 4 ja 5 ovat taitekortteja, 
korttientoivotusvaihtoehdot:
A.  Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
B.  Hyvästä yhteistyöstä kiittäen  

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen  
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

toivotamme Rauhallista Joulua ja  
Menestyksellistä Uutta Vuotta

C.  Ilman tekstiä
Taitekortteihin on mahdollista saada 
myös yrityksen tervehdys- ja logopainatus.

Tilaukset puh. 09- 61262014
helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi

Tilaukset puh. 09- 61262014
helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi

Tilaukset puh. 09- 61262014

Verkkokauppa osoitteessa  
www.sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa osoitteessa  
www.sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa osoitteessa  

4. Kodin onni4. Kodin onni
Jaana Aalto
hopeafoliopainatus,  
113 x 170 mm

5. Tähtivyöt5. Tähtivyöt
© Paletti
5. Tähtivyöt
© Paletti
5. Tähtivyöt

hopeafoliopainatus,  
113 x 170 mm

Toimintaamme voitte tukea myös 
ostamalla kirjeensulkijamerkkejä.
Toimintaamme voitte tukea myös 
ostamalla kirjeensulkijamerkkejä.
Toimintaamme voitte tukea myös 

Arkissa on 20 merkkiä,  
ostamalla kirjeensulkijamerkkejä.
Arkissa on 20 merkkiä,  
ostamalla kirjeensulkijamerkkejä.

arkin hinta on 20 €/kpl
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Lasten Turvapäivä ja SKEBA 2013 
polkaistiin taas käyntiin. Pääosin 
edetään hyväksi koetellulla formaa-
tilla, mutta mukaan saadaan myös 
ripaus uuttakin maustetta.

Lasten Turvapäivän 2013 ja 
SKEBA  -Nuorten bändiskaban 2013 
työryhmät kokoontuivat ensimmäi-
seen kokoukseensa 20.9.2012 Mal-
min Leijona-talossa. Heti alusta al-
kaen näyttää siltä, että tapahtumat 
saavat hienon myötätuulen purjei-
siinsa. Innostus asioiden hoitami-
seen on aitoa ja saamme taas naut-
tia ensi kesäkuussa onnistuneista 
tapahtumisista.

Molemmat aktiviteetit vaativat 
paljon työtä, mutta ne myös anta-
vat meille leijonille paljon. Lasten 
Turvapäivän myötä olemme pysty-
neet tarjoamaan tuhansille perheil-
le ja heidän lapsilleen tuhdin pake-
tin nuorten perheiden turvalliseen 
elämään liittyviä asioita. Samalla 
olemme saaneet runsaasti uusia yh-
teistyökumppaneita niin Lappeen-
rannassa, Haminassa, Hämeenlin-
nassa, Vaasassa kuin Jyväskylässäkin 

Koe lasten turvapäivä ja SKEBA Heinolassa
että sekä karsinnoissa olleet että pi-
demmälle päässeet nuoret ovat luot-
taneet meihin ja uskoneet, että me 
haluamme vilpittömästi olla järjestä-
mässä vakavasti otettavaa kilpailua. 
Se ilo ja soittamisen riemu palkitsee 
tekijänsä ja antaa myös anteeksi mei-
dän amatöörien pienet fibatkin.

SKEBAn loppukilpailu kisataan 
Heinolan vuosikokouksen oheis-
toimintona perjantaina 7.6.2013, 
paikka selviää talven aikana ja Las-
ten Turvapäivä puolestaan pidetään 
lauantaina 8.6.2013 Heinolan toril-
la klo 10.30–12.30.

Vahvoina paikallisina yhteistyö-
kumppaneina molemmissa aktivi-
teeteissa ovat tällä kaudella Jyrän-
kölän Setlementti ry ja Jyränkölän 
Nuoret ry. Heinolan Vuosikokouk-
sen päätoimikunta ja paikalliset lei-
jonat ovat vahvoin voimin mukana 
myös näissä talkoissa. 

Pertti Harju PDG 
Lasten Turvapäivätyöryhmän siht. 

SKEBA -työryhmän puh.johtaja

Toivottavasti kaikilla teillä leijonil-
la on edessä yhtä mielenkiintoinen 
palveluvuosi kuin meillä leoilla! Suo-
men Leojen suurin ja odotetuin haas-
te häämöttää jo alle vuoden päässä. 
Leo Europa Forum 2013 Himoksella 
tulee ennakkotietojen ja varauksien 
perusteella kokoamaan yhden suu-
rimmista ja monikansallisimmista 
Leo Europa Forumeista Keski-Suo-
men sydämeen Himokselle. Uskom-
me, että voimme taata osallistujille 
yhtä esimerkillisesti järjestetyn ta-
pahtuman, kuin Suomen leoilla ja 
leijonilla on ollut tapana järjestää!

Kaikki lähtee perusasioista. To-
teutamme samaa periaatetta sekä 
LEF:n suunnittelussa kuin varainke-
ruussakin. Toiminnan keskiössä pi-
tää olla palvelutyö ja sen edistämi-
nen. Unohtamatta kuitenkaan leojen 
tavoitteita johtamiskokemuksista 
(Leadership), uusista kokemuksis-
ta (Experience), sekä mahdollisuuk-
sista (Opportunities). Apua tarvitse-
via tulee olemaan aina, ja juuri tästä 
syystä nuoria pitää pystyä tukemaan 
ja opastamaan kehittyessään ja kas-
vaessaan. Maailma tarvitsee myös 
tulevaisuudessa leijonia pitämään 
huolta toisistaan ja muista.

Leo Europa Forumissa aktiviteet-
tipäivämme teemaksi olemme va-
linneet esteettömyyden. Jokainen 
meistä on toimintarajoitteinen jos-
sakin vaiheessa elämäänsä. Toimin-
tarajoitteisuus ei tarkoita välttä-
mättä fyysistä vammaa, vaan kyse 
voi olla esim. vanhuudesta, käve-
lykepeillä kävelystä, kauppakas sien 
kantamisesta tai lastenvaunujen 
työntämisessä. Pyrkimyksenämme 
on oppia LEF2013:ssa tarkemmin 
rakennetun ympäristön esteettö-
myydestä, vaikka esteettömyys hy-
vin laaja-alainen käsite onkin. Fyysi-
sessä esteettömyydessä kysymys on 
oikeanlaisesta ympäristön suunnitte-
lusta, joka mahdollistaa liikkumisen, 
elämisen ja olemisen vaivattomasti. 
Aktiviteettipäivän teemaksi olemme 
valinneet tämän, jotta osallistujilla 
olisi kotiin vietäväksi ajatuksia ja tie-
toa uusien monipuolisten aktiviteet-
tien suunnitteluun.

Olemme kertoneet teille, hyvät 
leijonat, että LEF2013 -tapahtuman 
suunnittelu on pitkällä ja hyvällä 
mallilla. Tulemmekin ilomielin käyt-
tämään jokaisen meille annetun pu-
heenvuoron niin klubikokouksissa 
kuin piirinkin tasolla. Kysykää meil-

tä vaikeita kysymyksiä, joihin vastaa-
miseen pitää ponnistella. Kutsukaa 
meidän klubikokouksien lisäksi klu-
binne aktviteetteihin avustamaan ja 
tuomaan sitä kuuluisaa leo- ja leijo-
nahenkeä. Toivonkin, että tämä vuo-
si jatkaisi ja parantaisi jo ennestään 
hyviä leojen ja leijonien suhteita!

Kuten jo sanottu, monivuotisen 
projektin mielenkiintoisin ja työläin 
vaihe alkaa nyt. Kutsunkin ilolla jo-
kaisen Suomalaisen leon ja leijonan 
tekemään työtä, jolla on tarkoitus. 
Keinot ja mahdollisuudet työn te-
kemiseen ovat rajattomat. Kunhan 
olet valmis ottamaan ensimmäisen 
askeleen.

LEF 2013 Presidentti Vili Urpilai-
nen ja varapresidentti Satu Pamilo

Kiitos lahjoituksista seuraaville 
klubeille:
LC Äänekoski/Helmi
LC Espoo/Leppävaara
LC Espoo/Downtown
LC Salo/Birgitat
LC Komeetat

Haluatko osallistua LEF2013 -ta-
pahtuman järjestämiseen? Vierai-
le osoitteessa www.lef2013.org  
tai lahjoita suoraan tilille 
FI8589008710457067, saaja Leo Eu-
ropa Forum 2013. Luvan antaneet 
lahjoittajat julkaistaan Lion-lehdes-
sä. Huomautamme, että kaikki an-
netut avustukset käytetään suoraan 
Leo Europa Forumin järjestämiseen. 

ja nyt siis Heinolassa. Ilolla voimme 
todeta, että esimerkiksi Jyväskylässä 
klubeilla on aitoa tahtoa jatkaa Las-
ten Turvapäivää myös tulevina vuosi-
na. Tässä onkin hieno aktiviteetti to-
teutettavaksi missä tahansa klubissa. 
Työryhmä jakaa halukkaille klubeil-
le mielellään kaiken sen tiedon, mikä 
on vuosien mittaan kertynyt.

SKEBAssa on ollut mukana kol-

men vuoden aikana jo yli 150 
bändiä. Olemme antaneet useil-
le sadoille nuorille mahdollisuuden 
edetä itselleen rakkaassa harras-
tuksessa. Samalla olemme voineet 
kokeilla omia rajojamme työs-
kennellessämme innokkaiden muu-
sikonalkujen kanssa. Monelle meistä 
se on ollut ikimuistoinen kokemus. 
Erikoisen hauskaa on ollut todeta, 

Lasten Turvapäivä -työryhmän  jäsenet etsimässä  uusia tuulia.

Uusi kausi vanhat kujeet!

LEF2013 
järjestelytoimi-
kunnan presidentti Vili Urpi-
lainen ja varapresidentti Satu Pamilo 
edustamassa Leo Europa Forumissa 
2012 Belgiassa.

LEF2013 
järjestelytoimi-
kunnan presidentti Vili Urpi
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Lions-piirikuvernöörikurssi 2006–
2007 piti perinteisen kokoontumi-
sensa tällä kertaa N-piirissä. ”Luo-
kanvalvojamme” eli ko. vuonna 
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 
Pekka Rautakorpi ja lady Eeva kuu-
luvat joukkoon ja olivat läsnä kuten 
kaikkina aikaisempinakin vuosina.

Vierailusta vastuuvuorossa olivat 
PD� Otfried ja Aune Blümchen. He 
kutsuivat piirikuvernöörijouk kueen 
puolisoineen 20.–22. heinäkuu-
ta Helsinkiin. Tapaaminen pidettiin 
aurinkoisessa säässä Vuosaares-
sa, luonnonkauniissa ympäristössä 
Kulttuurikeskus Sofiassa.

Isäntäväki oli valinnut perjantai-
illan esitelmäksi 4–6-luokkalaisille 
tarkoitetun Skidiskaba-laulukilpai-
lun, joka on ollut LC Porvoo-Borgån 
aktiviteetti jo 20 vuoden ajan. Lion 
Kari Kangas, lady Ritva ja lion Ismo 
Henttonen havainnollistivat sekä sa-
noin että kuvin klubinsa pitkäaikais-
ta, onnistuneeksi todettua klubiak-
tiviteettia.

Lauantaina kurssi siirtyi Helsingin 
Vantaanjoen suulle, alueelle, joka on 
jopa monelle helsinkiläiselle tunte-
maton. LC Helsinki/Floorankentän 
jäsen ja Tekniikan Museossa työssä 
oleva lion Raimo Paappa kertoi kurs-
sille Helsingin perustamispaikasta ja 
siihen liittyneistä ongelmista. Tutus-
tuimme myös Helsingin jo käytöstä 
poissaolevaan vedenpuhdistamoon, 
höyryvoimalaitokseen ja uskokaa tai 
älkää vielä tänä päivänä toimivaan 
vesivoimalaan. Tämä kaksituntinen, 
mielenkiintoinen kierros ei tuntunut 
lainkaan pitkältä.

Iltapäivällä tutustuttiin Helsin-
kiin mereltä käsin. Illalla parannettiin 

”leijona-henkeä” kurssikeskuksen 
takkahuoneessa erilaisten, mielen-
kiintoisten omien ohjelmanumeroi-
den parissa. Sunnuntaiaamuna pi-
dettiin kurssin vuosikokous, jossa 

”Luokkakokous” N-piirissä!

Kuka muistaa vielä vuoden 2006 
-2007 kuvernöörit vaimoineen? Ku-
vasta puuttuvat kuvernöörit B, C, 
F, G, ja L-piiristä. Alarivissä neljäs 
oikeal ta Eeva Rautakorpi ja hänen 
takanaan Pekka Rautakorpi eli silloi-
nen liiton puheenjohtajapariskunta. 

Erikoislautasemme, jonka aiheen on 
suunnitellut ja koristeen tehnyt meil-
le Anu Pentik. 

valittiin mm. seuraava kokouspaik-
ka. Lisäksi jaettiin Pentikin tehtaalla 
kurssillemme valmistetut erikoislah-
jalautaset, joita jaetaan kurssin ni-
missä. Lisäksi jokaisella PD�:llä oli 

mahdollisuus tilata samasta sarjas-
ta omat lahjalautasensa omia tarpei-
taan varten.

25 vuotta naisjäsenyyttä lionstoiminnassa
Juhlistamme merkkivuotta

Sunnuntaina 25.11. 2012 klo 11.25, 
tapahtuman kesto 25 min

Silloin kaikki naisleijonat ulos luolistaan, näkyville, kuuluville, LUKEMAAN!

Osana tämän kauden Palvelun maailma -teemaa järjestömme kansainvälinen
 presidentti  Wayne Madden haastaa lionit osallistumaan Reading Action Program -lukutaito-
ohjelmaan. Tällä marraskuisella naisleijonien 25 min lukutapahtumalla otamme haasteen vastaan 
Suomessa.

Paikanvalinnassa vain mielikuvitus on rajana. Luemme ääneen julkisella paikalla esim. 
kauppakeskuksen aulassa, linja-auto- tai rautatieasemalla, uimahallissa, palvelutalossa, 
kadunkulmassa, torilla, leikkipuistossa tai jossakin ihan muualla. Lukemassa voi olla yksi tai 
useampi lion/paikka.

Luettavan valitsemme kohteen mukaan. Vaihtoehtona esim. presidentti Sauli Niinistö julkistama 
”Ihan tavallisia asioita” -vihkonen tukeaksemme kamppailua nuorten syrjäytymistä vastaan tai lap-
sille satuja tai vanhuksille päivän sanomalehtiä.

Halutessa tapahtuman ympärille voi rakentaa glögin tai kahvin tarjoilua/myyntiä, klubin toiminnan 
esittelyä tai muuta vastaavaa. Lions-logot ja vaatetuksemme luo näkyvyyttä, jota lisätään niin val-
takunnallisella kuin paikkakuntakohtaisella media-tiedotuksella. Lions-liiton viestintä lähettää lisä-
ohjeita.

GS Maarit Kuikka, PDG Helena Rahko ja 
MD-GMT Maija-Liisa Heikkilä
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Ryhmä 107 B -piirin klubeja olivat Maailma Kylässä -tapahtumassa Hel-
singin Kaisaniemessä 26.–27.5.2012 tekemässä tunnetuksi kansainvälisen 
Lions -liikkeen toimintaa. Tapahtumassa oli yli 300 yhdistystä toimintaansa 
esittelemässä. Tapahtuman yhteydessä oli paljon musiikkiesiintymisiä mm. 
Paula Koivuniemi ja JukkaPoika. 

Tapahtuman järjestää vuosittain Kehitysyhteistyönpalvelukeskus ry., jo-
ka koordinoi myös ympäri suomea järjestettäviä ”Mahdollisuuksien Toreja”. 
Maailma Kylässä tapahtumassa kävi noin 106 000 vierailijaa.

LC Vähäkyrö juhli 50:ttä toimintavuottaan marraskuussa 2011. Jäsenet pal-
velukumppaneineen ja kutsuvieraineen kokoontuivat juhlimaan ja muiste-
lemaan menneitä Ravintola Centraliin Vaasaan. 

Juhlassa historiikkitoimikunnan puheenjohtaja Hannu Härö luovutti pre-
sidentti Teemu Kohtamäelle uunituoreen historiikin, joka painottuu klubin 
viimeiseen neljännesvuosisataan täydentäen 25. juhlavuotena valmistunutta 
ensimmäistä historiikkia. Klubin ensimmäinen Lions-ritari-arvonimi myön-
nettiin Olavi Atilalle pitkäaikaisesta aktiivisesta lionstyöstä. Kuriositeettina 
mainittakoon, että Arne Ritarin isän syntymäkoti sijaitsi Vähässäkyrössä, jo-
hon paikkaan myös itse Arne Ritari puolisonsa Kaarinan kanssa kävivät tu-
tustumassa ollessaan yhden päivän LC Vähäkyrön vieraana kesäkuussa 1988.

Klubin suurimpia varainhankinta-aktiviteetteja ovat olleet paikkakun-
nalla järjestetyt kolmet teollisuuden ja kaupan messut. Palvelutehtävänä on 
ollut perinteenä jo 30 vuoden ajan tehdä jouluaattona kunniakäynti sanka-
rihaudoille ja sytyttää haudoille kynttilät. Vanhukset ja nuoriso ovat olleet 
aina klubin erityisinä avustuksien ja muistamisien kohteina. LC Vähäkyrö 
on myös tuottanut omat historiikit mukaan lukien yhteensä kuusi eri teos-
ta mm. Vapautemme uhrit: Vähänkyrön sankarivainajien kuolinilmoitukset 
kirjana. Vuonna 1992 ja sen jälkeen lahjoitettiin Viron poliisille kymmen-
kunta kunnostettua ja Viron poliisin värein ja tekstein maalattua Lada-au-
toa. Viro-projekti jatkuu tänäkin päivänä, kun kohteena ovat lastenkodit. 

LC Vähäkyrön aktiviteetteihin on sisältynyt ilon lisäksi suruakin, sillä jo 
ensimmäisenä toimintavuotena pidetyssä tukkilaiskisatapahtumassa Kyrön-
joen Hiirikoskella menehtyi koskea laskenut evijärveläinen Onni Hanhikos-
ki, jonka muistolle 6.5.2012, päivälleen 50 vuotta tapahtumasta, paljastet-
tiin muistopaasi Hiirikosken rannalla omaisten ja klubilaisten läsnäollessa.

Vähänkyrön leijonilla on oma Kruutari-talo, jonka lionit ovat talkoovoi-
min kunnostaneet omaa kokoustamista, vuokrausta ja palveluaktiviteetteja 
varten. Suosittuna tapahtumana Kruutari-talolla ja sen ympäristössä on vii-
me vuosina ollut Lasten Jouluvaellus, jonka reitillä lapset perheineen, ystä-
vineen ja sukulaisineen ovat saaneet kulkea rastilta rastille tehtäviä tehden, 
satuja kuunnellen, leikkien ja askarrellen, tavaten joulupukin poroineen. 
Kruutarin pihaan istutettiin myös Kasvun voima -pihlaja.

Kauden 2011–2012 päätteeksi F-piiri palkitsi lion Lasse Reinmanin Poh-
janmaan Leijona -kunnianimellä. 

JP
Tukkilaistapahtuman muistopaasi Kyrönjoen Hiirikoskella.

Lions-ritari Olavi Atila vierellään lady Raija.

Lions -esittelijät vasemmalta Seppo Sädevuo LC Espoo/ Lounaisrannikko, Ce-
cil Issakainen LC Helsinki/ WorldWide, Rolf af Forselless LC Helsinki/ World-
Wide, Emilia Talvisaari LC Helsinki/ Ruoholahti, Marjatta af Forselles LC Hel-
sinki/ WorldWide ja Kari Eväsoja LC Helsinki/ Malminkartano.

LC Vähäkyrö aktiivisena

Maailma kylässä

Lindaan kuusi uutta jäsentä
M-piirin LC Sastamala/Linda vietti toista vuosijuhlaansa 31.3.2012, jossa 
se otti virallisesti vastaan kuusi uutta jäsentään. Jäseniä on tällä hetkellä 29. 
Klubilla on määritelty politiikka jäsenmäärän ylläpitämisestä tietyllä tasol-
la sekä uusien jäsenten ottamisesta klubiin.

Klubin ensimmäiset vuodet ovat olleet aktiivisia ja toiminta on lähtenyt 
hyvin sekä luontevasti liikkeelle. Yhtenä vahvuutena lienee se, että osalla jä-
senistä on leijonataustaa puolisotoiminnasta ja toisaalta leijonatoimintaan 
uutena tulleet ovat ennakkoluulottomasti ideoineet uusia ajatuksia ja toi-
mintatapoja. Hieman haasteellista toiminnassa on ollut Sastamalan maantie-
teellinen laajuus. Toisaalta on rikastuttavaa tutustua eri puolilla paikkakun-
taa asuviin jäseniin sekä aktiviteettien kautta muihinkin paikkakuntalaisiin, 
jotka vain muutama vuosi sitten asuivat eri paikkakunnilla eli Vammalan 
kaupungissa sekä Äetsän, Mouhijärven ja Suodenniemen kunnissa ennen 
Sastamalan muotoutumista yhdeksi kaupungiksi.

Maljoja kohottamassa Reetta Reikko (vas.), Arja Prihti, Satu Janhunen, Leena 
Kunnas-Pukka, Anne Ylipaino, Päivi Holmala, Erja Liikkanen ja Päivi Rasimus.
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Lions-kausi käynnistyi B-piirissä unelmastartilla, kun LC Siuntio-Sjundeå/
Charlottien perustamiskokous pidettiin 23.8. Pickalan Klubiravintolassa. 
Piirikuvernööri Jukka Uusitalo toivotti uuden klubin jäsenet tervetulleik-
si lionsperheeseen ja välitti IPDG Matti Tenkasen onnittelut – viime kau-
den ponnistelut tuottivat loistavaa tulosta.

Kummiklubin LC-Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE edustajat iloitsivat 
naisenergian lisääntymisestä alueella. Yhteistyö tulee olemaan tiivistä, to-
tesivat uuden klubin presidentti Tanja Juslin ja opaslion Sanna Mustonen.

LC Joensuu lahjoitti Itä-Suomen koululle 100 kappaletta heijastinliivejä esi-
koululaisten, iltapäiväkerholaisten sekä 1., 2.  ja 3 -luokkien käyttöön, että 
he näkyisivät paremmin isolla metsään rajoittuvalla koulunpihalla sekä kir-
jastomatkalla varsinkin, kun alkaa pimeä vuodenaika olla käsillä.

Kahdeksalle lapselle puettiin liivit ja kahdeksan jäi ilman ja he juoksivat 
metsän reunaan, jonka jälkeen muilta lapsilta kysyttiin kummat näkyvät pa-
remmin. Näin haluttiin lapsille näyttää miten paljon paremmin he näkyvät 
liivit päällä ja opettajien on myös helpompi havaita lapset.

Iloinen naislionjoukko puolisoineen teki kesäisen tutustumisretken Suomen 
Eduskuntaan 28.8.2012. LC Espoo/Suvituulen emäntänä toimi LC Kirkko-
nummi/Kyrkslätt Nice -klubin jäsen, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.). 
Raijan asiantuntevalla johdatuksella, kevyen iltapäiväpalan ääressä, saatiin 
kuulla kansanedustajan työstä sekä keskustella mielenkiintoisista ajankoh-
taisista aiheista. Keskusteluaiheita olivat mm. vanhuspalvelulaki, Suomen 
koulujärjestelmä, poliisitoiminnan kehittäminen, EU jne.

Eduskunnan lehterillä istuen kuultiin oppaan esityksen eduskunnan 
toiminnasta sekä itse eduskuntatalosta ja sen historiasta. Harva klubilai-
sista muisti/tiesi, että talo on arkkitehti Johan Sigfrid Sirénin suunnit-
telema ja valmistui vuonna 1931. Talolla on edessään lähivuosina mit-
tava peruskorjaus, jolloin eduskunnan toiminta siirretään väliaikaisiin 
tiloihin. Eduskunnan täysistuntoja voi seurata myös netissä osoitteessa  
www.eduskunta.fi/verkkolahetys?

Hannele Turkama

Lapinlahdella Rovastilan päiväkotia kohtasi syksyllä 2010 onnettomuus, jos-
sa lasten leikkimökki paloi tulipalossa. LC Lapinlahti oli jo aikaisemmin-
kin toteuttanut erilaisia rakennusprojekteja, joten tässä oli yksi aktiviteet-
ti toteutettavaksi. Lapinlahden kunnan ja useiden lahjottajien avustuksella 
leijonat ottivat hoitaakseen mökin rakentamisen. Lion Pentti Ruuskasen 
johdolla työt aloitettiin toukotöiden aikaan. Rakennustyöt saatiin pääosin 
valmiiksi samoihin aikoihin, kun esikoululaiset jäivät kesälomille. Viimeis-
telyt saatiin toteutettu lomakauden jälkeen niin, että virallinen luovutus ta-
pahtui 29.8.2011.

Projektiin osallistui noin puolet klubin veljistä ja yksi lady. Mökki on 
kooltaan 20 m2 ja huoneita siinä on kaksi kappaletta + terassit.

Markku Sipilä

LC Siuntio-Sjundeå/Charlot ehti ensimmäisenä uutena lionsklubina käynnis-
tää toimintansa. Oikealla piirikuvernööri Jukka Uusitalo.

Heijastinliivit kouluille

Heijastinliiviesitys voi alkaa. Takana vasemmalla 1. varapresidentti Jorma Is-
sakainen, keskellä rahastonhoitaja Pentti Päivinen, oikealla presidentti Mi-
ka Piipponen.

Päiväkodille leikkimökki

LC Espoo/Suvituulen 
lionit eduskunnassa

B-piiriin uusi klubi

Vihkiäiskuvassa olivat luovuttajien edustajina lady Sirpa Ruuskanen, pro-
jektipäällikkö Pentti Ruuskanen, presidentti Antti Ollikainen ja lion Jouko 
Anttila. Kuvassa lisäksi päiväkodin opettajia ja lapsia. Kuva: Markku Sipilä. 

Kansanedustaja Raija Vahasalon johdolla LC Espoo/Suvituulen lionit puoli-
soineen saivat tutustua eduskunnan toimintaan.
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Grillikatos uusittiin

LC Sysmä 50-vuotias

Golfia yrityksille

Yhdessä Lions-palvelutyötä

LC Valkeakoski-Sääksmäen lionsveljet eräällä kuluvan kesän talkoista. Akti-
viteetin kohteena oli Tampereen Hervannassa sijaitseva kuurosokeiden toi-
mintakeskuksen pihapiirin grillikatos, jota ollaan uusimassa ja samalla ny-
kyaikaistamassa ja suurentamassa viihtyisämmäksi. 

Jokaisella talkookerralla oli noin 15 klubiveljeä mukana, kaikkiaan tal-
kootunteja kertyi noin 250 tuntia. Lisäksi valkeakoskelaiset yrittäjät ja yk-
sityishenkilöt osallistuivat lahjoituksin projektiin, jonka kokonaisarvo oli 
noin 12  000 euroa. Vlk-Sääksmäen klubin osuus oli vanhan grillin purku 
maamassojen vaihtoineen ja uuden perustuksen ja sokkelin tekeminen pii-
rustuksineen sekä alueen maisemointi. Seuraavaksi rakennushankkeesta vas-
taavat Tampereen klubit. Suurena apuna hankkeessa oli koulutuskeskuksen 
toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen, jonka panos teki talkoista mieluisan ja 
klubiveljetkin oppivan ymmärtämään paremmin kuurosokeiden maailmaa.

LC Sysmä tuli aikuisikään ja juhli 50-vuotissyntymäpäiviään 18.2.2012 
upeassa Sysmän Teatteritalossa. Sysmän klubissa on yli 40 jäsentä ja se toi-
mii sekä juhlii edelleen aktiivisesti. 

Jo usean vuoden ajan on klubi käyttänyt valtaosan voimavaroistaan paik-
kakunnan nuorten kesätyöllistämiseen. Tänä vuonnakin työllistyi eri yhteis-
työkumppaneiden kanssa yli 70 nuorta, muutamasta päivästä aina parin kuu-
kauden mittaisiin kesätöihin, useille ammattialoille. Näin sysmäläiset nuoret 
tutustuivat työelämään saaden samalla kipeästi tarvitsemaansa omaa rahaa. 
Työllistyneiden määrä on merkittävä kun ottaa huomioon pienen Sysmän 
kunnan asukasmäärän.

Lions Club Orimattila järjesti 15.8.2012 yhteistyössä Mallusjokisäätiö/Mal-
lusjoen Lepokodin henkilökunnan kanssa n. 2,5 tuntia kestäneen virkistys- 
ja ulkoilupäivän hoitolaitoksen 55 asukkaalle.

Aktiviteetti toteutettiin yhdessä. Laitoksen johdon kanssa laadittiin ul-
koilutapahtumalle ohjelma. Henkilökunnan ja lionien yhteistyöllä hoidet-
tiin asukkaiden siirto laitoksen piha-alueen oleskelualueelle.

Tilaisuus oli ohjelmasisältöinen. Puheissa todettiin liikunnan ja ulkoi-
lun tärkeyttä ihmisille. Musiikista vastasi kultaisen harmonikan soittotaituri 
Jarmo Kuusisto, kahden tunnin aikana. Yhteislaulujen esilaulajina toimivat 
Tarja Perälä, Sirkku Tuominen ja Riitta Vuorlahti. Tapahtuman musiikil-
linen, sekä yhteislaulujen anti oli asukkaiden mieleen ja toi vaihtelua nor-
maaliin päiväohjelmaan.

Pihatapahtuman toteutukseen liittyi myös ruokailua. Grillimestareina 
toimivat lionit Risto Nikunen ja Alpo Kumpulainen. Muurinpohjalettujen 
valmistajana klubin presidentti Pekka Auvinen ja avustavana letun kääntä-
jänä lion Pertti Könönen. Palan painikkeeksi oli juomatarjoiluna mehua ja 
kahvia. Päivän promoottorina oli lion Matti Vuorlahti. Tapahtumaa suosi 
erinomainen ulkoilusää.

Ulkoilupäivän anti oli hoitokodin asukkaille antoisa ja se toteutui yh-
teistyön tuloksena. Lions-järjestö sai laitoksen johdon kiitoksen tekemäs-
tään palvelutyöstä. Virkistys- ja ulkoilutapahtumaan osallistuneita henkilöitä 
(laitoksen asukkaat, henkilökunta, vapaaehtoistyöntekijät, ja omaishenki-
löt) oli noin 80.

Edellä kerrottu esimerkki on eräs muoto suoritettua palvelutyötä. Yhdes-
sä olemme vahvoja. Tarvitsemme yhteistyötä ja suvaitsevuutta.

Valkeakoski-Sääksmäen lionsveljet eräällä kuluvan kesän talkoista, kuuro-
sokeiden toimintakeskuksen grillikatoksen uusinnassa, jossa klubin osuus oli 
purkutyöt sekä perustuksen tekeminen maisemointineen.

Juhlassa Melvin Jones -jäsenyydet saivat vasemmalta Heikki Rantanen, Han-
nu Jolula ja puoliso Kaija, Veikko Kotolahti ja puoliso Pirjo Salo, oikealla tun-
nustukset luovuttanut varapiirikuvernööri Jari Rytkönen.

Yhteislaulujen esilaulajina toimivat Tarja Perälä, Sirkku Tuominen ja Riitta 
Vuorlahti. Säestäjänä oli kultaisen harmonikan soittotaituri Jarmo Kuusisto.

LC Lahti/Ahtiala ja LC Lahti/Masto järjestivät 25.5. viidennen Hyvänteke-
väisyys-golfkilpailun yrityksille Messilän golf kentällä Hollolassa.

Yritykset kilpailivat kiertopalkinnosta, jonka tänä vuonna voitti Team 
Norm-Maali. Joukkueessa pelasivat: Sari Marttila, Markku Tutominen, Jaak-
ko J. Marttila ja Kyösti Jäppinen. Toiseksi tuli Dinsto Oy ja kolmas oli HL 
Engineerin AG. Henkilökohtaisen pistebogeykilpailun voitti Jussi Häkkä-
nen, 41 pistettä. Kilpailun tuotolla tuetaan lahtelaista nuorisotyötä. Yhtenä 
vakituisena avustuskohteena on Monon Side ry.Olemme hankkineet heil-
le pikkubussin, jolla he kiertävät auttamassa nuoria kaduilla ja lähiöissä. 

Kilpailijat yhteiskuvassa.
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Liikennepuisto riemulla
vastaan Suonenjoella

Odotettu kesäkauden 
avaus Kaunisnurmessa

Tanssien ja kuntoillen 
uuteen kauteen

LC Suonenjoen kahden vuoden ja yli 60  000 euron hintainen hanke, las-
ten liikennepuisto otettiin riemulla vastaan Suonenjoella koulujen syyslu-
kukauden alkaessa.

”Tämä investointi ei taatusti mene hukkaan”, totesikin Pohjois-Savon 
maakuntajohtaja Jussi Huttunen puiston vihkiäispuheessa. 

Klubin kahden vuoden takaisen 50-vuotisjuhlavuoden päätöksestä käyn-
nistynyt liikennepuistohanke on suonenjokelaisen yhteistyön tulosta. Klu-
bi sai hankkeen taakse paikallisen elinkeinoelämän ja yhdistysten tuen, joka 
mahdollisti hankkeen omarahoitusosuuden.

Suonenjoen kaupungin ja Arne Ritari -säätiön ohella hankkeen suurin 
rahoitusosuus tuli EU:n maaseudun kehittämisrahoista eli tässä tapaukses-
sa Mansikka ry:ltä.

Hankkeen puuhamiehen, projektijohtaja Erkki Paukkusen mukaan ra-
hoituskuviossa jokaisen rahoittajan osuus oli tavallaan ratkaisevaa, sillä es-
imerkiksi ilman yritysten tukea klubin olisi ollut mahdotonta koota tarvit-
tavaa omarahoitusosuutta.

Suonenjoen keskustassa lähiliikunta-alueella toimiva lasten liikennepuis-
to on tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille. Liikennepuistoon on yritysten 
sponsoroimana saatu kahdeksan polkuautoa ja polkupyörä, jotka ovat olleet 
avajaisista lähtien vilkkaassa käytössä.

Puiston erikoisuutena on myös liikennevalo, jota ohjaajat käyttävät 
tarpeen ja harkinnan mukaan.

Lions Club Kouvola/Lukko tarjosi Kaunisnurmen Palvelukeskuksen asuk-
kaille virkistävän ja odotetun kesäkauden avaustapahtuman 12.6.2012.

Kouvola Lukon lionit ja ladyt paistoivat ja tarjoilivat makkarat ja letut pal-
velukeskuksen asukkaille ja tämän jälkeen juotiin kahvit jälki ruoaksi.  Lion 
Janne Ritari jakoi kaikille Kaunisnurmen ladyille ihanat ruusut.

Musiikista vastasi Kotitarvesoittajat soittaen vanhaa tanssimusiikkia, mikä 
toi monen mieleen nuoruusajan ja sai jalan vipattamaan. Musiikki kirvoit-
ti monet jopa tanssimaankin. Soittajien tahdittamina laulettiin monia yh-
teislauluja, mitkä monet osasivat ulkomuistista. Tapahtuma on joka kesäi-
nen LC Kouvola Lukon palveluaktiviteetti, mikä on sekä palelukeskuksen 
asukkaille että henkilökunnalle ja lioneille mieluisa tapahtuma.

Yhdeksän klubin yhteinen illanvietto Caissaniemi/Tammelassa 17.8.2012 
avasi kauden jo kolmannen kerran. Liikkeellä oltiin yli piirirajojen, sillä C-
piirin alueelta olivat edustettuina LC Forssa, LC Forssa/Flores, LC Forssa/
Wahren, LC Forssa/Kuha ja LC Tammela, A-piiristä LC Ypäjä ja LC Ypä-
jä/Kate sekä E-piiristä LC Humppila. Lisäksi tilaisuutta vahvisti piirikuver-
nööri Jouko Inkeroinen, joka toi terveisiä myös kansainväliseltä presiden-
tiltä Wayne A. Maddenilta.

Illan rentous alkoi jo yhteiskuljetuksella ja ilta oli tunnelmaltaan kaikin 
tavoin välitön ja huoleton. Avecien keralla tanssilattia oli ahkerassa käytössä 
ja musiikki hoidettiin omin voimin. LC Humppilan leijonat jättivät viralli-
suudet hetkeksi naulaan ja ”..siellä kaikilla oli niin mukavaa…”

Illan tarjoilu oli keveän kesäinen: grillimakkaran kanssa talkoillen teh-
ty salaatti. Forssan Suupparit ry (salibandyseura) hoiteli lettukestit päälle. 
Osallistujia oli vajaat 80 henkeä ja illan tuotto lahjoitetaan Lounais-Hämeen 
Omaishoitajat ja läheiset ry:n jäsenten hemmotteluun.

Annele Kasurinen

Liikennepuisto on käyttäjilleen ilmainen. Puisto on päivisin koulujen, 
päiväkotien ja esikouluryhmien käytettävissä ja lisäksi vielä illan suussa pa-
ri tuntia myös muiden käytettävissä. 

LC Suonenjoen liikennepuiston ensimmäiset käyttäjät olivat avajaisissa kut-
suvieraille esiintyneet Kaatron koulun viidesluokkalaiset. Kuva: Sisä-Savo/
Janne Koivisto.

LC Kouvola/Lukon veljiä ja ladyja valmistautumassa makkaran ja lettujen 
paistoon Kaunisnurmen Palvelukeskuksen pihalla.

Keppijumppakin sujui mainiosta ja se oli hyvää verryttelyä illan muuhun oh-
jelmaan. Kuva: Anne Kuure.



46  LION  5/12

Littoinen voitti 
KKI-haastekilpailun

LC Karkku myynyt
yli 50 000 joulukorttia

Esko ansaitusti ritariksi
LC Kiuruveden 55-vuotisjuhlassa 2.3.2012 lyötiin leijonaksi pitkäaikainen 
lion Esko Rautio. 45-vuotisen lions-uransa aikana hän on ennättänyt olla 
monessa mukana sekä toiminut LC Kiuruveden klubissa eri tehtävissä, mm. 
presidenttinä 1979–1980 ja aluepuheenjohtajana 2001–2002.

Esko Rautio kuuluu Tornio/Rajan perustajajäseniin ja on ollut koko 
lions-aikansa 100-prosenttinen jäsen. 

Ritariksilyöntipuheessaan piirikuvernööri Pekka Järvelä kertoi Esko Rau-
tion ansioituneesta leijonaurasta vuosien varrella. Tosi suuri taidonnäyte oli 
varojen ja tavaralahjoitusten keruu Virranrannan vanhustyökeskuksen Ril-
lin rakentamista varten. Rilli valmistui keväällä 2011.

Esko Rautio tunnetaan aktiivisena leijonana. Hän ideoi aktiviteetteja ja 
on innokkaasti lähdössä mukaan myös muiden keksimiin tehtäviin. Entisen 
kaupunginjohtajan, kunnallisneuvos Esko Raution sydäntä lähellä on erity-
isesti ikäihmisten auttaminen kaikin mahdollisin tavoin. 

PCC Harry Forss lyömässä lion Esko Rautiota ritariksi. Taustalla Eskon vai-
mo Toini sekä piirikuvernööri Pekka Järvelä ja LC Kiuruveden presidentti 
Esa Auvinen.

Littoisten kuntoilutapahtumaan osallistui yllättävän paljon osanottajia ja sii-
tä tulee merkittävä perinnetapahtuma. Kuva: Lauri Simola.

LC Littoisen, Liedon Eränkävijöiden ja Littoisten Työväenurheilijoiden yh-
dessä järjestämästä kuntoilutapahtumasta on kehittymässä merkittävä kun-
toilutapahtuma. LC Littoisen koordinoimaan kilpailuun osallistui miehiä 
ja naisia sekä lapsia. Jatkossa vuosittain järjestettävään kisaan voi osallis-
tua juoksemalla, hölkkäämällä tai kävelemällä. Reitti kulkee luonnonkau-
niin Littoistenjärven ympäri ja on pituudeltaan noin kahdeksan kilometriä.

Toukokuussa pidetyn kisan osanottajamäärä oli lähes 100. Kolmen yh-
distyksen yhteistyönä järjestäjät selviävät mainiosti suuremmastakin osal-
listujajoukosta. Tavoitteena on jatkossa saada osanottajamäärä vakiinnu-
tettua noin 200 kilpailijan tasolla. Yhteistyö järjestäjäseurojen välillä sujui 
saumattomasti.

LC Littoinen haastoi muut A-piirin klubit osallistumaan kilpailuun. 
Haastekilpailun voitti LC Kupittaa, joka oli saanut kisaan mukaan viisi jä-
sentään.

Kilpailun voittaja Niklas Wihlman käytti reittiin aikaa runsaat 26 mi-
nuuttia ja tuntia myöhemmin olivat kaikki liikkeelle lähteneet maalissa.

LC Littoinen voitti tällä aktiviteetilla Lions-liiton Jyväskylän vuosiko-
kouk sessa järjestämän KKI-haastekilpailun.

Pentti Jäntti

Turvaa koulutielle

LC Muhos jakoi presidentti Riitta Kukkohovi-Colpaerin johdolla kotipi-
täjänsä ensiluokkalaisille ja opettajille turvaliivit. Aktiviteettia on järjestet-
ty jo neljänä vuonna ja kohteena ovat olleet juuri opintonsa aloittaneet lap-
set ja opettajat.

Tänä syksynä huomioliivit saivat 167 oppilasta ja 20 opettajaa. Lapset ja 
opettajat olivat tyytyväisiä, sillä nyt heidät huomataan liikenteen vilskees-
sä. Aktiviteettia on tarkoitus jatkaa vielä seuraavinakin vuosina. Hankeen 
suunnittelija ja toteuttaja on ollut Gunnar Göransson.

Huomioliivit saanet ekaluokkalaiset opettajineen.

Vuodesta 1991 alkaen on LC Karkku vuosittain painattanut ja markkinoi-
nut oman joulukortin.

Taiteilija Mauri Kunnaksen piirtämä joulukortti on ollut klubin pää asial-
linen rahankeräysaktiviteetti ja veli Heikki Lounasaho, monen muun lei-
jonatoimen lisäksi, ylivoimaisesti korttien tehokkain myyjä. Vuosien aikana 
klubi on myynyt yli 50  000 joulukorttia ja veteraanileijona Heikki Lounas-
ho on toiminut ansiokkaasti klubissa jo 45 vuoden ajan.

Lion Altti Nikali onnittelemassa leijonaveteraani Heikki Lounasahoa (vasem-
malla) 45 vuoden ansiokkaasta lionstyöstä.



5/12  LION  47

Meriselitys 7.5.2011

Vuoden 2012 
kesäkustavilainen 

opetusneuvos Voitto Ranne

Metsälän ladyt aktiivisina

Tukea NUPS-Hockeylle
Perinteisessä äitienpäivän lämpötila arvauksessa oli tänä vuonna leijonavel-
jien apuna arvauksia myymässä Nummelan jääkiekkojunnut. Lämpötila-
veikkauksia myytiinkin ennätykselliset 2439 kappaletta, jonka tuotosta lät-
käjunioreille luovutettiin 3 575 euroa. Osa lämpötilaveikkauksen tuotosta 
jaetaan vihtiläisille kouluille stipendeinä.

Äitienpäivän lämpötila klo 15 Vihdin Maasojan sääasemalla oli +11,3 as-
tetta ja oikein veikattuja tuloksia oli 12 kpl, joista Nummelassa asuva polii-
sijohtaja Seppo Kolehmainen arpoi 10 voittajaa. Palkintoina oli kolme No-
kia Lumia ja seitsemän N8 puhelimia 

Noin vuosi sitten klubissa tehtiin strategiatyötä, jossa mm. pohdittiin 
asioi den tekemistä uudella tavalla. Uudenlaisen yhteistyön tekeminen läm-
pötilaveikkauksessa oli yksi tämän strategiatyön tuloksista, presidentti Harri 
Turunen kertoo. Klubimme tukitoiminnassa lähtökohtana on tukea perus-
kouluikäisten harrastetoimintaa, vanhuksia sekä tehdä monenlaista hyvän-
tekeväisyystyötä, jatkaa Turunen.

Lions Club Helsinki/Metsälän ladyt ovat tehneet lahjoituksen Puu-Kos-
kelassa toimivalle lastenkoti Hyvöselle. Metsälän ladyt koostuvat LC Hel-
sinki/Metsälän jäsenten puolisoista, mutta toimivat täysin itsenäisesti niin 
päätäntävaltaisesti kuin taloudellisestikin. Aktiivisia jäseniä Metsälän ladyis-
sä on noin kymmenen ja toimintansa lisäksi ladyt ovat vahvasti tukemassa 
puolisoidensa klubin toimintaa.

LC Helsinki/Metsälän ladyt lahjoittivat klubin 35-vuotisjuhlavuonna las-
tenkodille uuden ulkokäyttöisen pingispöydän ja sählymaalit. Näiden lisäk-
si ladyt luovuttivat lastenkodille kori-, ja jalkapalloja, salibandy mailoja ja 
palloja sekä sulkapallotarvikkeita. Urheilutarvikkeiden lisäksi sadepäivän 
varalle oli varattu myös suuri kassillinen askartelutarvikkeita. Pingispöytä 
ja sählymaalit olivat toimitettu perille etukäteen ja lastenkodin vs. johtajan 
Aija Sulanderin mukaan ovatkin olleet saapumisesta asti kovassa käytössä.

Lastenkoti Hyvönen koostuu neljästä osastosta, joka parhaimmillaan 
palvelee 26 lasta ja nuorta. Ladyjen vieraillessa lastenkodissa he pääsivät 
maistamaan mm. lasten itse leipomia korvapuusteja. Ilokseen ladyt saivat 
myös huomata, kuinka sosiaalisia paikalla olevat lapset olivat. Lapset olivat 
tehneet vieraille kiitoskortin ja itse taiteilijakin istui muiden mukana kah-
vipöydässä, jossa suurin osa paikalla olleista asukkaista kävikin mehulla ja 
keksillä. Hetken aikaa oli myös mahdollisuus seurata lasten pelailua pihalla 
jossa lady Tiinakin innostui heittämään koripalloa lasten kanssa.

Ladyt olivat vakuuttuneita siitä,  että tämä on yhteistyö jatkuu pidempään-
kin. Samanlaista signaalia lähettävät myös vs. johtaja Aija Sulander sekä 
Hyvösen henkilökunta ja tietysti tärkeimmät eli lastenkodin asukkaat.

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävät Kustavin lohimarkki-
nat järjestettiin 4.8.2012 ja ne olivat järjestyksessään 35. lohimarkkinat. 
Järjestelytehtäviin osallistuivat lähes kaikki LC Kustavin  jäsenet puolisoi-
neen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähes 10 % kunnan asukkais-
ta oli järjestelyissä mukana. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimii 
Vesa Liukkonen.

Järjestäjien asettama 4000–5000 markkinavieraan tavoite saavutettiin. Tä-
mä tarkoittanee sitä, että klubi pystyy tänäkin vuonna lahjoittamaan apua 
tarvitseville lähes 20  000 euron lahjoitukset.

Markkinoiden yhteydessä on ainakin vuodesta 2008 valittu vuoden ke-
säkustavilainen. Tänä vuonna ” arvonimen” sai kouluneuvos Voitto Ranne. 
Turkulainen Voitto Ranne on toiminut opettajien ammattijärjestö OAJ:n 
ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 1975–1991 sekä keskusjärjestö Aka-
van puheenjohtajana pahoina lamavuosina 1991–1995.

Voitto ja Liisa Ranne hankkivat kesäpaikan Kustavin Rahista Kiviveden 
rannalta. Hankintapäätös syntyi 46 vuotta sitten, mutta sitä edelsi runsaan 
vuoden etsintä eri puolilta Kustavia paikallisen poliisin ystävällisellä avus-
tuksella. Virikkeen asialle antoivat tuttavat ja ystävät, jotka olivat hankki-
neet tai olivat hankkimassa kesänviettopaikkaa Kustavista.

Ranne totesi mm. että kustavilaiset ovat ystävällisiä, luotettavia ja vä-
häeleisiä. Osan kunnan kesäasukkaista hän entisenä opettajana luokitteli 
lukihäiriöisiksi, jotka eivät osaa lukea jätepisteiden ohjeistuksia. Kesäkus-
tavilaisen mielestä kunnan tarjoamat palvelut ovat riittävät. Hän tunnus-
tautuu innokkaaksi lähiruoan käyttäjäksi ja vie sitä mielellään myös kotiin 
Turkuun. Ranteet viihtyvät kesäajan lisäksi myös usein talvella aikaa mökil-
lään. Kiertopalkinnon ja muistoksi jäävän pienoismallin luovuttivat Voit-
to Ranteelle kunnanjohtaja Veijo Katara ja LC Kustavin presidentti Janne 
Juslin ja lady Tuula.

Teksti ja kuvat: Lars Wiren

Metsälän ladyt (vas.) Tiina Aunila, Lea Kärkkäinen ja Arja Jämsen tutustu-
massa Lastenkoti Hyvöseen. Lastenkodin edustajana vs. johtaja Aija Sulan-
der (oik). Taustalla näkyy yksi lahjoituskohteista. Mukana myös nuorin Met-
sälän lady Tinja.

Opetusneuvos Voitto Ranne on vuoden 2012 Vuoden kesäkustavilainen.

Olettak tiatossi, ett Kanali Helmitte lokikirja tehti ensmäne merkint 
11.5.2001, sillo oltti Rauman gustell yhdess Tikkala nimises fyyris tual 
Rauma haminas. Outi oll ensmäne  kippar, (ja hän o juur se Outi, ko sai 
se Melvin Jones jäsenyyde meijä kalaaseis) ko justeeras kompassis, nappas 
pari Kummi-Reimari fölihi, ott kursim päi horisontti ja läht kryssäskele-
mä leijonlaumas kans. 

Ja mitä me ole tehn nämä kaik kymne vuat, no, kokkouksi o pidet us-
semmis trahtööreis, o viarailttu ja vastustettu viarai  eli otettu viarai vasta 
ja niit o ollu oikke iso jouko, toise ova tulle ruusu ja toise palokirven kans. 
Ollan koottu killingei kirstum pohjal ja annet lahjotuksi raumlaisil flikan-
dirrakoil ja nasumanneil. O opetelttu tekemä muutakki proviantti ko laps-
koussi, tiädetä mimses hapetis pruukata torill paseerat ja kui huisrustingi 
täyty oll, minssi fatei ja mööpelei huushollis tarvita, mutt ei oll kyll fiira-
mistakka unohdettu, ei maaka, olla ollt risteilyl ja tiaatreis ja tansattukki o, 
pauhatt runoi ja  esitett yks näytelm. Täst trallist tulis vaikk kui pitk, mutt 
summa summarum lysti o pidett ja krikotett on pali ja vaikk joskus tai-
valt onki tullu vett ja ränttä, ni me ole ain silti ylpjiöin heiluttane hänttä.  

kirjoitti PH
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Keräystoimintaa yli 
piirirajojen

Keisarinnoilla juhlava 
nuijanvaihto

Satamäärin vohveleita ja 
hyvää mieltä!

Tyytyväisyys oli ylimmillään, kun LC Helsinki/Kruunuhaka N-piiristä ja 
LC Helsinki/Rööperi B-piiristä kävivät edustajiensa välityksellä luovutta-
massa Tehtaankadun ala-asteen koulun vanhempainillassa torstaina 21.8. 
valkotaulun (älytaulun) oppilaiden käyttöön.1908 perustetun koulun juh-
lasali oli ääriään myöten täynnä uteliaita vanhempia.  Helsinkiläinen 330 
oppilaan opinahjo on taiteisiin, kulttuuriin ja viestintään painottunut kou-
lu. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutteisuutta sekä monipuolisten työ-
tapojen omaksumista. Koulu toimii myös osana kulttuuriperintöä vaalivien 
Unesco-koulujen maailmanlaajuista verkkoa. Maailmanperintö ja kulttuu-
rien välinen vuorovaikutus ovat läsnä niin taito- ja taideaineiden kuin vie-
raiden kielten opetuksessa. 

Osallisuus ja oppiminen kulkevat käsi kädessä ja viestit maailmanääriin 
kulkevat helpoiten sähköisten laitteiden avulla. Tehtaankadun koulu on ak-
tiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden monimuotoisia oppimisym-
päristöjä ja pitää tärkeänä saada mahdollisimman useaan opetustilaan ajan-
mukaiset TVT- välineet. 

Juuri tähän huutoon halusimme me lionit vastata omalla tavallamme. 
Vuonna 2011 koululle päätettiin ryhtyä keräämään varoja interaktiivista val-
kotaulua varten jo toiminnassa olevien taulujen rinnalle. Lähikaup piaiden 
avustuksella pystytettiin pullonpalautuskuitteja varten keräyslaatikot Laivu-
rin Valintaan, K-Market Albertin herkkuun ja K-Market Robertiin. Tarvit-
tava rahamäärä saatiin kokoon ennätysajassa rehtori Janika Salon vanhem-
mille lähettämien hyvien evästyskirjeiden ansiosta. Klubit tulevat jatkamaan 

edelleen kuittien keräystä seuraa-
van valkotaulun hankkimista var-
ten koululaisten lähipiirin myötävai-
kutuksella. Tunne, että voi osallistua 
kasvavien nuorten oppimisvalmiuk-
sien monipuolistamiseen, puhutte-
lee meitä kaikkia. Saamme hyvin 
pienellä vaivalla olla mukana mer-
kityksellisessä ja yhteisöllisyyttä vah-
vistavassa toiminnassa.

Iris Hjelm

Kirkkonummelainen naisleijonien klubi LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/ NICE 
oli jälleen mukana Kirkkonummipäivien järjestötorilla 25.8. Iloisesti pulp-
puava klubilaisten joukko sai paistaa vohveleita raudat höyryten ja jakaa 
mehua, sillä asiakkaita kojulla riitti ajoittain jonoksi asti. Kokenut arpojen-
myyjä klubilainen Eeva kunnostautui myymällä satoja arpoja. Voittoina ol-
leet kolme muhkeaa herkkukoria saivat Ervastintiellä vaeltavan kansan in-
nostumaan arpojenostosta. Aikuisten herkkukorien voitot menivät Leila 
Hyytiäiselle ja Rita Heinrichsille. Lasten herkkukorin voitti Reetta Huurre. 

Niin vohveleista kuin arvoista saatu tuotto tullaan käyttämään lyhentä-
mättömänä kirkkonummelaisten lasten ja nuorten tukemiseen. Klubi ka-
navoi avustusten jakamista kunnan perusturvan ja seurakunnan diakonia-
työn kautta. 

Klubi on järjestänyt kahdesti myös yhdessä miesklubin kanssa hyvänte-
keväisyystanssiaiset, joiden tuotto on lahjoitettu kirkkonummelaisten pe-
ruskoulujen oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.  

LC Kotka/Keisarinnojen 23.5. vietetty nuijanvaihto oli sekä perinteikäs että 
poikkeuksellinen. Poikkeukselliseksi sen teki mm. vieraamme. Päivässä sen 
eri vaiheineen oli mukana piirikuvernööri Juhani Nyyssönen. 

Ohjelma alkoi jo klo 14, jolloin osa keisarinnoista kokoontui Karhulan 
uudessa puistokohteessa eli Ystävyyden puistossa. Kauden teeman mukai-
sesti myös keisarinnat halusivat istuttaa puun. Puistotoimen ystävällisellä 
avustuksella istutettavaksi puuksi valikoitui Mantsurian jalopähkinä, jota 
kaikki voivat nyt käydä ihailemassa tuossa puistossa.

Istutustöiden jälkeen siirryttiin seuraavaan kohteeseen eli Pihkoon päi-
väkotiin. Sinne keisarinnojen rahoituksella ja miesklubien työpanoksella 
oli pystytetty leikkimökki lasten iloksi. Eikä yksi mökki ollut vielä mikään 
urakka – toinen samanlainen on Jäppilän päiväkodin pihalla.

Kauden konkreettisten tulosten ihailun jälkeen siirryttiin perinteisiin mai-
semiin Langinkosken Keisarilliselle Kalastusmajalle. Paikalle oli saapunut 
myös itse keisarinna Dagmar eli tsaaritar Maria Feodorovna (kotkalainen 
rooliopas Liisa Saarinen), joka kertoi muille paikalla olleille keisarinnoille 
tsaariperheen kesänvietosta Langinkoskella. Keisarinnan jälkeen puheen-
vuoro oli itseoikeutetusti Ragnar Backströmilla, joka kertoi mm. uskomat-
tomasta, vuonna 2006 tapahtuneesta keisarinnan viimeisestä merimatkasta. 
Hänen maalliset jäännöksensä siirrettiin Pietari-Paavalin linnoituksen kirk-
koon tsaaripuolison viereen Pietariin.

Illan aikana puheenvuoron käytti myös piirikuvernööri Juhani Nyyssö-
nen. Ja jotta ilta olisi hieno läpileikkaus kuluneesta kaudesta, kuulimme vielä 
Sofia Rahikaisen matkasuunnitelmista. Sofia oli lähdössä kesällä nuorisovaih-
toon Etelä-Afrikkaan. Kuinka kaikki sujui, kuullaan Sofialta myöhemmin.

Soili Valtonen

Iloista Lions NICE- joukkoa  Kirkkonummen markkinoilla.

Presidentti Kaisa Snella (kausi 2011–2012) ja uusi presidentti Maija-Liisa Poh-
jolainen (kausi 2012–2013) istuttamassa puuta Karhulan Ystävyyden puis-
toon. Kuva: Juhani Nyyssönen.

Rehtori Janika Salo (vasemmalla) 
ja tyytyväiset lionit Esa Kraut-
suk, Antti Isosomppi, Iris Hjelm, 
Veikko Teerioja. Kuva: V.Teerioja

Klubin toiminnasta, hyväntekeväisyydestä tai nuorisovaihdosta kiin-
nostuneet ottakaa yhteyttä klubin presidenttiin Jaana Majaseen s-posti   
jatumajanen@gmail.com tai tutustukaa Lions piirin nettisivuihin  
www.jellona.info
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Majakka kutsuu 
uuteen kauteen

LC Kerimäki palkitsi Keikun

Untamoiselle ritari

LC Kerimäki on palkinnut stipendillä kolmen viime vuoden ajan esimer-
killisen aktiivisia ja toimeliaita kerimäkeläisiä/tai paikkakunnalta kotoisin 
olevia nuoria, jotka ovat ahkeroinnillaan menestyneet ja tehneet näin Keri-
mäkeäkin tunnetuksi.  Aiemmilla kerroilla palkitseminen on kohdistunut 
erinomaisesti menestyneisiin paikkakunnan nuoriin urheilijoihin.

Klubin viime kauden 500 € lahjoitus kohdistui paikallisten nuorten ve-
tämälle Kerimäen Iloinen Kulttuuri ry:lle (Keiku ry). Yhdistys toimii pää-
asiassa seudun elävän kulttuurin edistäjänä ja ylläpitäjänä, jonka kohde-
ryhmänä ovat niin nuoret kuin myös aikuiset. Yhdistystä vetävät pääasiassa 
kerimäkeläiset ja paikkakunnalta pois muuttaneet nuoret aikuiset. Yhdistys 
on järjestänyt viime vuosina Kerimäen suurimman vuotuisen yleisötapah-
tuman Puruvesi Popin.  Tänä vuonna elokuun ensimmäisenä viikonloppu-
na järjestetty tapahtuma veti Kerimäelle noin 3000 kävijää. 

 ”Pyyteettömän huomioinnin saaminen on yhdistykselle merkittävä asia. 
Olemme stipendistä kiitollisia ja ilahtuneita. Tämä kannustaa osaltaan jat-
kamaan toimintaa,” kiitteli yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Silvennoinen 
stipendin luovutustilaisuudessa.LC Kaarina kutsui piirin 107-A klubit kauden 2012–2013 ”startti”-ristei-

lylle 8.9.2012. Kohteena oli Bengtskärin majakka, jonne rantauduttiin syk-
syisen puhurin nostattamassa aallokossa klubiveli Stefan Jensenin kipparoi-
malla m/s Lily`llä.

Risteilyllä olivat mukana mm. piirin 107-A DG Reino Laine puolison-
sa Marja-Leena Nurmisen kanssa, 1. VDG Tommi Virtanen (LC Kisko), 
PDG Mikko Torkkeli, 107-D piirin DG Juhani Nyyssönen (LC Pyhtää-
Pyttis) sekä runsaslukuinen leijonajoukko Kaarinasta ja ympäristöklubeista.

 Risteilyn lomassa pidettiin sekä palaveria, että nautittiin upeista maise-
mista ja kuten merelle sopii, myös erinomaisesta lohikeitosta.

Kun varhain nousee, niin paljon ehtii, eli lähdimme Turusta aamulla ja pa-
lasimme Aurajokeen ns. porvarillisen hämärän laskeuduttua maiseman ylle.

Erkki Jylhä

LC Laitila/Untamoinen vietti kuukausikokouksessa 16.5.2012 harvinais-
ta juhlaa kun yksi jäsenistä lyötiin Lions-ritariksi. Klubi haki tunnustus-
ta aktiiviselle jäsenelleen Kalevi Hietaselle. Hän on saanut aikaan mittavat 
saavutukset klubin varainhankinnassa. Hän on avainasemassa vuosittaisten 
energiamessujen onnistumisessa, aktiivinen talkoomies ja monen lionvel-
jen kummi, luetteli presidentti Mikko Virtanen.

Juhlatilaisuudessa vaimo Arja oli mukana kun miehensä Kalevi Hietanen lyö-
tiin ritariksi.

Jukka Neva (LC Kaarina) luovuttaa piirin 107-A piirikuvernööri Reino Lai-
neelle (vas). kynttilänjalan käytettäväksi  poisnukkuneitten leijonien muis-
totilaisuudessa (piirikokous). Kuva: Erkki Jylhä.

LC Kerimäen viimekauden presidentti Eino Ronkanen (vas.) ja nykyinen pre-
sidentti Lauri Lehikoinen luovutti 500 € stipendin Keiku ry:n edustajille. Edes-
sä oikealla yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Silvennoinen.

Uusia Lions-ritareita

LC  Jämsän kevätkauden päättäjäisretkellä 12.5.2012 Mouhijärven Egyptin-
aarteet näyttelyn tutustumismatkan yhteydessä LC-Lempäälän klubin ko-
kous paikassa pidetyssä klubikokouksessa veli Reijo Ekman lyötiin Arne Ri-
tari -säätiön ritariksi. Ritariksi lyömisen suoritti PDG Ilkka Kivelä. Kuvassa 
arvokasta tilaisuutta seuraa myös hänen vaimonsa Irma Ekman.
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Malmittaret osallistuivat 6.9.2012 Ylä-Malmin torin neulegraffititapahtu-
maan, jonka tarkoituksena oli koristella tori neulegraffiteilla ja siten luo-
da viihtyisyyttä asuinalueelle. Tapahtuma on osa Helsingin World Design 
Capital -vuotta.

Kutsu tapahtumaan tuli Malmin nuorisotalon nuorisonohjaajalta. Klu-
bipresidentti Ulla Welin keksi tilata leijonagraffitit serkultaan Pirkko Ve-
galta, joka kutoi graffitit Etelä-Amerikassa asti. Sieltä ne sitten saapuivat  
postilähetyksenä. 

Ulla Welin, Kristiina Peltomaa ja Arja Oksanen Malmittarista kävivät 
kiinnittämässä graffitit Ylä-Malmin toria reunustavan puun runkoon, var-

muuden vuoksi vähän 
ylemmäksi, ettei niitä 
ihan helposti sieltä alas 
saisi.  Pelkona kun oli että 
joku vaikka keksisi sieltä 
ne viedä. Oheinen kuva 
todistaa kuitenkin pelon 
aiheettomaksi: Siellähän 
ne vielä ovat ohikulkijoil-
le iloa tuottamassa!

Wiivien kesäaktiviteetti
”Lapin kultamailla”

Leijonaneulegraffiteja 
Ylä-Malmin torilla

SPR sai elvytysnukkeja
Pieksämäellä paikalliset lionsklubit keräsivät voimavaransa yhteen ja avusti-
vat paikallista SPR:n osastoa hankkimaan kaksi elvytysnukkea.

Hankintaan osallistuivat LC Pieksämäki/MLK, LC Pieksämäki/Keskus, 
LC Virtasalmi sekä ladyt.

Ajatus ja yhteydenotto tuli SPR:n puolelta jo kesällä 2011. Kesätauon 
vuoksi asia siirtyi syksyyn. Kolme klubia lähti mukaan ja saatiin hankittua 
yksi aikuisnukke ja yksi lapsinukke SPR:n Pieksämäen osastolle.

Kiitoksena tästä avustuksesta osasto järjesti klubeille hätäensiapukursse-
ja jokaiselle erikseen.

LC Tampere/Wivi Lönn on lahjoittanut aktiviteettirahoistaan joka vuosi 
pienen summan Pirkanmaan Vammaistyö ry:n kesäleiriä varten.Yhdistys on 
toiminut jo 30 vuotta vammaisten hyväksi aktivoiden jäseniään erilaiseen 
toimintaan. Tänä vuonna 2012 kyseinen yhdistys ei saanut RAY-avustusta 
leiriä varten, jolloin Wiivien sydämet heltyivät valmistamaan uutta aktivi-
teettia. Sijoitettiin ns. korvamerkittyä aktiviteettirahaa sen vuotuisen pik-
kusumman lisäksi ja anottiin ARS -avustusta leiriä varten. Apurahaa saatiin 
ja niin voitiin luvata sekä taloudellista apua, että avustaja-apua leiriä varten, 
joka pystyttiin sitten suunnittelemaan ja toteuttamaan viikonloppu leirinä 
13.–15.7.2012 Seurakuntien kurssikeskuksessa Torpalla.

Pirkanmaan Vammaistyö ry:n tämän vuoden teemana on ollut ”Lapin 
kultamailla” niinpä Torpan leirinkin teemana oli ”Torpan kultamailla”. Leiri 
toteutettiin mielikuvitus bussimatkana Tampereelta Norvajärven, ja Napa-
piirin kautta aina Rovaniemelle Joulupukin pajalle asti. Bussikuljettaja Mar-
ko Itämetsä  kertoi matkasta ja näytti kuvia matkan varrelta miten maise-
mat vaihtuvat Pirkanmaalta Lappiin.

Wiivien työpanos toteutettiin niin, että neljä wiiviä oli kokopäiväises-
ti leirillä perjantaista sunnuntaihin leiriavustajina ja sen lisäksi vielä kolme 
wiiviä oli  osa-aikaisena leiriavustajana vesipisteenhoitajana, lettujenjakaja-
na ja leirin pystyttäjänä.

Teksti ja kuvat: Alli Mikkonen

Graffitien 
kiinnittämistyössä 
Ylä-Malmin torilla 
vasemmalta Ulla Welin 
ja Kristiina Peltomaa. 
Kuva: Susanna 
Gustafsson.

Leirillä vieraili myös ihan oikea Joulupukki tonttuineen laavu-iltana.

Revontulen loistetta päiväjumpan aikana.

Nukkeja luovuttamassa vasemmalta Saara Räisänen LC Pieksämäki/MLK (la-
dyvetäjä), Ilkka Kinnunen LC Pieksämäki/MLK presidentti, Kalevi Karjalai-
nen LC Pieksämäki/Keskus, presidentti sekä Taisto Jouha LC Virtasalmi, ra-
hastonhoitaja.
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
2.8.2012–20.9.2012
A-piiri
LC Salo: Juho Koli
LC Somero: Torsti Hagelberg, Aimo Helenius ja Seppo Laakso
LC Salo/Birgitat: Mirva Aaltonen, Sari Källvik, Kirsi Rantala ja  
Päivi Välimäki
LC Uusikaupunki/Merettäret: Johanna Vänskä

B-piiri
LC Helsinki/Sata: Kari Reinikainen
LC Ekenäs: Bernt Holm ja Krister Sjöberg
LC Espoo/Laakson Liljat: Arja Vuorisalo

C-piiri
LC Karkkila: Juha Takaveräjä
LC Riihimäki/Kara: Markku Perälä
LC Järvenpää/Sibelius: Faisal Mokammel
LC Kellokoski: Matti Räsänen
LC Lahti/Vellamot: Jaana Koivula
LC Klaukkala/Leat: Marina Wollsten

D-piiri
LC Mikkeli: Risto Vesanen
LC Lappeenranta/Rakuuna: Ari Helkala
LC Lappeenranta/Weera: Eija Elgland

E-piiri
LC Kuru: Martti Kauppinen, Pentti Meklin ja Kari Mäkinen
LC Viiala: Janne Pola
LC Lempäälä/Kanava: Olavi Mäkinen
LC Humppila: Mertsi Töttölä
LC Tampere/Amuri: Jyrki-Tapio Piispanen
LC Valkeakoski/Apia: Ville Villberg
LC Suodenniemi: Jyrki Isolähteenmäki
LC Urjala/Linnattaret: Virpi Nikkilä

F-piiri
LC Seinäjoki/Törnävä: Asko Mäkynen
LC Lapua/Alajoki: Anna-Maija Klemettilä

G-piiri
LC Jyväskylä: Hannu Mäkinen ja Marko Vuorimaa
LC Pylkönmäki: Mika Kivistö
LC Joutsa/Jousa: Markku Hakulinen
LC Palokka: Reijo Lehtoranta, Aimo Paajoki ja Matti Ruuskanen

H-piiri
LC Savonranta: Erwin Tiesma

I-piiri
LC Pulkkila/Piippola: Toni Långström
LC Paltamo: Jani Jäppinen ja Jouni Korhonen
LC Kiiminki/Jääli: Toivo Jumisko, Kaarlo Nurmiranta ja  
Tiina Pääkkönen

K-piiri
LC Sonkajärvi: Kari Kainulainen, Pentti Kainulainen, Pekka Ryhänen 
ja Markku Valtonen 
LC Karttula: Juha Vilhunen

L-piiri:
LC Pello: Aura Marttala
LC Kittilä: Jani Jussila ja Tomi Nikula
LC Posio: Larisa Jäntti
LC Pudasjärvi/Hilimat: Elina Jylhänlehto, Anu Stenius ja  
Sirkka Stenius

M-piiri
LC Pori/Juhana: Marko Isoviita, Juhani Puurila ja Juha Raak 
LC Rauma/Fänikk: Kimmo Vainio

N-piiri
LC Helsinki/Vuosaari: Konstantinos Papagiannopoulos
LC Helsinki/Kontula: Jukka Heinonen
LC Helsinki/Mannerheim: Kaj Forssell
LC Vantaa/Komeetat: Saara Huhtala
LC Helsinki/Soihdut: Riitta Frejborg, Irmeli Uoti ja Pirjo-Leena Viljola
LC Mäntsälä/Mamsellit: Päivi Aitkoski-Catani

O-piiri
LC Terjärv: Kurt-Olav Forsbacka ja Tor Nordman
LC Himanka: Annika Rahkonen
LC Nykarleby/Älvor: Susann Fredriksson, Karine Harald,  
Maria Krongvist, Christel Nygård ja �unilla Skog

Kutsun teidät järjestämistoimikun-
nan nimissä 96. kansainväliseen 
vuosikokoukseen, joka pidetään kau-
niissa Hampurin kaupungissa Sak-
sassa. Etuoikeuteni on kertoa teille 
upeasta rantakaupungistamme. 

Hampuri sijaitsee Pohjois-Sak-
sassa Euroopan ytimessä. Kulttuu-
rin puolesta Hampuri tarjoaa mitä 
tahansa ja aivan kaikkea Hampurin 
taidehallista ja valtionoopperasta 31 
teatteriin, 6 musiikkitaloon, 10 kaba-
reehen sekä 50 julkiseen ja yksityi-
seen museoon.

Tapaa ystäviä Hampurissa!
Hampurin vesiväyläosan 700- 

met rinen kelluva laituri on satama-
kiertoajelujen ja satamalauttojen 
lähtöpaikka sekä vaikuttavien luk-
susristeilylaivojen ajoittainen ank-
kuripaikka. Värikkäistä matkamuis-
tokaupoista saa rantamuistoesineitä 
ja kodikkaissa kalaravintoloissa pää-
see syömään vatsan täydeltä tuoret-
ta punakampelaa tai Pohjanmeren 
katkarapuja. Muotoilultaan palkittu 
BallinStadtin museo herättää hen-
kiin siirtolaisuuden muinaisajoilta 
aina 100 vuoden takaisiin aikoihin 

asti. BallinStadt, Unelmien satama, 
vie kävijän matkalle eläviin muistoi-
hin ja kiehtovaan historiaan, joka yh-
distää menneisyyden, nykyhetken ja 
tulevaisuuden.

Sanat eivät yksin voi ilmaista 
Hampurin todellista luonnetta. Lii-
ty seuraamme kansainväliseen vuo-
sikokoukseen ja tunne avomielisen, 

lämminsydämisen kaupunkimme 
tunnelma omakohtaisesti. Vuoden 
2013 järjestämistoimikunta odottaa 
innolla tapaamistasi ja on valmis pi-
tämään sinusta hyvää huolta.
Nähdään Hampurissa!

PDG Barbara Grewe 
Puheenjohtaja, 2013 vuosi-

kokouksen järjestämistoimikunta
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Elokuun ensimmäisenä viikonloppu-
na jär jestetyt Ulvilan keskiaikaiset 
Hansamarkki nat keräsivät ennätys-
yleisön Kokemäenjo en luonnon-
kauniiseen rantamaisemaan, jossa 
muinoin on sijainnut Ulvilan Han-
sasatama. Markkinoilla vieraili kah-
den päivän aikana yli 8  000 markki-
navierasta. Kahdennentoista ker ran 
järjestetyt Hansamarkkinat on Lions 
Club Ulvilan vuoden pääaktiviteet-
ti. Markkina-alu eelle pääsy oli mak-
suton ja hyväntekeväisyy teen tarkoi-
tetut varat kerätään pääosin veljien 
ruoka-, makkara- ja possumyynnillä 
sekä lei dien pitämällä Hansateltalla, 
jossa he myivät kahvia, pullaa, kar-
jalanpiirakoita, virvokkei ta ja ohu-
kaisia. Saavutettu tulos tänä vuon-
na oli myöskin ennätysluokkaa ja 
hyväntekeväi syysvarat tullaan myö-
hemmin syksyllä jaka maan eri koh-
teisiin. 

Markkinamyyjiä ja työnäytösten 
esittä jiä oli yli 50. Koska markkinoi-
den teemana oli keskiaikaisuus, myy-
tävät tuotteet ja työnäytök set poh-
jautuivat vanhoihin perinteisiin. 
Kau kaisimmat myyjät olivat tulleet 
markkinoille Eestistä ja Unkarista 
asti. Markkinoiden päät tyessä mo-
net kauppiaat olivat jo varaamassa 
paikkaa ensi vuodeksi, niin hyvää 
oli myynti ollut, kiitos markkinavie-
raiden. Perinteisistä työmenetelmis-
tä pääsi tutustumaan mm. sepän 
taontaan, korinpunontaan, kehruu-
seen, van hanajan puusorvaukseen 
sekä tervanpolttoon.

LC Ulvila on vuosien myötä pa-
nostanut entistä enemmän mark-
kinoiden ohjelmatar jontaan, jossa 
on pyritty ottamaan huomioon eri-
tyisesti lapset. Leidien ylläpitämän 

Ulvilan keskiaikaisilla Hansamarkkinoilla 
ennätysmäärä kävijöitä

Klubin presidentti Olavi Ojala ja Vuo-
den Ulvilan Olavi kaupunginjohtaja 
Arto Saarinen.

Parhaat keskiaika-asut Nina Virtanen ja Juha Elomäki Punkalaitumelta.

Molempina päivinä yleisöä riitti ruuhkaksi asti. 

lasten toimintateltan askartelujen 
lisäksi lapset pää sivät seuraamaan 
nukketeatteriesityksiä, rat sastamaan 
poneilla, paistamaan tikkupullia, am-
pumaan jousella ja jopa taistelemaan 
mie kalla keskiaikaista ritaria vastaan. 
Myöskään ritari- ja linnanneitokou-
lu ei ole ihan jokapäi väistä tämän 
päivän lapsille. Lasten ohjelmien li-
säksi ohjelmatarjontaan kuului mm. 
katute atteria, keskiaikaista musiik-
kia, keskiaikaisia tanssiesityksiä se-
kä ritarien taistelunäytök siä. Tukki-
laisten taitoesitykset joella keräsi vät 
sankan katselijajoukon. Unohtaa ei 
sovi myöskään klubin presidentin 
nuotanvetonäy töstä, ensimmäisenä 
päivänä Pietarin kalan saalis, toisena 
päivänä ei sintin sinttiä.

Markkinoiden perinteisiin kuuluu 
Ulvi lan vuoden Olavin valinta sekä 
markkinoiden parhaan keskiaikaises-
ti pukeutuneen henkilön tai perheen 
valinta. Vuoden Olaviksi valittiin tä-
nä vuonna syksyllä eläkkeelle siirty-
vä Ulvi lan kaupunginjohtaja Ar-
to Saarinen. Parhaan keskiaika-asu 
palkittiin. 

Tänä vuonna Ulvilan Hansamark-
kinat on kuulunut kansainväliseen 
Lieder-rahoit teiseen projektiin, jos-
sa tutustutaan eri mai den keskiai-
kamarkkinoihin. Ulvilan lisäksi ryh-
mään kuuluvat Eestin Pärnu, Latvian 
Kul diga sekä Portugalin Santa Ma-
ria da Feira ja Tomar Torres Noves ja 
Ranskasta Sauveter re de Rouergue. 
Tänä vuonna klubistamme käytiin 
tutustumassa näihin markkinoihin 
ja ensi vuonna Hansamarkkinat isän-
nöi vuoros taan näitä kansainvälisiä 
vieraita. Ensi vuoden markkinoil-
la pääsee tutustumaan em. maiden 
tarjontaan erityisessä Leader-teltas-

sa, jossa he esittelevät maidensa pe-
rinteitä, perinnetapoja, perinneruo-
kia ym. ym.

LC Ulvila teki viime vuonna aloit-
teen Ul vilan kaupungille, että kau-
punki hakisi Hansa kaupunkiliiton 
jäseneksi. Kaupungin hakemus on 
hyväksytty kesäkuussa ja Ulvila on 
nyt vi rallisesti pohjoisin Hansakau-
punki. Yhteistyös sä paikallisten yri-
tysten, yhteisöjen ja kaupun gin 
kanssa LC Ulvila voi alkaa suunni-
tella ensi vuoden markkinoita, joi-
hin kaikki keskiaikai sista markkinois-
ta kiinnostuneet ovat tervetul leita. 
Markkinat järjestetään vuosittain 
elokuun ensimmäisenä viikonlop-
puna. 

Teksti: Esko Riihiluoma 

LC Ulvilalle saatiin 
 uusia Melvin Jones  
-jäseniä kaudella 
2011–2012. Jäsenyy-
den saivat pitkäaikai-
set ja  a n sioi tuneet 
leijonaveljet Jorma Poh-
javirta ja Reijo Lepistö. 
Molemmat veljet ovat 
erittäin aktiivisia leijo-
naperheen jäseniä ja 
ovat voimallisesti kehit-
täneet LC Ulvilan toi-
mintaa.

Uudet Melvin Jones 
-jäsenet vasemmalta 
Reijo Lepistö ja
Jorma Pohjavirta.

LC Ulvilalle uusia ”Melvinejä”
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LC Pori/Sofialla on pitkään ollut haa-
ve – ”joskus Sofiat menee Sofiaan”. 
Tänä kesänä se vihdoin toteutui, 
vaikka lähtijöiden määrä olikin alku-
peräistä kiinnostusta pienempi.

Järjestömme perusajatus on, et-
tä leijonina olemme ”yhtä perhet-
tä”, eli kun olet leijona voit osallistua 
halutessasi mihin tahansa Lions-ko-
kouk seen tai tilaisuuteen.

Sofia-leijonat halusivat tietysti 
tutustua myös Sofian leijoniin. Har-
miksemme minkään klubin kokous 
ei osunut matkasuunnitelmamme 
aikatauluun. Kansainvälisillä Lions-
sivuilla osoitteessa www.lionsclubs.
org, kohdassa klubit löytyy kaikkien 
maailman klubien yhteystiedot: klu-
bin nimi, presidentin nimi, klubin ko-
kouspäivä ja kokouspaikka sekä link-
ki, jolla voi lähettää viestin klubin 
presidentille. Niinpä rohkeasti vaan 
lähetin viestiä Bulgariaan, Sofian klu-
beille kertoen, että” olemme suoma-
lainen klubi nimeltään LC Pori/Sofia 
ja haluaisimme tavata Sofiassa pai-
kallisia leijonia.”

Kului aikaa ja mitään ei kuulunut 
– luulin jo, että ei onnistu. Kun-

Koko kesä on vietetty sadetta pidel-
len, mutta kun Kuvernöörikööri sekä 
PCC Timo ja PDG Maikki kokoontui-
vat PDG Urhon ja puolisonsa Seijan 
luona Rautalammilla 27.–29.7. oli 
tiedossa kesän helteisin viikonlop-
pu. Karhun pariskunta oli järjestä-
nyt perinteisen kurssitapaamisensa 
kotinsa pihapiiriin. Majoitus järjes-
tyi koko 23 hengen porukalle Koske-
loniemen upeissa maalaismaisemis-
sa Konneveden rannalla.

Perjantai-iltana nautimme savu-
saunan löylyistä, uimisesta, nyytti-
kestien antimista ja toistemme hy-
västä seurasta. Ohjelmassa oli myös 
kolmiottelu: tikan-, hevosenkengän- 
ja mölkynheitto. Ilonpitoa riitti aa-
mupuolelle. 

Lauantai-aamuna lähdimme lin-
ja-autokuljetuksella kirkonkylän 
keskustaan kohti kunnanvirastoa. 
Kunnanjohtaja Risto Niemelä, kirk-
koherra, lion Raimo Jalkanen ja GS 
Maarit Kuikka sulhasensa kanssa 
olivat meitä vastassa. Tutustuimme 
myös Rautalammin kauniiseen kirk-
koon (rakennettu 1844) sekä Rau-
talammin museoon. Maarit sattui 

Herkullista!! Ruokailun, saunomi-
sen, lettujen, grillimakkaran ja vir-
voitusjuomien jälkeen olimme val-
miita siirtymään yöpuulle.

Sunnuntaiaamu valkeni aurin-
koisena ja hiostavana, etenkin kun 
edessä oli muikkujen päästely ver-
koista. Muutama rohkea PDG oli 
aamus ta käynyt kokemassa verkot 
talon nuoren isännän kanssa. Saaliis-
ta riitti jokaiselle kotiinlähtijälle joku-
nen kilo perattuja muikkuja mukaan.

Kolmiottelun palkintojen jako 
suoritettiin asianmukaisin seremo-
nioin, I sija PDG Eila Mansala, II sija 
lion Sinikka Uola ja III sija CC Seppo 
Söderholm. Onnea vielä voittaneille!

Aamupalan ja halausten jälkeen 
hävisivät autot Karhujen pihapiiris-
tä kotimatkalle.

Paras kuvernöörikööri oli jälleen 
kokoontunut ja ensi kesänä suun-
taamme kohti Poria, Timo ja Maikki 
olkaa valmiina.

Raportin antoi
PCC Heidi Rantala

DG 2004–2005

Paras kuvernöörikööri Rautalammilla

Kuvernööriköörin ohjelmaan kuului myös muikkujen perkaus ja palkkana oli 
jokaiselle annos makoisaa savolaista kalaa.

olemaan lomailemassa kotipaikka-
kunnallaan ja sai näin kutsun liittyä 
seuraamme tutustumiskerrosten ja 
kunnan tarjoaman lounaan ajaksi. 
Matkaväen pyynnöstä saimme poi-
keta oikeassa vanhan ajan kenkäkau-
passa, Kenkäkauppa Valosuolla. Mu-
kaan lähti nahkasaappaita, naisten 

kenkiä, ja pussihousut, kyllä luitte 
oikein! Kannatti poiketa.

Iltapäivällä vierailimme vielä Sa-
halan kartanolla, tutustuimme Sal-
li satulatuolien valmistukseen sekä 
islanninhevosiin. Ja sitten kiireesti 
bussilla takaisin Koskeloniemelle, 
sillä siellä meitä odotti Rantakala. 

Sofiat Sofiassa
nes lähellä matkaamme sain LC So-
fia/Diamondsin presidentiltä Iskral-
ta viestin, jossa hän kertoi, että he 
mielellään tapaavat meidät. Odotim-
me tapaamista innolla.

Sovittuna iltana paikallinen loh-
kon puheenjohtaja oli noutamassa 
meitä hotellimme edestä ja vei mei-
dät tapahtumaan, jossa oli paikalla 
parisenkymmentä sofialaista leijo-
naa, neljästä eri klubista + paikal-
linen piirikuvernööri ja lohkonpu-
heenjohtaja. Aivan ylenpalttinen 
vastaanotto!

Keskustelu illan aikana oli innos-
tunutta ja rönsyilevää. Kerroimme 
lions-toiminnasta Suomessa, he toi-
minnastaan siellä. Tehtiin paljon ky-
symyksiä puolin ja toisin. 

– Bulgaria on nuorehko lions-maa, 
täyttänyt 20 vuotta.

– Suomessa lionismia on ollut vuo-
desta 1950, eli yli 60 vuotta

– Bulgariassa on naisten osuus jä-
senistöstä yli 40 %, Suomessa 
16 %, eli – Suomesta on tullut 
Lions-maa silloin kun järjestö oli 

miesten, joka asia näkyy edelleen 
jäsenistössämme.

– Suomessa on pääasiassa miesklu-
beja ja naisklubeja.

– Bulgariassa yli 40 % yhteisklubeja 
= klubissa sekä miehiä että naisia

– Suomessa on 25  200 leijonaa, Bul-
gariassa melkein tuhat.

– Bulgariassa toiminta perustuu pal-
jolti palveluun, järjestömme pe-
rusajatukseen.

Illan lopuksi vaihdettiin viirejä ja tu-
liaisia. Me kaikki suomalaiset olimme 

Sofian leijonat puolisoineen isäntien kanssa yhteiskuvassa.

tapaamiseeen erittäin tyytyväisiä, sa-
moin tuntuivat olevat isäntämme. 
Syyskuun alussa saimme Bulgarian 
Lion-lehden, jossa oli koko sivun jut-
tu vierailustamme.

Sofian matkalle osallistuivat Hanne-
le Vuorinen ja Maija-Liisa Heikkilä LC 
Pori/Sofia, Mauno Vuorinen LC Po-
ri/Meri-Pori ja Timo Heikkilä LC Pori  
eli kolmen klubin edustus Suomes-
takin.

Maija-Liisa Heikkilä
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Lauri Asikainen
LC Kiikan pitkäaikainen jäsen Lauri Asikainen meneh-
tyi 4.6.2012 Sastamalan Kiikassa. Lion Lauri oli synty-
nyt 6.11.1924 Torniossa, jonne hänellä oli vahvat siteet 
koko elämänsä ajan. Elämän työnsä lion Lauri suoritti 
nuorten parissa. Valmistuttuaan Jyväskylässä kansakou-
lunopettajaksi hän muutaman vuoden kuluttua siirtyi 
Kiikan kirkonkylän ja myöhemmin Kiikan kansalais-

koulun johtajaopettajaksi. Peruskoulun tulon jälkeen hän jatkoi opettajantyö-
tään Kiikan-Keikyän yläasteen rehtorina aina eläkkeelle siirtymiseensä saakka.

Lauri kutsuttiin LC Kiikan jäseneksi 1983 ja toimi klubin presidenttinä kau-
den 1986-87. Lauri tunnettiin klubissa humoristisena ja ystävällisenä veljenä. 
Klubin eri toiminnot ja aktiviteetit saivat Laurilta pohdinnan jälkeen kannus-
tusta tai kritiikkiä, jotka hän toi myös selkeästi esille. Lukemattomat olivat klu-
bin toimet, jotka Laurin arvioinnin mukaan hyväksyttiin tai hylättiin. Näi-
tä humoristisesti ja pilke silmäkulmassa esitettyjä arviointeja erityisesti jäimme 
kaipaamaan. Oikeudenmukaisuus ja rehellisyys olivat kaikissa toimissaan Lau-
rille tärkeitä arvoja. Laurin poismenon johdosta suurta kaipausta tuntevat vai-
mo Maija ja lapset perheineen sekä klubiveljet ladyineen ja laaja ystäväpiiri.

Sten Boström
Saimme yllättävän suruviestin, kun LC Janakkalan 
leijonaveli Sten Boström nukkui pois lyhyen sairauden 
murtamana 5.7.2012. Hän oli syntynyt Haapamäellä 
16.11.1950. Lukion jälkeen Sten jatkoi opintojaan Tam-
pereen Teknillisessä Korkeakoulussa, mistä hän valmis-
tui arkkitehdiksi vuonna 1978. Sten perusti oman ark-
kitehtitoimiston Turenkiin 1980-luvun alussa. Reservin 

luutnantti Sten oli hyvin erähenkinen ja innokas kalamies sekä pitkäaikainen 
Lions-aktiivi. Hän toimi LC Janakkalan presidenttinä kaudella 2002-2003 ja 
lohkonpuheenjohtajana 2008-2009. Veli Steniä jäivät kaipaamaan pojat Kris-
tian ja Mikael, äiti ja isä sekä muut sukulaiset ja ystävät sekä LC Janakkalan 
leijonaveljet.

Erkki Eskola
LC Klaukkalan perustaja- ja Melvin Jones-jäsen, myyn-
tipäällikkö Erkki Eskola kuoli 85-vuotiaana 23.5.2012 
Nurmijärvellä. Hän ehti olla mukana Lions-toiminnas-
sa peräti 50 vuoden ajan. Erkki oli yksi aktiivisimmista 
jäsenistä aina klubin perustamisesta v. 1972 alkaen. Vv. 
1973-74 hän toimi mm. lohkon puheenjohtajana. Erkin 
vanhemmat muuttivat Tampereelta Nurmijärvelle Klauk-

kalan Metsäkylään, Ylä-Koskelan tilalle Erkin ollessa 2,5-vuotias. Tällä tilalla 
hän asui vaimonsa Pirkon kanssa kuolemaansa saakka. Erkki teki pitkän työ-
uran Oy Mega-Sora Ab:n yhtenä omistajana ja myyntipäällikkönä, josta hän 
jäi eläkkeelle 80-luvun lopussa.

Lions-toiminta oli sekä Erkille että Pirkolle tärkeää. Erkki osallistui moni-
puolisesti klubin toimintaan. Hän tarjosi auliisti klubimme käyttöön tilat ja vä-
lineet mm. linnunpönttöjen tekotalkoisiin. Nyt Lions-työtä jatkaa heidän poi-
kansa Jaakko. Kaikki tehtävät Erkki hoiti tunnollisesti. Jäämme kaipaamaan 
Erkkiä rauhallisena ja avuliaana ystävänä.

Jussi Hellevaara
LC Kurikan pitkäaikainen jäsen Jussi Kustaa Helle-
vaara nukkui pois pitkäaikaisen sairauden uuvuttama-
na 16.6.2012. Hän oli syntynyt 26.2.1942 Seinäjoella. 
Elämäntyönsä hän teki poliisina yli 30 vuoden ajan Ku-
rikan nimismiespiirissä ja viimeiset vuodet Seinäjoen kih-
lakunnan Kurikan palvelutoimistossa.

LC Kurikan jäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1971. 
Hän toimi klubin eri tehtävissä ollen presidenttinä kaksi kautta vuosina 1982-
1983 ja 2004-2005. Hitaasti edenneen sairauden takia innokas leijona joutui 
jäämään pois klubin aktiivitoiminnasta. Jussia jäi aviopuoliso Tuulan lisäksi 
kaipaamaan laaja virkaveljien, leijonaveljien ja ystävien joukko.

Reino Hiippala
LC Alajärvi/Järviseudun ja LC 
Lappajärven perustajajäsen, ases-
sori Reino Wilhelm Hiippala, nuk-
kui pois kotikunnassaan Lappa-
järvellä 12.5.2012 ja puolisonsa, 
lady Telle Hellevi, vain viisi päivää 
myöhemmin 17.5.2012. Reino 

Hiippala oli syntynyt Vaasassa 30.7.1914, tsaari Nikolai II:n hallitessa Suomen 
suuriruhtinaskuntaa, ja Telle Toholammilla, Suomen jo itsenäistyttyä, 1.7.1919.

Veli Reino osallistui molempiin sotiimme rintamaupseerina ja lady Telle sai-
raanhoitajana ja rintamalottana.

Hiippalat muuttivat Lappajärvelle vuonna 1950. Reino teki elämäntyön-
sä Lappajärven piirin nimismiehenä ja Telle kotikunnan sairaanhoitajana. Ve-
li Reino liittyi lionsliikkeeseen vuonna 1962 ja oli perustamassa kotikuntansa 
Lappajärven klubia vuonna 1966. Reino Hiippala oli itseoikeutetusti Melvin 
Jones-jäsen. Veli Reino oli aktiivinen klubin jäsen menehtymiseensä asti, eli vii-
denkymmenen vuoden ajan. Syystä häntä voidaan kutsua todelliseksi LEIJO-
NAKSI. Kuukausikokouksissa hän oli aktiivisesti paikalla ja hänen mielipitei-
tään ja kannanottojaan kuunneltiin ja arvostettiin. Hän oli klubin isähahmo. 
Yhtä arvostettu oli myös puoliso Telle lady-toiminnassaan. Voitaneen sanoa, et-
tä hiippaloiden poismenon myötä koko Suomen lionsliike on lopullisesti ohitta-
nut yhden merkkipaaluistaan.

Lappajärven lionsveljet ja -ladyt muistavat lämmöllä Reino ja Telle Hiip-
palaa ja surevat heidän poismenoaan yhdessä omaisten ja kaikkien lappajär-
veläisten kanssa.

Veli Jeskanen
LC Outokummun Melvin Jones-jäsen, pankinjohtaja Veli 
Jeskanen menehtyi vaikeaan sairauteen 12.8.2012. Hän 
oli syntynyt Ilomantsissa itärajan tuntumassa 7.8.1939. 
Kansakoulun päätettyään hänen oli apupoikana Polvikos-
ken tukkikämpällä. Myöhemmin linja-auton rahastajana 
nämä maisemat itärajalla tulivat tutuiksi ja rakkaiksi. 
Kansanopiston jälkeen hän päätyi pankkialalle, ensin ko-

tikuntaansa ja sieltä Sukevalle, jossa liittyi Lions-toimintaan 1969. Veli muutti 
perheineen pankinjohtajaksi Outokummun Osuuspankkiin 1975.

Työssään ja harrastustoiminnassa hän oli ihmisläheinen, ahkera ja täsmälli-
nen. Vakaumuksellisena ortodoksina Veli osallistui seurakuntatyöhön aktiivises-
ti ja kunniapaikalla ovat rinnakkain kunniakirjat ortodoksien Pyhän Karitsan 
Ritarikunnan I luokan mitalista 1994 ja Melvin Jones-jäsenyydestä 2011. Vii-
meiseen lepopaikkaansa hänet haudattiin Valamon luostarin kalmistoon. Veliä 
jäivät kaipaamaan kaksi lasta ja kuusi lastenlasta sekä laaja ystäväpiiri.

Arvo Jetsu
LC Varkauden jäsen Arvo Jetsu menehtyi nopeasti eden-
neeseen sairauteen juhannusviikolla 20.6.2012. Hän oli 
syntynyt 12.4.1943 Salmissa, jonne hänen perheensä oli 
evakkomatkaltaan palannut. Perheen toinen evakko-
matka päätyi Varkauteen. Arvo toimi A. Ahlström Oy:n 
Varkauden konepajan hinnoittelupäällikkönä, sittemmin 
konttoritoimintojen päällikkönä. Myöhemmin hän osti 

teollisuuden eristystöihin keskittyneen yrityksen ja toimi yksityisyrittäjänä eläk-
keelle siirtymiseen asti. 

Arvon liki 30 vuotta kestänyt lionstaival alkoi v. 1983. Alusta alkaen hän 
oli aktiivisesti mukana toiminnassa aina kun elämäntilanteet sen sallivat. Klu-
bin presidenttinä hän oli kahteen otteeseen 1990-91 ja 2008-2009. Lohkon pu-
heenjohtajana hän oli v. 2009-2010. Arvolle tärkeintä leijonatyössä oli tunnuk-
sen ME PALVELEMME toteuttaminen käytännössä.

Hän oli mukana ideoimassa ja käytännössä toteuttamassa palvelutaloissa asu-
vien vanhusten virkistysaktiviteetteja: konsertteja ja ulkoilutapahtumia. Hän 
myös käynnisti ladynsa Annelin kanssa klubissa kuukausittain pidetyt kahviti-
laisuudet, joihin kutsuttiin edesmenneiden veljien lesket. Vuodesta 1993 lähtien 
hän on toimittanut lady Annelin tukena henkilöautolasteittain avustuspakette-
ja entisen Laatokan Karjalan alueella asuville perheille. Niin ikään näkövam-
maisten äänilehden toimitustyössä Arvo oli mukana aivan viime hetkiin saakka. 
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Huumorintajuista, rehtiä, aina auttamaan valmista ja tehtävissään täsmällistä 
Arvoa jäivät kaipaamaan lady Anneli, poika Petri perheineen sekä leijonavel-
jien lisäksi lauluveikkojen ja ratsastajien joukko.

Juhani Kaarisalo
LC Jyväskylä/Cygnaeuksen jäsen, veli Juhani Kaarisa-
lo menehtyi sairauden uuvuttamana 11.7.2012. Hän 
oli syntynyt 19.9.45 Jyväskylässä, jossa hän kävi myös 
koulunsa. Hän valmistui insinööriksi Helsingin Tek-
nillisestä Opistosta vuonna 1973. Valmistumisensa jäl-
keen hän työskenteli Vaasan puhelinpiirissä Alavudella 
puhelinalueen työpäällikkönä ja siirtyi tämän jälkeen 

Jyväskylän Ammattikurssikeskukseen (nyk. Jyväskylän Ammattiopisto), mistä 
hän jäi eläkkeelle keväällä 1.5.2009 sähköalan koulutuspäällikön tehtävästä.  
Juhanin harrastuksiin kuuluivat jo viisitoistavuotiaasta lähtien kansantanssit 
ja Lions-toiminta vuodesta 1989 alkaen. Juhani Kaarisalo toimi LC Jyväskylä/
Cygnaeuksen presidenttinä vuosina 2000-01. Juhania jäivät kaipaamaan puo-
liso, lapset perheineen ja laaja ystäväpiiri.

Heikki Karlstedt
LC Lahti/Launeen lionsveli Heikki Juhani Karlstedt 
menehtyi äkilliseen lyhyt aikaiseen sairauteen 20.5.2011 
Lahdessa juuri ennen kun hänestä piti tulla klubin seu-
raava presidentti. Hän oli syntynyt 11.5.1949.

Elämäntyönsä hän teki sähkötarvikkeiden parissa ol-
len Eletroskandian myyntikonttorin päällikkönä. Kiirei-
sestä elämänrytmistä huolimatta hän osallistui aktiivisesti 

Lions -toimintaan vuodesta 2002 alkaen. Klubiveljet muistavat Heikin miellyt-
tävänä ja velvollisuudentuntoisena lionina, joka piti ystävyyttä välitavoitteena, 
ei välikappaleena. Kaipaamaan jäivät Leila-vaimo, poika ja tytär sekä runsas 
joukko sukulaisia ja ystäviä.

Raimo Karvinen 
LC Kangasala / Roineen arvostettu, pitkäaikainen jäsen, 
leijonaveli Raimo Karvinen menehtyi yllättäen kotonaan 
Kangasalla 5.3.2012. Hän oli syntynyt v. 1937. Raimo 
Karvinen toimi klubin presidenttinä 1990-91. Raimo oli 
klubin aktiivinen jäsen, aina valmis lähtemään mukaan 
yhteisiin aktiviteetteihin. Hänen harrastuksiinsa kuului 
lisäksi mm. lentopallo, jota hän pelasi Kangasalan Kisan 

ikämiehissä ja osallistui myös Lions-piirin lentopallokisoihin. Raimo Karvinen 
ehti olla jäsen liki 40 vuotta. Jos klubiveljillä oli veroasioissa kysyttävää, an-
toi Raimo mielellään neuvoja. Tohmajärven mies ei koskaan hermostunut, nä-
ki aina asioiden hyvät puolet. Raimoa jäivät kaipaamaan läheiset, vaimo Ritva 
sekä lapset Pirjo ja Pasi perheineen. Klubiveljet muistavat kaipauksella luotet-
tavaa sekä aina positiivista leijonaveli Raimoa kiitollisina kuluneista vuosista.

Markku Kärkkäinen
LC Kärkölän jäsen Markku Kärkkäinen menehtyi yllät-
täen äkilliseen sairaskohtaukseen 14.5.2012 Järvelässä. 
Hän oli syntynyt Kiuruvedellä 13.1.1946. Hän valmis-
tui eläinlääketieteen lisensiaatiksi 1965 ja aloitti työuran-
sa Tervolassa 1973 ja siirtyi kunnan eläinlääkäriksi Kär-
kölään seuraavana vuonna. Markku kutsuttiin leijoniin 
Tervolassa 1973 ja siirryttyään seuraavana vuonna Kär-

kölään, hän tuli mukaan klubin toimintaan. Presidenttinä hän oli 1988-89 ja 
hoiti ansiokkaasti muutkin leijonatehtävänsä.

Veli Markkua jäivät kaipaamaan vaimo ja kaksi poikaa perheineen. Myös 
leijonaveljet tuntevat suurta surua aina iloisen ja reippaan veljen poismenon 
johdosta.

Harry Luova
LC Haminan iäkkäin lion, everstiluutnantti Kaarle Har-
ry Maurits Luova kuoli 22.8.2012 Helsingissä 91 vuo-
den ikäisenä. Hän oli syntynyt 12.11.1920 Sortavalan 
maalaiskunnassa. Vuonna 1963, nuorena majurina, Har-
ry Luova kutsuttiin Lions Club Kuopio/Puijon jäsenek-
si. Seuraavalla kaudella lion Harry muutti Haminaan 
ja siirtyi LC Haminan jäseneksi. Hän kuului klubiin ai-

na kuolemaansa asti. 70-luvulla asuinpaikka vaihtui RUK:ssa työskentelyn jäl-
keen Helsinkiin. Tuolloin Harry nimitettiin Rautatiehallituksen sotilastoimis-
ton päälliköksi, mistä tehtävästä hän siirtyi eläkkeelle. Harry oli uskollinen lion 
kuolemaansa asti, vaikka suurimman osan jäsenyysajasta oli LC Hamina-klu-
bin ulkojäsenenä. 

Lionveli Harrya kuvaa LC Haminan 50-vuotishistoriikki osuvasti: ”Varsin-
kin Harry Luovan presidenttikaudella klubikokoukset olivat pirteän ja myöntei-
sen hengen sävyttämiä, kiitos presidentin inspiroivan asennoitumisen asioihin.” 
Samansuuntaisen vaikutelman elämänasenteestaan Harry välitti myöhempinä 
aikoina klubilaisille – tosin harvoissa tapaamisissa kuluneina vuosina. Harrya 
jäivät kaipaamaan lady Marjan lisäksi laaja sukulaisten ja ystävien joukko.

Jyrki Pennanen
LC Tampere/Amurin pitkäaikainen jäsen, sosiaalineuvos Jyrki Pennanen siir-
tyi ajasta ikuisuuteen 79-vuotiaana 22.3.2012. Hän oli klubin jäsen loppuun 
saakka eli peräti 33 vuoden ajan. Hän toimi klubin sihteerinä, rahastonhoita-
jana ja presidenttinä sekä teki klubin 30-vuotisjuhliin aikanaan kirjamuotoisen 
historiikin. Jyrki oli kasvanut taiteellisesti virikkeellisessä ilmapiirissä vanhem-
pien ollessa kulttuurisuvuista, sisar Lea Pennanen oli kirjailija, toinen sisar Outi 
Pennanen taidemaalari. Jyrki itse oli musikaalinen ja taitava pianisti opiskeltu-
aan soittoa Sibelius Akatemiassa. Hän valmistui filosofian maisteriksi Helsingin 
yliopistosta pääaineena psykologia ja elämäntyönsä hän teki Pirkanmaan kasva-
tusneuvolan johtajana. Klubiveljet muistavat Jyrkin miellyttävänä ja velvolli-
suudentuntoisena lionina, joka piti ystävyyttä välitavoitteena, ei välikappaleena.

Erkki Lidman
LC Vähänkyrön lionveli Erkki Lidman kuoli 10.10.2011 
kotonaan Vähänkyrön Merikaarrossa. Hän oli syntynyt 
25.1.1939. Vaikka Erkin terveydentila tiedettiin, pois-
meno tuli yllättäen. Oman tilan hoidon ohella Erkki oli 
”Rompan” mies. Oy Strömberg Ab ja myöhemmin ABB 
sai vuosikymmenien ajan hyödyntää tunnollisen hinnoit-
telijan osaamista.

Veli Erkki toimi klubin presidenttinä 1988-1989. Klubitoiminnassa kuvaa-
vaa oli hänen tunnollisuutensa. Kun tekijää ja osaajaa tarvittiin, Erkki oli var-
masti paikalla. Vielä kesällä 2011 hän jaksoi klubin 50-vuotisjuhlakuvaan mu-
kaan. Veli Erkkiä jäivät kaipaamaan vaimo Pirkko, tytär ja poika perheineen 
sekä klubiveljet ja laaja ystäväpiiri.

Olli Piippola
LC Tornio/Rajan pitkäaikainen ja arvostettu jäsen Olli 
Piippola poistui keskuudestamme vaikean sairauden mur-
tamana 10.7.2012. Hän oli syntynyt Kemin maalais-
kunnassa 10.5.1940. Klubin jäseneksi hänet kutsuttiin 
vuonna 1992. Olli osallistui erittäin aktiivisesti klubin 
toimintaan ja aktiviteetteihin. Hän toimi klubin presi-
denttinä kaudella 1999-2000.

Olli teki pääosan elämäntyöstään työsuhdepäällikkönä Tornion Outokum-
mun terästehtaalla. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Kaisa, lapset perheineen, 
koko LC Tornio/Raja sekä laaja ystävä- ja tuttavapiiri.

Kaarlo (Kalle) Raisamo
LC Siuron perustajäsen, rautakauppias Kaarlo ( Kalle) 
Raisamo kuoli 91- vuotiaana hoivakodissa Hämeenky-
rössä 12.4.2012, pitkällisen sairauden murtamana. Kal-
le syntyi Kokemäellä 8.3.1921 ja sieltä hän muutti van-
hempiensa mukana Siuroon, kun nämä perustivat sinne 
sekatavarakaupan 1924. Koulunsa Kalle kävi Penttilän 
kansakoulussa, jatkoi Tampereen klassillisessa lyseossa ja 

päätyi Tampereen kauppaopistoon, josta myös löytyi puoliso Sirkka. Hän oli pe-
rustamassa LC Siuron klubia vuonna 1957. Ystävät hakivat Kallelle talousneu-
voksen arvonimeä, jonka tasavallan presidentti myönsi hänelle joulukuussa 1983.

Siuron klubissa Kalle oli arvostettu ja pidetty veli, hän oli aina valmis aut-
tamaan ja antamaan aikaansa lios-toiminnan hyväksi. Kallea kaipaamaan jäi-
vät puoliso Sirkka, lapset, lapsenlapset perheineen, sekä laaja ystäväpiiri ja LC 
Siuron lionsveljet.
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Tuomo Siiropää 
LC Luumäen jäsen Tuomo Siiropää nukkui ajasta iäisyy-
teen 28.2.2012. Hän oli syntynyt Luumäellä 14.2.1940. 
Tuomo Siiropää opiskeli Jyväskylän teknillisessä koulus-
sa koneteknikoksi. Hän palveli useita yrityksiä myynnin 
tehtävissä, muun muassa Upolla, Starckilla ja Telcolla. 
Viimeiset 19 vuotta hän kuitenkin toimi yksityisyrittäjä-
nä. Siiropään vaimo työskenteli hoitoalalla, joten tilai-

suuden tullessa vastaan pariskunta perusti kehitysvammaisten hoitokodin, Kan-
nuskodin, Luumäen Taavettiin. 

Tuomo Siiropää harrasti lions-toimintaa, sukuselvityksiä ja historiaa. Vai-
mon sukujuuret Salmista veivät Siiropään usein rajantakaiseen Karjalaan, ja 
yksi merkittävä osallisuushanke Siiropäällä oli Kelton kirkon rakennusprojek-
ti. Sen myötä Kelton kirkon nykyisistä johtohahmoista tuli Siiropään perheystä-
viä jo varhaisessa vaiheessa.

Railo K. Säde
Kultaseppä Railo K. Säde poistui 26.9.2011 joukostam-
me. Hän oli syntynyt 19.6.1929. Hänet kutsuttiin LC 
Helsinki/Lauttasaari -klubiin alle 40-vuo tiaana vuonna 
1969 Osmo Kalpalan ollessa suosittelija. Jo saman vuoden 
kevätkokouksessa hänelle annettiin luottamustehtäviä – 
hänet valittiin viralliseksi edustajaksi Suomen Lions-liitto 
ry:n valtakunnalliseen vuosikokoukseen Ouluun ja kut-

suttiin klubin tilintarkastajaksi sekä Leo-klubin kuraattorin tehtävään. Klubiin 
tultuaan hän piti esitelmän timanteista. Kultasepän ominaisuudessa hän ryh-
tyi huolehtimaan klubimme järjestämien muisto- ja kilpailutilaisuuksien mal-
jakot, pokaalit, mitalit ja hopealaattojen kaiverrukset. 

Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokousiin ja kongresseihin osallistujille hän 
suunnitteli ja valmisti yksilöidyn hopeisen kongressimerkin, joka sai ideamal-

linsa Amerikasta klubiveljen Osmo Kalpalan kilpa-autoilun kongressimatkan 
tuliaisena. Vuosittain kasvava rintamerkkiriipus lienee varsin laajasti lionien 
tuntema. ”Tikapuut” -rintamerkin toimittaminen liiton vuosikokouspaikka-
kunnalle oli Railo K. Säteelle joka vuotuinen tapahtuma. Siksi Railo K. Säde 
oli siellä tuhansille tuttu. Merkin valmistus-, kehittely- ja meisto-oikeudet siir-
tyivät nyt suvun toiselle kultaseppäliikkeelle Ari Säteelle, joka jakaa osan myyn-
tituotosta Lions-säätiölle. 

Railo K. Säde oli hyvin sosiaalinen henkilö. Hän aloitti hallitustyön rahas-
tonhoitajana ja osallistui Lions-toimintaan koko elämänsä ajan 100 %, Per-
fect Attendance. Hän perusti lentopallojoukkueen ja järjesti vierailukäynnit LC 
Stockholm /Hagsätra -ystävyysklubiin sekä edusti klubia vuosittain sankarihauta-
käynneillä. Hän osallistui myös Lauttasaaren Vanhustentalosäätiö ry:n hallitus-
työhön klubin perustajayhteisömandaatilla. Lions-klubi myönsi hänelle n tun-
nustuksena Melvin Jones Fellow -jäsenyyden 2009. 

Juhani Voutilainen
LC Rauman jäsen Juhani Voutilainen kuoli pitkäaikai-
sen sairauden murtamana 25.4.2012. Hän oli klubin 
aktiivijäsenistä vanhin ja liittyi klubiin vuonna 1964 
toimien monissa klubimme eri tehtävissä ja presidentti-
nä vuosina 1978-1980. Juhani Voutilainen oli syntynyt 
Ylivieskassa vuonna 1927. Hän valmistui lääketieteen li-
sensiaatiksi Turun Yliopistosta vuonna 1954. Varsinaisen 

elämäntyönsä hän teki Rauman aluesairaalassa kirurgina vuosina 1960-1987 
siir  tyen sen jälkeen eläkkeelle.

Klubin leijonaveljet muistavat Juhanin erittäin aktiivisena leijonana ollen 
vuosikaudet aina 100 % jäsen. Vielä vähää ennen kuolemaansa hän osallistui 
kuukausikokoukseemme. Juhani edusti klubin vanhaa herrasmiesmäistä klubi-
veljeyttä, joka periytyi klubin alkuvuosikymmeniltä. Suurella kaiholla ja kun-
nioituksella klubi muistelee Juhani-veljeä.

Komeetta-naiset saivat kokea vii-
dennellä ruskavaelluksellaan 13.–
16.9.2012 todella upean ruskan. 
Tällä kertaa mukaan oli lähtenyt 11 
komeettaa. Lensimme Finnairin ko-
neella Ivaloon, josta matka jatkui 
autoilla 65 km päähän Vuontis-jär-
ven rannalle ystävämme kelohuvilal-
le. Täältä oli hyvä matkustaa autoilla 
vaelluksille uusiin maisemiin. 

Ensimmäisen vaelluspäivän sää 
oli kaunis ja aurinkoinen sääennus-
teessa luvatun sateen sijaan. Pati-
koimme Kivenjärven–Taimenjärven 
12 km lenkin kaikille sopivaan rau-
halliseen tahtiin. Patikoinnin jälkeen 
ehdimme Inarin keskustaan tutustu-
maan vuoden 2012 alussa valmistu-
neeseen uuteen saamelaiskulttuuri-
keskus Sajokseen. Rakennus on 
arkkitehtuuriltaan näyttävä ja mo-
derni. Poron vuotaa mukailevan ra-
kennuksen keskelle on suunniteltu 
pää- ja parlamenttisali pyöreän ja soi-
kean muotoisina kuin rummut. Ra-
kennuksessa on lisäksi mm. kirjas-
to-, kauppa-, kokous-, koulutus- ja 
ravintolatiloja. Opastetun kierroksen 
jälkeen nautimme herkullisen aterian 

Komeetat ruskavaelluksella 
Inarin maisemissa

keskuksen Galla ravintolassa. Ateria 
oli valmistettu alkuruoasta jälkiruo-
kaan puhtaista raaka-aineista suosi-
en paikallisia tuottajia. Pääruokana 
söimme herkullista Inarinjoen siikaa.

”Sajos on inarinsaamea ja se tar-
koittaa asentopaikkaa, jossa ollaan 
tulilla pitempikin aika.”

Seuraavan päivän aamuna sa-
toi vettä, mutta onneksi oli luvassa 

selkenevää päivän aikana. Matkus-
timme n. 100 km matkan Sevettijär-
ven maisemiin. Kuuluisassa Sevetin 
baarissa nautittujen munkkikah-
vien jälkeen matka jatkui vielä vä-
hän itään Norjan rajalle päin. Jätim-
me autot Sanilan porotilan pihaan 
ja iloksemme huomasimme sateen 
loppuneen. Patikoimme Kirakkajär-
ven kivisiä rantoja seuraillen n. 14 

km matkan. Purojen ylitykset liuk-
kaiden kivien yli sujuivat toinen 
toistamme aut taen. Emme onnek-
si sentään tällä kertaa ”tulistelleet 
makkaraa”, niin Toini Sanilan kaikki 
herkut juuri ja juuri mahtuivat vat-
soihimme. Alkuruokana oli porkka-
nasosekeitto lämpimäissämpylöiden 
kera sekä pääruokana yli kolme tun-
tia uunissa haudutettu kermainen 
porokiusaus. Joka oli niin hyvää, että 
sitä oli ihan pakko ”santsata” monta 
kertaa. Silti jälkiruokaakaan ei jätet-
ty syömättä. Automatkalla takaisin 
majapaikalle sulattelimme herkkuja 
ja katselimme upeita ruskan kehys-
tämiä järvimaisemia. Päivän retkeltä 
oli mukava palata majapaikalle läm-
mittämään saunaa ja sitten päästä 
leppeisiin löylyihin rentouttamaan 
kipeytyneitä lihaksia. Illalla saimme 
nauttia toistemme hyvästä seuras-
ta ja hulvattomista ”seminaareista”. 

”Olimme taas kerran laskeutuneet 
tunturista maan pinnalle latautunei-
na jääden haikein mielin odottamaan 
ensi syksyn ruska-vaellusta”

Teksti: Eija Päivinen

Yhteistyö, ystävyys ja avun anto...
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Suomen Lions-Liiton
KEILAILUMESTARUUSKILPAILUT
Heinolassa 7.1.–3.2.2013
 (Viimeinen kilpailuerä 3.2.2013 klo 15.00)

Järjestäjä: LC Heinola/Jyränkö
Kilpailutapa:  6 sarjaa eurooppalaisittain (ei uusintoja)
Keskiarvotasoitukset:  205–155 / 70 (rekisteröimättömät 35 p/s)
Kilpailumaksu: 36 € 
Kilpailusarjat: 1 x 6 s lions / ladyt / lions-veteraanit
 2 x 6 s lions / lions-veteraanit
 4 x 6 s lions
Palkinnot: Kolme (3) parasta / kilpailusarja

Huom! Ilmoittautumislomake ohjeineen löytyy internetistä        
www.lionsheinolajyranko.fi

Täytetty lomake palautettava 30.12.2012 mennessä osoitteeseen
PDG Kari Leino, Taavilankatu 7 D, 18100 HEINOLA

Jälki-ilmoittautujat voivat kysellä mahdollisia vapaita paikkoja 
2.1.2013 jälkeen suoraan Kari Leinolta 050 511 7135

Kilpailuajat: (ma 18) – ke 15 – pe (15) 17 – la 15 / 17 – su 13 / 15
Muut ajat, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi (väh. 4) ja 
keilahallilla on tilaa

Kilpailun johtaja ja tiedottaja:
PDG Kari Leino, LC Heinola/Jyränkö

TERVETULOA KEILAAMAAN HEINOLAAN!

Yhdeksännen kerran, LC Kausalan 
toimiessa edelleen järjestäjän, pi-
dettiin Suomen Lions-Liiton mölk-
kymestaruuskisat Kausalassa Ravi-
linnan Saharan kentällä. Kilpailuiden 
loppuhuipennuksesta muodostui 
kautta aikojen tasaisin mittelö. Fi-
naalissa nimittäin jouduttiin uusin-
takierrokselle mestaruuden ratkaise-
miseksi.

Kilpailussa heitettiin alkukilpailu 
kolmessa viiden joukkueen lohkos-
sa. Kunkin lohkon heittäjät heittivät 
henkilökohtaisen kilpailun tapaan ja 
kaikkien neljän heittäjäryhmän hei-
tettyä laskettiin joukkueiden saamat 
pisteet yhteen ja kaksi parasta jatkoi 
jatkolohkoihin ja muille sijoille sijoit-
tuneet siirtyivät sijoitusotteluihin.

Alkulohkossa A heittivät seuraa-
vat joukkueet: LC Lemi, LC Kouvola 
/ Honka, LC Kouvola / Iris, LC Janak-
kala / Idat ja LC Kausala II.

LC Kausala II oli kärjessä kolmen 
heittäjän jälkeen, mutta LC Kouvo-
la / Hongan ankkurin katkaisu ja LC 
Kausala II ankkurin epäonnistumi-
nen takasi LC Kouvola / Hongalle 
lohkovoiton.

Alkulohko A tulokset: 1. LC  
Kouvola / Honka 180 p, 2. LC 
Kausala II 150 p, 3. LC Kouvola / 
Iris 122 p, 4. LC Lemi 120 p ja 5. LC 
Janakkala / Idat 88 p.

Alkulohkossa B heittivät: LC 
Kouvola / Ritarit II, LC Kuusankos-
ki, LC Elimäki, LC Vehkalahti (2 kiin-
nitystä kiertopalkinnossa) ja 107 D 
piirin piirikuvernöörit.

Viime vuodesta rajusti paranta-
neet 107 D -piirin piirikuvernöörit 

voittivat melko reilusti oman alku-
lohkonsa ja kiertopalkintoa omaan 
palkintokaappiinsa hamunnut LC 
Vehkalahti oli toinen jatkaja ja 
useam man vuoden takainen voit-
taja LC Elimäki jäi sijoitusotteluihin.

Alkulohkon B tulokset: 1. 107 
D piirin piirikuvernöörit 185 p, 2. LC 
Vehkalahti 161 p, 3. LC Elimäki 135 
p, 4. LC Kuusankoski 108 p ja 5. LC 
Kouvola/Ritarit II 84 p.

Alkulohkossa C heittivät seu-
raavat joukkueet: LC Tuusula, LC 
Kouvola / Ritarit I, LC Heinola / Kai-
las (vuoden 2010 voittaja), LC Jaa-
la ja LC Kausala I. Kysymyksessä oli 
tasaisin alkulohko, jossa kolman-
sien heittäjien jälkeen vielä neljällä 
joukkueella oli mahdollisuus jatko-
lohkoihin. 

LC Heinola / Kailas ankkurinsa 
Pentti Pakarisen katkon turvin vei al-
kulohkon ja toiseksi jatkajaksi nousi 
kolmea avauskierrosta hallinnoinut 
LC Kouvola / Ritarit I.

Alkulohko C tulokset: 1. LC Hei-
nola/Kailas 145 p, 2. LC Kouvola/Ri-
tarit I 140 p, 3. LC Jaala 134 p, 4. 
LC Kausala I 129 p sekä 5. LC Tuu-
sula 66 p.

Sijoista 13–15 heitetyn kolmen 
kierroksen kilpailun tulokset: 13. 
LC Kouvola/Ritarit II 130 p, 14. LC 
Janakkala/Idat 126 p ja 15. LC Tuu-
sula 72 p.

Sijoista 7–12 heitetyn kolmen 
kierroksen kisan tulokset: 7. LC 
Jaala 128 p, 8. LC Kausala I 113 p, 
9. LC Kuusankoski 103 p, 10. LC Eli-
mäki 88 p, 11. LC Kouvola/Iris 80 p 
ja 12. LC Lemi 56 p.

Jatkolohkossa heitettiin kah-
den kierroksen joukkuekilpailu, 
erien mennessä tasan pienet pis-
teet ratkaisivat: LC Kouvola / Hon-
ka - LC Kouvola/Ritarit I 2–0 (50–0 
ja 50–16), 107 piirin piirikuvernöö-
rit-LC Kausala II 2–0 (50–33 ja 43–
0) sekä LC Heinola Kailas - LC Veh-
kalahti 0–2 (45–50 ja 38–50). LC 
Kausala II yritti pakottaa toisessa 
erässä 107 D piirin piirikuvernööre-
jä heittämään yli, mutta epäonnistui-
vat; siksi oudohkot pisteet.

Sijoista 4-6 heitetyssä kolmi-
kierroksisessa pikkufinaalissa tu-
lokset: 4. LC Heinola/Kailas 137 p, 
5. LC Kausala II 127 ja 6. LC Kouvo-
la/Ritarit I 112 p.

Finaalissa kolmikierroksisessa ki-
sassa LC Kouvola/Honka vei avaus-
kierroksen sekä päätöskierroksen, 
kun LC Vehkalahti vei keskimmäisen 
kierroksen ja joukkueet päätyivät ta-
sapisteisiin 131 p kolmen kierroksen 
jälkeen, saatiin heittää ylimääräinen 
kierros voittajan löytämiseksi.

Kierroksen dramatiikkaan kuului 

LC Mölkyn mestaruus Kouvolaan
LC Vehkalahden ylimeno katkaisuti-
lanteessa ja silti nousu vielä 44 pis-
teeseen.

Finaalin tulokset: 1. LC Kou-
vola/Honka 131 p/50 p (1. kiinnitys 
kiertopalkintoon) 2. LC Vehkalahti 
131 p /44 p ja 3. 107 D-piirin piiri-
kuvernöörit 105 p.

Voittajajoukkueessa heittivät: 
Ari Metsäniemi, Jorma Järvinen, Mi-
ka, Timo ja Seppo Nikkanen. Tiu-
kan vastuksen tarjonneessa LC Veh-
kalahdessa heittivät: Risto Kihula, 
Hannu Liikkanen, Pentti Hannula 
sekä Pekka Nieminen. Erityismai-
ninnan ansaitsevassa 107 D -piirin 
piirikuvernööreissä piirin kunniaan 
puolustivat: Jussi Nyyssönen, Pek-
ka Sopanen, Olli Katila ja Veijo Su-
honen.

Vuoden 2013 kisoja olemme ha-
keneet ja liiton hallitus on tiettävästi 
meille myöntänyt heitettäväksi liiton 
vuosikokouksen yhteydessä Heino-
lassa Vierumäen Urheiluopistolla jo-
ko lauantaina tai sunnuntaina.

V. I.

Suunnistuksen 2012 lionien Suomen mestaruudet ratkaistiin Kurikassa 
18. 8. hienossa säässä. lions- ja rotaryklubit yhdistivät voimiaan ja saivat 
aikana mukavan tapahtuman, jota suunnistuksen erikoisseura Rasti-Ku-
rikka tuki voimakkaasti. Hyvän kokeilun innoittamana yhteistyölle saat-
taa tulla jatkoa. Jo nyt Alastaron molemmat klubit olivat kiinnostuneita 
kisan järjestämisestä yhdessä ensi vuonna.

Kurikan kisassa ratkottiin jalkasuunnistuksen mestaruudet, mutta esit-
telyssä oli myös pyöräsuunnistus ja tarkkuussuunnistus. Jälkimmäistä kä-
vi aika usea kokeilemassakin.
Suomen mestarit:
H40 Välimäki Harri; LC Alastaro 
H45 Pienimäki Hannu; LC Töysä 
H50 Härö Hannu LC; Vähäkyrö 
H55 Niemistö Jaakko; LC Kortesjärvi 
H65 Erkinheimo Voitto; LC Kortesjärvi 
H75 Koski Matti LC; Kaukajärvi 
D60   Savela Raija LC; Paitapiiska 
D65   Koski Marja LC; Kaukajärvi 
D-LEO Pienimäki Petra; LC Töysä 
H-LEO Härö Juha LC; Vähäkyrö 

Perhejuhlaa D-Leo ja ja H45 Suo-
men mestarit Petra ja Hannu Pie-
nimäki.

Kurikassa suunnistettiin
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F
Vikten av att kunna läsa

Wayne A. Madden
Lions Clubs International, 

President

För några minuter sedan plockade du 
fram din LION-tidning och började 
läsa. Gratulerar! Din förmåga att kun-
na läsa tidnigen LIONS kvalificerar 
dig till, att inte endast vara läskun-
nig, utan mycket läskunnig. Nästan 
1 miljard människor runt om i värl-
den är analfabeter. Du hörde rätt. 
Tjugosex procent av världens be-
folkning kan inte skriva sitt namn.  
Detta är inte bara ett problem i 
 utvecklingsländer. Endast i USA sak-
nar 21 miljoner människor förmågan 
att kunna läsa.

Läskunnighet ger en 
värld av möjligheter

Som före detta lärare kan jag och Lin-
da personligen bekräfta hur värde-
fullt det är att kunna läsa och skriva 
och utbilda sig. Studierna på högsko-
lan formade oss till dem vi är, och 
vi betonade vikten av utbildning till 
våra två framgångsrika döttrar som 
 båda har tagit högskoleexamen.

Förmågan att kunna läsa kan hjäl-
pa en människa att ta sig från fat-
tigdom till ett bra jobb och ett sta-
bilt liv. Böcker (och nu även Internet) 
öppnar upp en värld av möjligheter. 
Kunskap är nyckeln till mänsklig po-
tential och att kunna läsa är grund-
läggande för ett framgångsrikt liv.

Många sätt att hjälpa

I år ber jag lionmedlemmar att  utöka 
vår värld av hjälpinsatser genom att 

delta i åtgärdsprogrammet för läs- 
och skrivsvårigheter. Alla lionklub-
bar kan delta då bristen på läskun-
skaper finns i alla samhällen runt om 
i världen. Lionmedlemmar kan hjälpa 
till på många olika sätt: läsa för barn 
på ett bibliotek, agera som hjälplära-
re vid en lokal skola, donera böcker 
och datorer.

Gör en RAPP-video

Medlemmarna uppmuntras även att 
spela in en kort RAPP-video som 
 visar hur klubben har främjat läs-
kunskaper. Videor kan skickas in 
via LCI:s YouTube kanal. Besök LCI:s 
webbplats för mer information om 
RAPP-videon, projektidéer inom 
 åtgärdsprogrammet, samarbetspart-
ners och utmärkelser för klubbar och 
distriktsguvernörer.

Som barn författaren Dr. Seuss 
skrev, ”Ju mer du läser, desto mer 
vet du. Ju mer du vet, desto fler plat-
ser besöker du”. Jag vet att du kom-
mer att anta utmaningen och käm-
pa mot läs-och skrivsvårigheter, för 
ingen  utmaning är för stor för Lions 
medlemmar. Att hjälpa barn och 
vuxna att  lära sig läsa i en värld av 
hjälpinsatser kommer att bana vägen 
för en  bättre värld för alla.

En mamma läser för sina barn efter at hon fått en bokgåva av lionen i Russell-
ville, Arkansas. Foto: Steve Newby

I

Framgångsnotiser om insatser 
för läskunnighet

Grand Cayman Lions deltar i ”Internationella 
läskunnighetsdagen”

I mer än 45 år har ”Internationella läskunnighetsdagen” firats den 8 septem-
ber för att skapa uppmärksamhet kring vikten av att kunna läsa. För att fira 
denna viktiga händelse fokuserade Grand Cayman Lions Club sina insatser 
på hemorten genom att tillbringa dagen på George Town Primary School.  
Lionmedlemmar läste sagor högt för barnen, som sedan turades om att lä-
sa för medlemmarna. Genom att engagera eleverna uppmuntrade Grand 
 Cayman Lions dem att ta fram böcker och läsa för varandra.

Raglan Lions Club genomför  
läsprogram för pojkar

I samarbete med Te Mata Parent-Teacher Association, bekostar en klubb i 
Nya Zeeland ett speciellt läsprogram som är inriktat på att uppmuntra till 
läsning bland pojkar. Böckerna är speciellt anpassade till pojkars intressen 
och med 22 böcker att välja bland erbjuder de ett flertal sagor och äventyr.  
Alla böcker åtföljs av en CD så att eleverna kan lyssna samtidigt som de  
läser. Lionmedlemmarna hjälpte till att tillhandahålla böckerna och CD- 
skivorna och donerade totalt 176 nya böcker till Te Mata-skolan.
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I
Redo för uppsving

Seppo Söderholm
Ordförande för Finlands 

Lionsförbund

I början av den här perioden har 
många varit bekymrade över net-
tomedlemsförlusten –419 under 
 senaste verksamhetsperiod. Det 
finns många orsaker till att man av-
går, även naturliga, men ändå är siff-
ran oroväckande stor. Ifall man skul-
le ha kunnat förhindra en av fem 
avgångar skulle medlemsantalet ha 
hållits på den tidigare nivån. 

I början av perioden var vi 25  279 
medlemmar i 945 klubbar. I förhållan-
de till befolkningsmängden är vi än-
nu ett stort lionsland. Av de nordiska  
länderna har vi klart de flesta distrik-
ten och de flesta medlemmarna.

Nu gäller det att sätta igång på 
allvar. Vår organisation behöver fle-
ra tjänande medlemmar, nytt tän-
kande och nya idéer, nya serviceak-
tiviteter, nya sätt att arbeta på och 
mod att  göra saker på ett annat sätt 
– trots motstånd till förändringar. En-
dast på det här sättet garanterar vi 
vår framtid.

Vi skall notera människor runt 
omkring oss samt med eftertanke be 
serviceinriktade och aktiva personer 
komma med i vår verksamhet. Det är 
viktigt att man på förhand tillräckligt 
grundligt berättar för medlemskandi-
daten om vår verksamhet så att han/
hon vet vad man förbinders sig till.

Flera kvinnliga 
medlemmar

Kvinnor tilläts bli medlemmar för 
25 år sedan vilket betyder att vi står 
inför kvinnornas jubileumsår. I Fin-
land firar vi händelsen 25.11.2012 
kl. 11.25 genom att fästa uppmärk-
samheten vid främjandet av läskun-
nigheten i världen. Kvinnorna har 
fört mycket nya saker och synsätt in 
i vår verksamhet och vi får hoppas 
att kvinnornas andel växer och att 
allt fler kvinnor också tar steget upp-
åt på karriärstegen.

Vi har något över 4  000 kvinnliga  
medlemmar och de flesta d.v.s. 23 
% i C-distriktet. I sydöstra och öst-
ra Finland är kvinnomedlemmarnas 
andel lägst varför blickarna vänder 
sig speciellt i den riktningen. I Fin-
land är andelen kvinnliga medlem-
mar 16 %, i Europa 19 % och i hela 
organisationen 23 %. Då det ännu i 
det här läget är motiverat att tala om 
män- och kvinnoklubbar i stället för 

att vi bara skulle tala om medlem-
mar, vill jag gärna poängtera att vi 
i framtiden borde ha betydligt flera 
samklubbar med både män och kvin-
nor som medlemmar. Sverige har de 
flesta samklubbarna i Norden.

De ekonomiska anpassningsåt-
gärder som påbörjades senaste år 
visar enligt det preliminära bokslu-
tet att de skulle ha gett resultat. Vi 
fortsätter på samma linje även det-
ta år varefter det, i detta hänseende, 
förhoppningsvis ska kunna  andas  
friare. Med osthyvelprincipen kan vi 
inte mera fortsätta, utan vi bör i vår 
verksamhet rensa bort oväsentlighe-
ter och koncentrera oss på det ab-
solut viktigaste: medelinsamlings- 
och serviceaktiviteter samt att stöda 
klubbarnas verksamhet.

Vi uppskattas 
internationellt

Omfattningen och kvaliteten på vår 
verksamhet har också noterats vid 

internationella huvudkontoret i Oak 
Brook. Harri Ala-Kulju, vår interna-
tionella presidentkandidat har vind i 
seglen förutom i de nordiska länder-
na och övriga Europa, även i USA, 
varför vi har stora möjligheter att få 
den första finländska internationel-
la presidenten år 2014 eller 2015 be-
roende på hur turordningen gällande 
den internationella presidentposten 
ändras på p.g.a. organisationens 
100-årsjubileumsperiod 2017–2018.

Internationell uppskattning visas 
även av det att förra årets internatio-
nella president och nuvarande LCIF-
ordförande Wing-Kun Tam absolut 
vill besöka vårt land. Under den se-
naste perioden var han tvungen att 
inhibera sitt besök i Finland. Han 
besöker Tavastehus vid det guver-
nörsrådsmöte som hålls i medlet av 
november. Man önskar att speciellt 
distriktens och klubbarnas LCIF-an-
svarspersoner kommer till Tavaste-
hus men även alla andra är så klart 
välkomna för att ta del av den om-

tyckta och respekterade kinesiska 
doktor Tams tankar. 

Bästa LION-tidningens läsare, 
den som deltar i lionsverksamheten 
får njuta av en trevlig och lättsam 
samvaro, upplever tillfredsställel-
se med det arbete som görs för an-
dra, lär sig nytt, beaktar miljön, får 
möjlighet att utveckla sin ledarför-
måga, får nya vänner, piggas upp av 
 lionshumor och lär känna sin hemort 
samt får känsla för internationalism.

Låt oss lyfta får verksamhet till en 
ny nivå men vi behöver inte begära 
det omöjliga. Det räcker då var och 
en gör sitt bästa och främjar lions-
verksamheten enligt vår egen mått-
stock.

Förbundets ordförande Seppo Söderholm.
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En solig, t.o.m. het Europas huvud-
stad samlade 6–8.9 ca 1100 lions till 
sitt årliga möte Europa Forum. Den 
nuvarande internationella presiden-
ten Wayne A. Madden, senaste års 
president Wing-Kun Tam och tidi-
gare europeiska presidenter deltog 
 också i veckoslutsmötet.

Forumets tema var Building 
 Solidarity for Tomorrow och i många 
tal upprepades funderingarna kring 
hur vi tillsammans och via olika kom-
panjonskap skapar en bättre framtid 
i serviceanda. Deltagarna hade möj-
lighet att välja mellan nästan hund-
ra arbetsgrupper eller miniseminarier. 
I dem satt vi 26 finländare som var 
på plats och fick höra om nya idé-
er och ta till oss nya lärdomar. Vi 
delade upp seminarierna mellan oss 
på förhand för att försöka undvika 
överlappningar och på så sätt få så  
mycket ut som möjligt ur de olika 
seminarierna.

Finländarna uppträdde också 
som talare vid seminarierna. Pro-
fessor Harri Westermark höll ett ut-
märkt anförande över ämnet ”Lions 
are Changing the Society” (lionen 
förändrar samhället). Den tidigare  
internationella direktorn Harri Ala-
Kulju med leoledaren Antti Forsell 
som sekreterare ledde ordet vid Leo 

En varm Lions-bris 
från Europa Forum i Bryssel

Advisor Training-arbetsgruppen. Fin-
ländarna uppträdde aktivt i de dis-
kussioner som fördes vid seminari-
erna.

European Council-valen

Europa Forumets beslutande organ, 
Council, gjorde sedda ur en finlän-
dares synvinkel spännande val. PCC 
Jouko Ruissalo som i fem år fung-
erat som Forumets rådgivare sökte 
fortsättning för en andra period och 
med honom tävlade fransmannen 

PID Jacques Garello. Finland segra-
de vid omröstningen med siffrorna 
23–6. Lycka till för Jouko och fram-
gång i uppgiften som rådgivare! 

Forumets skattmästare byttes ut. 
Till uppgiften valdes holländaren Pe-
ter Brandenburg.

Understödsbevis åt 
Yamada

Vid sitt möte i Kuusamo bevilja-
de guvernörsrådet understödsbevis 
åt japanen Dr Jitsuhiro Yamada för 

uppgiften som internationell andra 
vice president. Doktor Yamada var 
på plats i Bryssel och PID Harri Ala-
Kulju och GS Maarit Kuikka över-
lämnade åt honom understödsbevi-
set från Finland.

Hört under Europa Forum

Budskapet från internationella 
presidenten
Den internationella presidentens 
budskap till de europeiska lionen 
var tydligt: lionen ska vara föränd-
ringsagenter (agents of change) för  
att kunna svara på de utmaningar  
som framtiden för med sig. Enligt 
Madden växer även utmaningarna  
då världen blir mindre.  För att  bevara 
vår ställning som den största och 
bästa serviceorganisationen bör vi 
lions komma ihåg vårt arv och vår 
ursprungliga uppgift.  Enligt Madden 
fungerar inte lösningen ”en storlek 
för alla” (one size fits all) mera ut-
an man behöver förändringar.  Mad-
den utgår från lokalnivån där man 
bör  vara proaktiv. Madden efterlys-
te även att vi tar i bruk de socia-
la  medierna. LCI kommer i en nära 
framtid att gå med i sociala media.

Samarbete med EU?
Ett centralt inslag vid Forumets 
öppningsfest och i seminarierna 
var  lionsorganisationens eventuella 
samarbete med EU. EU-kommissa-
rien Kristalina Georgievas kanslichef 
förmedlade kommissariens budskap 
i vilket man betonade möjligheterna 
till samarbete. ”Vi kan söka sätt att 
förena våra krafter”. Enligt kommissi-
onens representant är medlemskap i 
lionsverksamheten en utmärkt kanal 
för att få människor att delta, som är 
EU:s centrala tema och mål. Därtill  
skulle lionens vision passa som 
 sådan för EU:s internationella sam-
arbete, som mission för humanitär 
hjälp och krishantering, säger kom-
missionens representant. 

Medlemsutvecklingen
Ken G. Kabira från Oak Brook, som 
ledde arbetsgruppen för medlemsä-
renden, talade till de nordiska ord-
förandena och främst till de svenska 
distriktsguvernörerna om den nega-
tiva medlemsutvecklingen i Norden. 
Island har den minsta och Finland 

Professor Harri Westermarcks anförande intresserade åhörarna. Foto: Maa-
rit Kuikka.

Finlands Lionsförbunds understödsbevis överlämnades högtidligt till Dr Jitsuhiro Yamada (t.h.). Till vänster PID Ai-
mo Viitala och i mitten PID Harri Ala-Kulju. Foto: Maarit Kuikka.
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den nästminsta medlemsförlusten. I 
Sverige finns de flesta samklubbarna 
och klubbar som bildats kring något 
visst tema. Den uppgift som överras-
kade och fick åhörarna att lystra till 
var uppgiften om att ifall man av fem 
som avgått skulle ha fått en att fort-
sätta med lionsverksamheten  skulle 
medlemsutvecklingen inte ha varit 
negativ. För Finland gällde utmaning-
arna att få med kvinnliga medlem-
mar och grundandet av samklubbar.

Kvinnor i lionsverksamheten
Vid Women and Lions-seminari-
et önskade man att kvinnor mer än  
tidigare skulle gå med i ledaruppgif-
ter ända till presidentposten. Å andra 
sidan konstaterade man att i stället 
för att tala om kvinnliga medlem-
mar och kvinnoklubbar borde man 
tala om medlemmar och klubbar  
utan könsaspekter. I tidens anda 
 borde man grunda många flera sam-
klubbar och familjeklubbar. Kvinnor 
som varit medlemmar sedan 1987, 
dvs. 25 år, fungerar aktivt på olika 
nivåer och har bidragit med mycket 
nytt inom lionsverksamheten.

Tillväxten inom organisationen 
beror på oss själva
Professor Harri Westermarck höll 
ett viktigt anförande om lionsverk-
samhetens nuläge och framtid i se-
minariet om hur lionen förändrar 
samhället, ”Lions are Changing to 
Society”. Westermarck tog upp den 
engelskspråkiga tolkningen av or-
det LION och speciellt bokstaven I 
som kommer från ordet Intelligence 
(intelligens). Westermarck frågade  
om den nuvarande lionsorganisa-
tionen  tillåter intelligens och att be-

gåvningarna ges utrymme i klubben 
och uppmanade huvudkontoret att 
också fundera över sina arbetssätt. I 
hela organisationen behövs anpass-
nings- och inlärningsförmåga för att 
klara sig i förändringsprocessen. Där-
till behövs nya sätt att leda. I fort-
sättningen räcker det inte att vår 
verksamhet är effektiv och att vi får 
mycket gjort utan verksamheten bör 
också vara verkningsfull, säger Wes-
termarck. – Alltså inte verksamhet 
för verksamhetens skull utan sådan  
verksamhet som lämnar fotspår i 
 omgivningen.

Förslag till klubbverksamhet som 
välkomstpresent
LCI erbjuder möjligheter till att  lära 
sig via digitala medel. Innehållet 
finns på huvudkontorets webbsidor 
under Medlemscenter-Ledarskaps-
utveckling. Där finns Ledarskapsre-
surscentret där det finns utbildnings-
material inom relevanta områden. 
Materialet är synnerligen högklassigt 
och det lämpar sig för alla klubbar.

Club Exellence Process- Klubbens 
excellensprocess (CEP) är för sin del 
ett utvecklingsprogram för klubbar 
som man kan gå igenom under ett 
veckoslut eller vid några klubbmö-
ten.  Arbetsredskapen hittar man på 
huvudkontorets webbsidor genom 
att gå in på Medlemscenter och söka 
på Klubbens excellensprocess (CEP). 
Avsikten är att varje klubbmedlem 
deltar i processen och idékläckandet 
för att utveckla verksamheten.

Forumets framtid
Vid det seminarium där man disku-
terade Forumets framtid talade man 
om hur man i fortsättningen skulle 

få med en större mängd s.k. vanli-
ga lions. Tankar som framfördes var 
om förmånligare priser eller nytt pro-
graminnehåll för fredagskväll till sön-
dag skulle föra med sig flera delta-
gare. Vid seminariet betonade man 
också utvecklandet av de sociala eve-
nemangen.

Den europeiska 
musiktävlingen var 

en tävlan mellan unga 
cellister

Instrumentet vid årets europeiska 
musiktävling var cello. Finland  hade 
ingen representant bland de 16 del-
tagarna. Segern gick till turken Do-
rukhan Doruk som uppträdde vid 
Forumets avslutningsfest ackompan-
jerad av Europa symfoniorkestern. 
Det var första gången som segraren 
fick uppträda ackompanjerad av or-
kester. Nästa år i Istanbul står pianis-
terna i tur att delta i musiktävlingen.

Jean Sommers från Belgien som 
länge lett musiktävlingen drar sig till-
baka från ordförandeposten och till 
ny ordförande valdes efter omröst-
ning Ingo Brookman från Tyskland.

Ungdomsutbyte

Samtidigt med Europa Forum möt-
tes på torsdagen ett femtiotal ung-
domsutbytesledare från 21 europe-
iska länder till ett slutet arbetsmöte. 
Med fanns även en representant för 
Japan samt Jessica Hoey från huvud-
kontoret och Christopher Lloyd från 
Texas.

Vid det öppna seminariet på fre-
dagen presenterades arbetsmötets 
resultat och ungdomsutbytespro-

Förbundets ungdomsutbytesledare Tuula Rantaeskola och H-distriktets 
 ungdomsutbytesansvariga Juhani Kautonen undertecknar samarbetsavtal 
gällande ungdomsutbyte. Foto: Heikki Hemmilä.

European Councils (rådets) sammansättning. På bilden PCC Jouko Ruissalo 
som återvaldes för en andra femårsperiod till rådets rådgivare (i främre  raden  
tredje från vänster). Rådets ordförande PID Gerondal från Belgien i främre 
 raden tredje från höger. Foto: Heikki Hemmilä.

grammet i allmänhet. På fredagen 
hade man därtill ett viktigt arbets-
pass Bazaar där man ingick inbör-
des utbytesavtal med respektive del-
tagarland. Beklagligt nog har några 
länder minskat på sin kapacitet var-
för utbytesplatserna är ännu svåra-
re att komma över. T.ex. Norge tar 
emot endast en ungdom från Fin-
land.

Vid arbetsmötet presenterade 
Jessica Hoey från huvudkontoret de 
blanketter med vilka man meddelar 
uppgifter om lägret, antalet ungdo-
mar som deltagit i utbytet, distrik-
tens värdfamiljer samt övriga vikti-
ga uppgifter. Man har försökt planera 
blanketterna så att de passar för al-
la länder. Uppdateringen av ansök-
ningsblanketten är en årlig återkom-
mande sak. Det är viktigt att alla 
länder använder precis samma blan-
kett, i vilken gjordes preciseringar 
gällande försäkringarna.

Vid arbetsmötet diskuterade man 
bl.a. hur man skall få värdfamiljer, 
annulleringar i sista stund, kostna-
der som i värdfamiljerna uppbär av 
ungdomarna, lägrens internationella 
ledare, lägeravgifter och finansiering-
en av lägren.  Det uppstod diskus-
sion även om en ungdom kan del-
ta i utbytet många somrar i rad på 
olika platser. Vi har i Finland många 
sökande varför man i regel kan del-
ta i ungdomsutbytet bara en gång.

I den statistik som visades på 
 mötet kan man se att Tyskland har 
gått knappt förbi Finland och intar 
andra plats efter Italien. Vi är för när-
varande på bronsplats.

Sammanställt 
av GS Maarit Kuikka
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Vi finländare har redan över 6 år 
bedrivit en kampanj för att få pos-
ten som 2:a vicepresident. Peri-
oden har varit händelserik. Vi 
har godvilligt överlåtit åt Euro-
pas största lionsland, Tyskland, 
att få posten före oss. I slutskedet 
blev vi ännu omkörda av Japan 
med över 100  000 lions och orga-
nisationens största bidragsgivare.

Det kommande året är av-
görande för hur det går för oss. 
Om grunden för beslutsfattan-
det är Finlands position som det 
största landet i Europa utan orga-
nisationens högsta ledaruppgift 
och som i förhållande till den in-
ternationella organisationen all-
tid varit en mönsterelev, är beslu-
tet klart. Vi får en finländare som 
organisationens högsta ledare.

Beslutet fattas av en snäv 
krets. Då finns faran att ”Bäste 
Broder-nätverkets” tjänster och 
gentjänster kör förbi argumen-
ten som grundar sig på fakta. Vi 
förlitar oss på att det inte går på 
det sättet – inte ens då det gäller 
lilla Finland.

Det lilla landet Finland är ett stort 
lions land. Vi har sett kampanjen 
som ett nationellt projekt som de 
finländska lionen har stött på ett 
 storartat sä tt.

Finland är ett stort 
lionsland

Vi har grundat vår kampanj på de 
finländska lionens styrka och pre-
stationer. Vår vilja får stöd av hur 
Europas valhistoria ser ut. Trots vår 
62-åriga historia är vi överlägset det 
största land i Europa som inte ännu 
har innehaft organisationens högsta 
 ledarposition.

I hela världen är det bara Taiwan 
som är större än Finland som ännu 
är utan presidentposten. De övriga 
når inte en upp till hälften av Fin-
lands medlemsantal.

I valhistorian har landets storlek 
betydelse. Det senaste beviset för 
detta är den australiensiska vicepre-
sidenten. Med sina 28  000 medlem-
mar var de större än Finland. Varje  
valdistrikt har sin tur och därtill har 
ju USA ännu hälften av kvoten.

Att Finland förbigicks då det gäll-
de Europas följande tur upplevdes 
säkert som orättvist. Majoriteten av 
Europas lions har gett oss sitt stöd.

Finländarna är 
exemplariska lions

De finländska lionen har under 60 
år varit till gagn för sitt hemland ge-
nom att utföra servicearbete på sin 
hemort. Därutöver har våra Röda 
Fjädern-kampanjer samlat in tiotals 
miljoner euron för de i vårt samhäl-
le som behövt hjälp.

Vi har med full styrka deltagit 
i projekt som ordnats av vår inter-
nationella organisation, SightFirst-
kampanjerna, Quest-programmet,  
katastrofhjälpen och trädplantering-
en, Vi är även bra donatorer till LCIF.

Kanske vi inte kan berätta tillräck-
ligt om vad vi uträttat i de olika pro-
jekten. För ett par år sedan presen-
terade jag vårt servicearbete för den 
dåvarande presidenten Sid Scruggs, 
Han konstaterade ”Vi har inte vetat 
någonting om det här”.

Arbetet för 
lionsorganisationen

Finländarna har stött organisatio-
nen även då det gällt utvidgningen. 
Vi förde lionsverksamheten till Öst-
europa genom att grunda de första 

klubbarna i Ungern, Estland, Ryss-
land, Lettland och Litauen.

Vi är fortsättningsvis världens 
mest ”lioniserade” stora lionsland. 
0,5 % av finländarna är lions.

Andra 
frivilligorganisationer 

har önskat få finländare 
till sin ledare

Zonta-organisationen valde en fin-
ländsk president redan för 40 år se-
dan. Rotary International gjorde det-
samma redan för 30 år sedan. För 15 
år sedan ledde en finländare Junior-
handelskammar-organisationen.

Ingen av dessa organisationer 
kommer i Finland ens upp till hälf-
ten av lionens medlemsantal. De har 
ändå erkänt finländarnas förtjänster.

Vår kandidat

Finländarna har ställt upp PID Har-
ri Ala-Kulju som sin kandidat. Hans 
lionsmeriter såväl i hemlandet, Nor-
den, Europa som på internationell 
 nivå uppfyller klart de krav som upp-
giften kräver.

Vad kan de finländska 
lionen ännu göra

Jag hoppas att de finländska lionen 
ännu under den pågående verksam-
hetsperioden skulle anstränga sig då 
det gäller två saker.

 
Medlemsutvecklingen
Våra medtävlare ar slängt förra peri-
odens medlemsbortfall, –419, som 
en våt trasa i vårt ansikte. Vi vet att 
i många andra länder har den re-
lativa medlemsminskningen varit 
 mycket större. Men då man tävlar om  
organisationens ledarposition syss-
lar man inte med procenträkning. 
 Lionsförbundet har satt som sitt mål 
att rätta till den senaste periodens 
nedgång. Jag vädjar till varje klubb 
att man skulle korrigera den senaste 
periodens förluster. Det tillintetgör 
våra motståndares argument. 

Alla till Hamburg
I Hamburg väljer man inte en fin-
ländsk vicepresident, utan japanen 
Jitsuhiro Yamada. Ändå är det viktigt 
att vi har ett rekordantal finländare 
på plats. Det internationella årsmö-
tet ordnas på ett kortare avstånd än 
någonsin. Vårt mål är att som finlän-
dare uppträda synligt tillsammans. 

Därtill är ju det internationella års-
mötet en sådan stark upplevelse att 
varje lion borde få uppleva det åt-
minstone en gång i sitt liv.

Finländarna är nu i en situation 
där alla sakskäl talar för oss. Det bäs-
ta sättet att försäkra sig om att möjli-
ga ”inbördes väntjänster” inte hotar 
vårt mål, är att fortsättningsvis upp-
träda som en mönsterelev, förbättra 
medlemssituationen och starkt hål-
la oss framme i Hamburg.

Harri Ala-Kulju
PID, kandidat till 2:a vicepresident

AVGÖRANDET NÄRMAR SIG

Det internationella årsmötet är en upplevelse för varje lion.

De största lionsländerna i Europa
Land Med- Presi-
 lemmar denter
Tyskland 50 484 1
Italien 45 749 1
Frankrike 28 091 2
Finland 25 196 0
Storbritannien 16 511 1
Sverige 12 109 2
Holland 11 769 0
Norge 11 737 0
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Barnens Säkerhetsdag och SKEBA  
2013 har åter sparkats igång. I  
huvudsak kör vi med samma format 
som tidigare upplevts som bra men 
också kryddat med lite nytt.

Arbetsgrupperna för Barnens 
 Säkerhetsdag och SKEBA-ungdoms-
bandstävlingen möttes till sitt första 
möte 20.9.2012 i Lion-huset i Malm. 
Redan från början ser det ut som om 
evenemangen har god vind i seglen. 
Entusiasmen för att sköta sakerna var 
äkta och vi får igen i juni njuta av 
lyckade tillställningar.

Bägge aktiviteterna kräver myck-
et arbete men de ger också mycket 
åt lionen. Genom Barnens Säkerhets-
dag har vi åt tusental familjer och  
deras barn kunnat erbjuda ett 
 ordentligt paket med saker som 
 anknyter till ett säkert liv för unga 
familjer. Samtidigt har vi fått många 
nya samarbetspartner såväl i Vill-
manstrand, Fredrikshamn, Tavaste-
hus, Vasa som även i Jyväskylä och 
således nu i Heinola. Vi kan med 

Klubbarna arbetade berömvärt un-
der den senaste perioden med att ut-
reda sina värden. Sammanlagt 323 
klubbar matade in sina värden i den  
gemensamma databasen. Av resul-
tatet märkte man att man i klubbar-
na verkligen hade satt sig in i värde-
diskussionen då ingen klubb hade 
kopierat de värden som man vid 
årsmötet i Tavastehus preliminärt 
hade godkänt som lionsvärden. Då 
man tog fram gemensamma värden 
var man tvungen att bearbeta vissa  
klubbars värden därför de kunde 
 bestå av hela meningar. Alla klub-
bars värdeuttryck bildade över  tusen 
rader då varje klubb fick meddela 
högst fem värden.

I värderäckan hittades 31 olika 
värden varav de tio vanligaste var; 
servicevilja 131, hjälpsamhet 72, 
talkoanda 63, lokal anknytning 55,  
gemenskap 53, människonärhet 46, 
tillförlitlighet 46, fosterländskhet 40, 
att göra tillsammans 40, aktivitet 38, 
Då värdena skulle vara fem till anta-
let förenades de ovanstående enligt 
följande: servicevilja och hjälpsam-
het sammanfördes till servicevilja, 
talkoanda och gemenskap samt att 
göra tillsammans sammanfördes till 
talkoanda, lokal anknytning och fos-
terländskhet sammanfördes till lokal 

Servicevilja

Talkoanda

Lokal anknytning

Finländska lionsvärden:

Tillförlitlighet

Människonärhet

Internationalism

Uppdateringen av våra lionsvärden
anknytning.  Nära i betydelsen till 
tillförlitlighet är även värden som fick 
ett flertal noteringar; ansvarsfullhet, 
ärlighet, engagemang och rättvisa. 

Förbundets styrelse behandlade  
värdena vid sitt möte i april och  
beslöt att föreslå som lionsvärden 
de värden som fått de flesta röster-
na och som ett sjätte värde interna-
tionalism eller de värden som nämns 
i ovanstående tabell. De fem första 
värdena är s.k. bruksvärden medan 
internationalism klart är ett förvänt-
ningsvärde som i sammanhanget fick  
endast åtta röster. Vi står inför stora  
internationella utmaningar varför 
man hoppas att klubbarna frivilligt 
skulle inrikta sig på internationalism

Den följande behandlingen av  
våra värden skedde i juni vid guver-
nörsrådets möte där rubriken på vär-
dedefinitionen speciellt var framme; 
är det fråga om förbundets eller klub-
barnas värden. Resultatet efter dis-
kussion och omröstning var att vär-
dena kallas för lionsvärden.

Med tanke på klubbarnas verk-
samhet är klubbens egna värden de 
viktigaste och de styr i mångt och 
mycket klubbens verksamhet och 
dess framgång. Det nutida tänkesät-
tet är att värdena är den strategiska 
planeringens grundpelare i företag  

Upplev barnens säkerhetsdag och SKEBA i Heinola

eller organisationer. Ifall en stark ser-
vicevilja eller hjälpverksamhet utgör 
klubbens värde borde i startegin ingå 
rena serviceaktiviteter. Om det star-
kaste värdet är effektivitet, är med-
elanskaffning det starkaste inrikt-
ningsobjektet. 

Vi kan i det oändliga diskutera om 
de värden som vi fastställt är förbun-
dets, distriktens eller klubbarnas vär-
den. Då vi valt klubbarnas starkaste 
värden som lionsvärden betonades 
klubbarnas betydelse som lionsverk-
samhetens grundpelare. Den störs-
ta delen av beslutsfattandet sker ju 
i klubbarna.

Jag tackar alla klubbar som  
under den senaste perioden fört 
 värdediskussioner och matade in 
 resultaten av diskussionerna i för-
bundets värdedatabas. Jag hop-
pas att värdediskussionen fortsät-
ter i klubbarna; också att de klubbar 
som inte ännu har definierat sina 
värden skulle göra det. Det lönar sig 
att en gång om året diskutera om de 
 beslut som man fattat under året har 
 varit förenliga med klubbens värden.  
Redan då man fattar besluten kan 
man hänvisa till klubbens värden, i 
synnerhet om beslutsfattandet upp-
levs som svårt.

Ossi Eloholma PDG

deltagit i uttagningarna som de som 
avancerat längre har litat på oss och 
trott att vi uppriktigt vill ordna en 
tävling som tas på allvar.

Fröjden och spelglädjen belönar 
dem som bidragit till genomföran-
det och ursäktar även de små missar 
som vi amatörer har ställt till med.

SKEBA-finalen går av stapeln som 
ett sidoprogram till årsmötet i Heino-
la, fredag 7.6.2013, platsen klarnar 
under vintern. Barnens Säkerhetsdag 
ordnas lördag 8.6.2013 på torget i 
Heinola kl. 10.30–12.30. 

I båda aktiviteterna har vi i år som 
starka lokala samarbetspartner Jyrän-
kölän Setlementti ry och Jyränkölän 
Nuoret ry. Huvudkommittén för års-
mötet i Heinola och en stor mängd 
lokala lions medverkar också i tal-
koarbetet.

Pertti Harju PDG 
Arbetsgruppen för Barnens 
Säkerhetsdags sekreterare 

SKEBA -arbetsgruppens 
ordförande

glädje konstatera att t.ex. i Jyväskylä 
finns det en äkta vilja i klubbarna att 
även under kommande år fortsätta 
att arrangera Barnens Säkerhetsdag. 
Här har vi en bra aktivitet som kan 
förverkligas i vilken klubb som helst.

Arbetsgruppen delar gärna med 
sig åt klubbarna all den kunskap som 
man under åren har samlat på sig.

Under tre års tid har redan 150 

band varit med i SKEBA. Vi har gett 
möjlighet åt flera hundra unga att 
gå framåt i sin kära fritidsverksam-
het, Samtidigt har vi kunnat prova 
våra egna gränser då vi arbetat med  
entusiastiska musikerbörjan. För 
många av oss har det varit en oför-
glömlig upplevelse. 

Speciellt roligt har det varit att 
kunna konstatera att såväl de som 

Medlemmarna i arbetsgruppen för Barnens Säkerhetsdag spanar efter nya 
 vindar. 
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Med lotter och kort stöder du 
förbundets ungdomsarbete

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Guvernörsrådets 
dokument på 
webbsidornas 

medlemscenter

Vid det seminarium som arrangera-
des i samband med guvernörsrådets 
möte i Kuusamo diskuterade man för-
bundets ekonomi, kommunikation  
och medlemsutveckling. Bland aktu-
ella ärenden fick man  höra om Arne 
Ritari-stiftelsen och vad Finland i fo-
kus-lotteriet går ut på. Seminariean-
förandena hittar man under linken   
www.lions.fi-Medlemscenter-Möten.  
På samma sida finns också protokol-
let från guvernörsrådets möte. 

Ännu om  
guvernörsrådet

Jag fäster uppmärksamheten vid en 
detalj som gäller numreringen av 
guvernörsrådets möten. Enligt den 
praxis som införts i samband med 
förnyandet av förbundets stadgar 
håller guvernörsrådet sitt konstitue-
rande möte omedelbart efter årsmö-
tet och ges nr 1. Således var mötet i 
Kuusamo nr 2 och mötet i Tavaste-
hus 16–17.11. är nr 3 ifall guvernörs-
rådet inte före det ordnar ett e-post-
möte som enligt förbundets stadgar 

är möjligt. GR-mötet i Kuusamo god-
kände reglerna för distansmöten så-
som det förutsätts i förbundets stad-
gar § 12.

Finland i fokus-lotteriet

Klubbarnas presidenter har i okto-
ber på posten fått ett paket med lot-
ter som säljs för att stöda förbun-
dets ungdomsarbete för priset 10 €/
st. Som det står att läsa i det direk-
tiv som följer med lotterna får lotter-
na inte betalas med medel ur klub-
bens aktivitetskonto utan i enlighet 
med lionsprinciperna är det fråga om 
en ”administrativ aktivitet”. Jag öns-
kar lycka till med lotteriet där vin-
sterna bl.a. består av 70 resor till det 
internationella årsmötet i Hamburg 
5–9.7.2013. 

Julen närmar 
sig – gör dina 

julkortsbeställningar  
i tid

Julkortsmodellerna hittar man i års-
boken, i LION-tidningens senaste 
nummer och på förbundets webbsi-
dor där det även finns en elektronisk 
beställningsbiljett. Genom att bestäl-
la korten stöder du Lionsförbundets 
ungdomsarbete.

Ett kvartssekel med 
kvinnor som lions  

-jippo 25.11.

Nu alla finländska kvinnliga lions-
medlemmar med och fira den 25-åri-
ga existensen av kvinnliga lions i vår 
organisation! Söndag 25.11.kl 11.25 
ordnas ett jippo där man under 25 
minuter publikt läser lämpliga texter 
i ett på förhand bestämt allmänt ut-
rymmen. Med jippot vill man också 
stöda den internationella presiden-
ten Wayne A. Maddens kampanj 
Reading Action.  Läs mera om jippot 
i medlemsbreven, i LION-tidningen 
och på förbundets webbsidor.

Hur reser jag till 
Convention  
i Hamburg?

För att koordinera Conventionresor-
na nästa sommar har man i förbun-
det inrättat en projektchefsbefatt-
ning. För att sköta uppgiften har 
styrelsen vid sitt möte 25.9 valt PDG 
Tuomo Holopainen. Till projektche-
fens uppgifter hör bl.a. att få fram al-
ternativa sätt att resa till Hamburg,  
att för resenärerna sammanställa 
 direktiv för anmälning och delta-
gande, föra förteckning över rese-
närer samt fungera som samordnare 
och medhjälpare för den finländska 
gruppen i Hamburg. Mera om detta 
i medlemsbreven, i LION-tidningen 
och på förbundets webbsidor.

Hälsningar från 
försäljningssekreteraren: 

programmet för 
Chevron-pris

Huvudkontoret postar numera alla 
vanliga märken för långvarigt med-
lemskap, d.v.s. Monarch Chevrons 
samt chartermedlemmarnas Char-
ter Monarch Chevrons, automatiskt 
till distriktsguvernören i mars (för ti-
den 7.1.2012–6.1.2013). Alla ifråga-
varande märken (MC10-MC55 eller 
CMC10-CMC55) kan också fortsätt-
ningsvis beställas mot betalning från 
förbundets klubbmaterialförsäljning. 
Priset för märkena varierar mellan 
2–3 euro.

Lionskansliet flyttar i 
december

Kansliet flyttar i december till 2:a 
våningen i Lionhuset till utrym-
men som blir lediga efter att de ti-
digare hyresgästerna flyttat ut. Den 
egentliga flyttningsveckan är v. 50 
(10–14.12.) då förbundets kansli är 
stängt. De nya utrymmena renove-
rades för några år sedan och lämpar  
sig bättre för kansliets nuvarande 
 behov. Lionshusets 3:e våning har 
som bäst gått till uthyrning och jag 
ber er att förmedla vidare informatio-
nen i era egna nätverk om de 265 m2 
stora kansliutrymmen som vid års-
skiftet friställs.

Med samarbete i en värld 
av hjälpinsatser

Lionsförbundet har igångsatt eller 
har under planering många samar-
betsprojekt genom vilka vi lions kan 
rikta in vår service på dem som be-
höver vår hjälp. Det pågående samar-
betet med Invalidförbundet grundar 
sig på en tanke som lätt kan förverk-
ligas, d.v.s. att vi närmar oss de loka-
la invalidföreningarna och erbjuder 
vår hjälpande hand för att under-
lätta den handikappades vardagliga 
sysslor. Pilotprojektet under vårpe-
rioden 2012, där man lärde senio-
rer hur de på elektronisk väg kunde 
uträtta ärenden med skattemyn-
digheterna, får förhoppningsvis en 
fortsättning under nästa vår. Under 
morsdagsveckan 2013 går man till-
sammans in för att gå ut på prome-
nad med åldringar.  Mellan tidning-
ens utgivningstidpunkter kan du läsa 
nyhetsbrev och följa med förbundets 
webbsidor för att få aktuell informa-
tion om våra samarbetsprojekt.

Till slut

Tjäna de medmänniskor som är i 
 behov av stöd och hjälp, lionkolle-
ger och även dig själv till glädje och 
samtidigt högaktande lionsetiken. 
– Ork i er verksamhet och lycka till 
med att jaga nya lejon!

Generalsekreterare Maarit Kuikka. Foto: Terho Mäkimartti.
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Vi är stolta över att få arrangera 
årsmötet på Finlands Idrottsinsti-
tuts område i Vierumäki. Vår mö-
tesplats andas starkt Finlands själv-
ständighets historia ännu idag. Nu 
har  alla vi lions en enastående chans 
att ta Vierumäkis öppning ”på nytt” 
 genom att i stort antal delta i det 
stundande årsmötet!

Såväl Vierumäkiområdet som hela 
Heinolatrakten erbjuder mångsidiga 
möjligheter och ramar för ett  lyckat 
evenemang och även för att trivas 
en längre tid. Under veckoslutet ord-
nar man i Heinola centrum även gra-
tis publikevenemang. Under fredags-
kvällen går SKEBA bandtävlingen av 
stapeln i Jyränköläsalen och under 
lördagen ordnas Barnens Säkerhets-
dag på Heinolas trivsamma torg.

Lionsförbundets egentliga års-
möte hålls i Vierumäki Arena såsom 
även lunchen på lördag och söndag 
samt lördagens kvällsfest. Under fre-

Ett förnyat årsmöte i Heinola
Arrangemangen kring årsmötet 2013 håller tidtabellen. 
Man har redan arbetat under tre års tid och takten ökar 
då årsmötesveckoslutet närmar sig.

Vi kommer också att förnya årsmötesevenemanget. 
Målet är ett smidigare möte än tidigare utan onödigt 
köande och ett trivsamt lionsveckoslut kantat av ett 
mångsidigt program. De egentliga mötesdagarna är 
lördag och söndag 8–9.6.2012.

VÄLKOMMEN TILL HEINOLA 8–9.6.2013

dagskvällen släpper vi loss i något 
friare form på Hotel Scandic i bästa 
Vierumäki byafeststämning.

På årsmötets webbsidor 
(www. lionsvuosikokous2013.fi) 
finns  redan mycket information om 
det kommande årsmötet. Sidorna 
uppdateras regelbundet och man 
lägger till nytt innehåll i den takt 
 arrangemangen framskrider och sä-
kerställs. Kom alltså ihåg att regel-
bundet besöka våra webbsidor – på 
det sättet håller du dig uppdaterad.

Huvudsamarbetspartner för års-
mötet är Heinola stad och service-
samarbetspartner Finlands Idrotts-
institut.

Årsmötet i Heinola har redan 
väckt stor intresse. Vårt mål är att 
ordna ett smidigare och trivsammare 
årsmötesevenemang än tidigare för 
alla lions, inte endast för de officiel-
la årsmötesdeltagarna.

Heinola – Östra Tavastlands pärla

De första tecknen på bosättning i Heinola hittar man i trakten av 
Jyränkö fors och de härrör sig från slutet av järnåldern. Kung Gustav 

III stadfäste år 1776 Heinola som administrativt centrum, residens för 
det tudelade Kymmenegårds län. Kejsar Nikolaj I beviljade Heinola 

stadsrättigheter juldagen år 1839. 

I dag är Heinola en aktiv stad med över 20 000 innevånare och kallas 
även Östra Tavastlands pärla.

Vi önskar alla lions välkomna till Heinola, broarnas stad, för att 
njuta av den enastående naturen, stämningen och det oförglömliga 

årsmötesevenemanget.

 

Vuosikokousta uudistetaan Heinolassa 
Vuosikokouksen 2013 järjestelyt etenevät aikataulussa. Töitä on tehty jo yli kolmen vuoden ajan ja tahti kiihtyy 
vuosikokousviikonlopun lähestyessä. 

Tulemme myös uudistamaan vuosikokoustapahtumaa. Uudistusten tavoitteena on entistä sujuvampi kokous ilman 
turhaa jonottamista ja viihtyisä Leijonaviikonloppu monipuolisen ohjelman siivittämänä. Varsinaiset kokouspäivät 
ovat lauantai ja sunnuntai 8.-9.6.2012. 

 

 
Olemme ylpeitä saadessamme järjestää vuosikokouksen Suomen Urhei-
luopiston alueella Vierumäellä. Kokouspaikkamme henkii vahvasti Suomen 
itsenäisyyden historiaa edelleen nykypäivässä. Nyt meillä leijonilla on mah-
dollisuus laittaa Suomen urheiluopiston avajaiset ”uusiksi” osallistumalla 
runsain joukoin tulevaan vuosikokoukseen. 

Niin Vierumäen alue kuin koko Heinolan seutu tarjoaa monipuoliset mahdol-
lisuudet ja puitteet onnistuneelle tapahtumalle ja viihtymisille pitempäänkin.  
Heinolan keskustassa järjestetään viikonlopun aikana myös yleisölle ilmaisia 
tapahtumia. Perjantai-iltana Jyränkölän salissa on SKEBA bändiskaban lop-
pukilpailu ja lauantaina Heinolan viihtyisän torin valtaa Lasten turvapäivä-
tapahtuma. 

Varsinainen Lions-liiton vuosikokous pidetään Vierumäki Areenalla, samoin 
lauantain ja sunnuntain lounasruokailu sekä lauantai-illan iltajuhala. Perjan-
tai-iltana irrotellaan Hotelli Scandicin tiloissa vapaamuotoisemmin, Vieru-
mäen Kyläiltamien hengessä  

Vuosikokouksen verkkosivustolla (www.lionsvuosikokous2013.fi) on jo nyt 
paljon tietoa tulevasta vuosikokouksesta. Sivustoa päivitetään säännöllisesti 
ja sinne lisätään uutta sisältöä järjestelyjen edetessä ja asioiden varmistues-
sa. Muista siis vierailla säännöllisesti verkkosivustollamme - pysyt ajan tasal-
la. 

Vuosikokouksen pääyhteistyökumppanina on Heinolan kaupunki ja palvelu-
yhteistyökumppanina Suomen Urheiluopisto. 

Heinolan vuosikokous on jo nyt herättänyt runsasta mielenkiintoa. Tavoit-
teenamme on järjestää entistä sujuvampi ja viihtyisämpi kokoustapahtuma 
kaikille lioneille, ei vain virallisille vuosikokousedustajille. 

TERVETULOA HEINOLAAN 8.-9.6.2013 

LC HEINOLA, LC HEINOLA/JYRÄNKÖ, LC HEINOLA/KAILAS, LC PERTUNMAA, LC 
HEINOLA/SILLAT, LC HEINOLA/TÄHDET  

 

www.lionsvuosikokous2013.fi 

 

 

 

 

 

Heinola - Itä-Hämeen helmi 

Varhaisimmat merkit Heinolan 
asuttamisesta ovat rautakauden 
lopulta Jyrängön virran liepeiltä. 
Kuningas Kustaa III vahvisti Heino-
lan vuonna 1776 kahtia jakaman-
sa Kymenkartanon läänin hallin-
tokeskukseksi, residenssiksi. Kau-
punkioikeudet Heinolalle myönsi 
keisari Nikolai I ensimmäisenä 
joulupäivänä vuonna 1839. 

 
Tänään Heinola on yli 20 000 
asukkaan vireä kaupunki, jota 
myös Itä-Hämeen helmeksi kutsu-
taan. 
 
Toivotamme kaikki leijonat terve-
tulleeksi Heinolaan, siltojen kau-
punkiin, nauttimaan ainutlaatui-
sesta luonnosta, tunnelmasta ja 
unohtumattomasta vuosikokous-
tapahtumasta. 
 

Öka klubbens aktivitetskassa.
Sälj Lion Mints.
Beställ på: www.lions-quest.se/mints.htm
Lions Quest, Sverige
kansli@lions-quest.se

På värdkommitténs vägnar inbjuder 
jag er alla till det 96:e internationella 
årsmötet som arrangeras i den vackra 
tyska staden Hamburg. Det är ett pri-
vilegium för mig att få att berätta för 
er om vår storslagna stad vid vattnet.

Hamburg är beläget i norra Tysk-
land, mitt i Europa. Kulturellt kan 
Hamburg erbjuda allt från konsthal-
len och stadsoperan, till 31 teatrar, 
sex musikhus, 10 kabarélokaler och 
50 offentliga och privata museer.

Den 700 meter långa flytan-
de bryggan som skjuter ut i Ham-
burgs vattenled är där hamnrund-
turerna startar, hamnfärjorna avgår 
och  ståtliga lyxkryssningsfartyg  

Träffa vänner i Hamburg!
lägger till. Färgglada souvenirbutiker 
 erbjuder marininspirerade minnesfö-
remål och mysiga fiskerestauranger  
serverar så mycket färsk spätta  
eller nordsjöräkor som du kan äta.
Det prisbelönta konceptet i museet  
BallinStadt får oss att uppleva 
emigrationen  från forntid till för 
100 år sedan. BallinStadt, drömmar-
nas hamn, tar dig på en resa genom 
levande minnen och gripande his-
toria som förenar det förflutna med  
nutid och framtid.

Men bara ord kan man inte 
ge  uttryck för Hamburgs verkliga  
karaktär.  Kom och delta i den  
internationella kongressen och känn 

själv vibrationerna från vår öppna, 
varmhjärtade stad. Din värdkommit-
té för år 2013 ser fram emot att träffa 
dig och är väl förberedd att ta hand 
om dig.

Vi ses i Hamburg!

PDG Barbara Grewe
Ordförande, 2013 års 

värdkommitté för Lions årsmöte
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Lions på Åland vill hjälpa patienter 
att kunna se på tv under sin sjukhus-
vistelse. Nu har man inlett kampan-
jen Patienttrivsel. Målet är att samla 
in 15  000 euro och för pengarna ska 
20 mobila tv-apparater köpas in till 
centralsjukhuset.

Det hela började med att en lions-
medlem berättade på ett möte om en 
bekant som var svårt sjuk och  legat 
länge på sjukhuset och att denne 
saknade möjligheten att kunna se på 
tv. Att teven skulle kunna vara det 
sällskap som skulle göra vardagen 
på sjukhuset lättare. Från Lions sida 
blev man berörd av berättelsen och 
funderade på om man skulle kunna 
göra något åt situationen.

Kampanjledaren lion Kjell Jahrén, 
LC Mariehamn kontaktade Ålands 
hälso-och sjukvård, ÅHS, och frå-
gade hur läget såg ut där och om 
Lions skulle kunna bidra på något 
sätt. ÅHS blev glada över intresset 
och bad alla klinikchefer att räkna ut 
hur stort behovet av tv-apparater är. 
Svaret löd 20 stycken, fyra väggfas-
ta till dialysavdelningen och 16 mo-
bila som kan flyttas mellan bäddav-

Finland i fokus-lotteriet har kommit 
igång med fart. En del av klubbarna 
har redan sålt alla de lotter som de 
fått och många klubbar har redan be-
ställt till av dem. Mottagandet i klub-
barna har varit alldeles utmärkt.

Försäljningstid har vi ännu till 
28.2.2013 men det lönar sig att få 
alla lotter skrapade ännu innan jul-
brådskan. Huvudvinsterna är 70 
 resor till det internationella årsmötet 
i Hamburg samt smarttelefoner och 
spasemester-presentkort.  Priset på 
lotterna är 10 € och man har tryckt 
25  000 st. På skraplotten ser man 
 genast om man vunnit. 

Lotteriets intäkter 
används för 

ungdomsarbete

Lotteriets intäkter används i sin hel-
het för Finlands Lionsförbunds ung-
domsarbete. Målgrupper är bl.a. 
Lions Quest-verksamheten, Skeba-
ungdomsbandtävlingen, Orkester 
Norden, fredsaffisch- och uppsats-

Lions på Åland inledde kampanjen 
Patienttrivsel

delningarna. Det är att skaffa dessa 
20 som nu är kampanjens mål.

Många sätt att bidra 

Planen är att kunna skänka dem som 
julgåva till sjukhuset, säger Kjell Jah-
rén. Man inledde kampanjen redan i 

De här tjugo tv-apparaterna är till för dem som ligger på sjukhus. För att deras 
vistelse ska kännas trevligare, säger Kjell Jahrén. På bilden Britt-Marie Ljung-
dahl, Sven-Erik Mattsson och Kjell Jahrén. Foto: Jacob Saurén/Ålandstidningen

augusti men det egentliga startskot-
tet sköts under skördefesten den 21 
och 22 september och insamlingen 
pågår till 9 december. Alla tv-appara-
ter är specialdesignade för att kunna 
användas i sjukhusmiljö och är där-
för lite dyrare. 

Lion Britt-Marie Ljungdahl, LC 

Finland i fokus-lotteriet

tävlingarna samt Leoverksamheten. 
Lionsförbundets styrelse och guver-
nörsrådet fattar beslut om hur intäk-
terna fördelas.

Förbundet ordnar resor 
till Hamburg

Mötet i Hamburg ordnas 5–9.7.2013. 
Det är sällan som ett internationellt 
årsmöte hålls så nära Finland. Lions-
förbundet kommer att ordna respaket 
till Hamburg så att det skall vara lätt 
för så många som möjligt att resa dit 
och att på platsen få uppleva stäm-
ningen i en stor internationell organi-
sation. Lion Matti Halme (LC Asikka-
la) deltog sommaren 2012 för första 
gången i ett internationellt årsmöte. 
”Mötesdagarna var väl förberedda. 

Programdelen var internationell 
och högklassig. Deltagandet i 
bl.a. öppnings- och plenarmö-
tet, flaggparaden, röstning-
arna samt installationen av 
 distriktsguvernörerna och 
den internationella presi-
denten i sina ämbeten var 
en imponerande upple-
velse. De olika ländernas 
mottagningar var givan-
de. Där fick man ökad 
kunskapen om värdlan-
dets lionsverksamhet.” 

Låt oss i stora ska-
ror fara till Hamburg – det lönar sig 
att själv uppleva stämningen under 
 evenemanget.

Tuomo Holopainen

Tilläggsinformation gällande 
lotteriet www.lions.fi och mötet i 
Hamburg www.lcichamburg.de

Åland/Freja berättar att man ock-
så kommer att sälja pins som man 
har 3  000 av och koordinatorn, lion 
Sven-Erik Mattsson, LC Mariehamn 
tillägger att man även kommer att  
söka pengar från olika fonder. Det 
kommer också att vara möjligt att 
skänka pengar direkt till kampanjen 
och företag och privatpersoner kan 
också få ”köpa” en tv och då kom-
mer donatorns namn att graveras 
in på en plakett som sätts på själva  
teven, berättar lion Kjell Jahrén.

Ingen av de tre som håller i trå-
darna tror att det kommer vara något 
problem att samla ihop pengarna,  
alla lionsklubbar på Åland här har  
reagerat positivt på initiativet och 
 bara väntar på att få köra igång med 
detta, säger Britt-Marie Ljungdahl 
och berättar att de lokala klubbar-
na själva får bestämma hur de går 
tillväga för att samla in medel. Ifall 
det komma in mer pengar än man 
räknat med skapas det en fond som 
ÅHS kan söka pengar ifrån för att 
 göra  saker som ökar trivseln, säger 
Kjell Jahrén. Källa: Sanja Honkanen- 
Skoog/ Ålandstidningen
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AR-stiftelsens styrelse 2012–2013.

AR -stiftelsens styrelse höll sitt första sammanträde 18.8. i Laajavuori, 
Jyväskylä. Styrelsen beslöt om följande tävlingar för distrikt och 
klubbar under perioden 2012–2013:

DISTRIKTSTÄVLING

Tävlingen gäller distriktens adressbetalningar under tiden 1.7.2012–
30.4.2013. De inbetalade avgifterna delas med mängden medlemmar 
i distriktet för att man skall få fram resultatet €/medlem. Det distrikt 
vinner där betalningen €/medlem är högst. De tre bästa distrikten 
premieras. Vid uträkningen används medlemsstatistiken per 
14.6.2012.

Distriktspriser:
800€ åt det bästa distriktet €/medlem, 600€ åt näst bästa 
distrikt €/medlem och 400€ åt tredje bästa distrikt €/medlem.

Vid uträkningen beaktas de adresser som har fakturerats och 
betalts per 30.4.2013.

TÄVLING FÖR KLUBBARNA

Tävlingstiden är 1.7.2012–30.4.2013 och i tävlingen deltar alla 
lionsklubbar i Finland. Den klubb som fått ihop mest adressinkomster 
vinner tävlingen. Om tävlingen slutar oavgjord vinner den klubb som 
först har uppnått resultatet. Precis som i distriktstävlingen beaktas här 
de adresser som har fakturerats och betalts per 30.4.

Klubbpriser:
Pris 600€ och diplom
Pris 500€ och diplom
Pris 400€ och diplom
Pris 300€ och diplom

Alla priser kommer att överräckas i anslutning till den riddarlunch 
som ordnas vid förbundets årsmöte i Heinola lördagen 8.6.2013. 
Pristagarna meddelas om priset på förhand och de kommer att få en 
inbjudan till tillställningen.

Vi levererar ca 10 000 adresser åt klubbarna årligen och enligt 
årsboken uppgår antalet lions i Finland till ca 25 000. Köppotential 
finns således.

Lycka och framgång i tävlingen tillönskar
PDG Matti-Pekka Mäkelä

Ordförande för AR –stiftelsen 2012–2013

AR-STIFTELSENS 
TÄVLINGAR FÖR 
DISTRIKT OCH KLUBBAR

Händelsekalender
Höstperioden 2012
Lionsförbundets styrelsemöten 16.11. och 12.12.
16 - 17.11. Guvernörsrådets möte, informationstillfälle och seminarium, 

Tavastehus

Vårperioden 2013
13.1.  Melvin Jones födelsedag
15.1.  senaste datum 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
23.3.  Förnyelse av lionsverksamheten-seminarium för inbjudna, Lahtis
27–28.4.  Lions FM-Volleyboll, arrangör LC Vantaa/Kaivoksela
18–19.5.  DG-elektutbildning, kommande periodens 1:a och 2:a  

VDG-utbildning 18.5.
7.6.  Guvernörsrådets möte, Heinola
8 - 9.6.  Årsmöte, Heinola
5–9.7.  Internationella årsmötet, Hamburg

LC Närpes är ofta engagerad i oli-
ka projekt för äldre. I början av  juni 
 invigdes Sinnenas trädgård. Här 
finns perenna växter, rosor, krydd-
växter och jordgubbsplantor.  Klub-
ben har på talko hjälpt till att skapa 
trädgården. Under vintermånaderna 
har medlemmarna under broder Frej-
vid Niemis ledning snickrat bänkar 
och olika slag av träningsutrustning, 
som sedan placerades ut på pensio-
närshemmets gårdsplan.

En vacker sommardag i början 
av juni skedde den officiella invig-
ningen, varvid hemmets förestånda-
re Kerstin Ivars och lion Björn For-
sén talade. Sinnenas trädgård är en 
riktig pärla, där invånarna kan lukta 
på blommorna, smaka på de krydd-
växter som finns i odlingslådorna, 

LC Närpes skapade 
Sinnenas trädgård vid 

pensionärshemmet Bostället
känna, se och höra det vattenporl 
som finns där samt inte minst lyss-
na till fågelsången. En viktig del är 
den rörelse- och balansträning som 
kan äga rum med hjälp av den nya 
träningstrappan, rörelse- och balans-
ställningen, räckena och de flyttba-
ra bärklossarna. Lionsklubbens sats-
ning utgjordes av 140 talkotimmar 
och 1 200 euro i pengar.

Fyra dagar i veckan ordnas rörel-
se- och balansträning. Meningen är 
att sinnenas trädgård skall locka till 
utevistelse och till upplevelser av na-
turen. Broder Björn sade i sitt tal att 
de äldre nu har nya möjligheter att 
förbättra muskulaturen, koordinatio-
nen och balansen. 

Bo Skogman

Träning på gång. På bilden skymtas även Lions klubbens president Kjell 
 Svedman.
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Ett delvis förnyat guvernörsrådsmöte 
ordnades i Kuusamo 25.8.2012. Gu-
vernörerna inledde redan på fredag 
24.8 det egentliga guvernörsråds-
mötet som sedan hade sin uppfölj-
ning på lördagen med ett besluts-
info och efterföljande seminarium 
över valda ämnen. 

Vid öppningstillställningen häl-
sades de närvarande välkomna till 
Kuusamo av stadstyrelsens ordfö-
rande Matti Heikkilä. Han konsta-
terade att Kuusamo är ett populärt 
konferensmål och man är måna om 
att gästerna skall trivas. Kuusamo 
har mycket att erbjuda besökaren 
med naturen som främsta  trumfkort. 
Stadens ekonomi är stabil och byg-
ger på turism, medelstor industri  
och lantbruk. Staden satsar på 
 utbildning, från grundskola till som-
maruniversitet och vuxenutbildning.

Kuusamo en stad  
för lions

DG Matti Mälkiä framförde L-distrik-
tets hälsning och påpekade inled-
ningsvis att man geografiskt befin-
ner sig nästan i mitten av Finland. 
Han kunde berätta att Kuusamo är 
en livlig lionsstad som med sina 
16  300 innevånare har fyra aktiva li-
onsklubbar. 1 av 100 Kuusamobor 

Förnyat guvernörsrådsmöte i Kuusamo

är lion. Han nämnde även att man 
i Kuusamo har arrangerat ett antal 
större lionsmöten som t.ex. förbun-
dets årsmöte, kalott- och NSR-möte, 
ofta under extrema väderleksförhål-
landen. I det till ytan stora L-distrik-
tet kämpar även det med ett mins-
kande medlemsantal som inte borde  
få sjunka under 1250 lions för att 
 distriktets självständighet skall 
 bevaras. Han påpekade att det ofta 
är i glesbygden som lionens hjälpin-

satser behövs som mest och till det 
behövs en stark medlemskår.

I sitt hälsningsanförande nämn-
de förbundets ordförande Seppo 
Söderholm att man i Kuusamo inle-
der ett förnyande av guvernörsråds-
mötet där man vid sidan av själva 
mötesförhandlingarna vill ge delta-
garna aktuell information om valda 
ämnen och samtidigt ge möjlighet 
att djupare diskutera aktuella ären-
den. Han tog också upp det svik-
tande medlemsantalet som kan ha 
till följd att finskan som ett av lions-
organisationens officiella språk kan 
vara i fara.  Ökat antal medlemmar 
är av stor betydelse för kampanjen 
Finland i toppen. Ordföranden tog  
även upp förbundets strävan att 
 utveckla en fungerande kommuni-
kation inom förbundet så att den i 
tillräcklig utsträckning når medlems-
kåren. Vid det följande guvernörsrå-
dets möte i Tavastehus kommer ung-
domen att stå i fokus. Man förväntar 
sig även att serviceinsatserna inom 
förbundet och klubbarna effektive-
ras och att man inte heller glömmer 
bort det interna tjänandet, d.v.s. att 
stöda varandra som lions.

Ekonomi och 
administration

Vid det egentliga guvernörsråds-
mötet fattade man beslut i ett fler-
tal ärenden som gällde ekonomi 
och administration. Man fastställ-
de en preciserad budget för 2012–
2013, uppläggningen av förbundets 
verksamhets- och ekonomireglemen-
te, ändringar av förbundets resereg-

lemente samt fastställde styrelsens 
förslag till instruktion för förbun-
dets branscher.  Man godkände även 
styrelsens ändringsförslag angåen-
de klubbens modellstadgar där man 
nämner att klubben väljer en eller två 
verksamhetsgranskare och för dem 
en eller två suppleanter. Ordföran-
den för och sammansättningen på 
kommittéer och arbetsgrupper fast-
ställdes med mindre korrigeringar.

Anskaffningen av Phaco-apparat 
till ögonsjukhuset i Ratnapura, Sri 
Lanka aktualiserades även på mötet. 
Insamling av medel påbörjas omedel-
bart bland klubbarna men ifall man  
inte når upp till den summa som 
 behövs, kommer man i första hand 
att låna pengar från projektkontot 
med UM:s tillstånd och samtidigt 
förbinder sig förbundet att återbetala 
lånet med egna medel. PID Erk ki Lai-
ne berättade om bakgrundet till ären-
det och han vädjade om en insats 
på 1 euro/lion före slutet av oktober.

Projektchef för 
Hamburgresenärer

Guvernörsrådet beslöt att ge under-
stödsbevis åt Dr Jitsuhiro Yamada 
för posten som internationell andra  
vice president. Man beslöt även 
 inrätta en projektchefsbefattning 
som har till uppgift att bistå lions 
som vill delta i det internationella 
årsmötet i Hamburg 2013. Under 
meddelande noterades bl.a. ord-
nandet av Finland i fokus-lotteriet, 
kommande Röda Fjädern-kampanj, 
grundande av en arbetsgrupp för 
utredning av skatteärenden och en 
motsvarande som skall se över fram-
tida årsmötesarrangemang

Under seminariedelen av mötet 
fick man höra PDG Esko Viinikainen 
tillsammans med generalsekreteraren 
Maarit Kuikka redogöra för uppbygg-
naden av förbundets ekonomihante-
ring och principer för hur ekonomin 
bör skötas. Här nämndes bl.a. att 
verksamheten inte ska skötas med lå-
nade pengar, inte genom att avyttra 
basförmögenhet och att alla insamla-
de medel ovillkorligen bör användas 
för det servicearbete de är ämnade 
för. I detta sammanhang diskutera-
de man även medlemsärenden där 
PID Harri Ala-Kulju kunde visa vil-
ken betydelse medlemsutvecklingen,  
i positiv eller negativ riktning, har 
för förbundets ekonomi. Skulle vi 
ha  lika många medlemmar nu som 
toppåret 1992 skulle förbundets  

DG Matti Mälkiä hälsar guvernörsrådet välkommet till L-distriktet och 
Kuusamo. Foto: BVL.

Förbundets kommunikationsledare Thorleif Johansson som 
seminarieinledare. Foto: BVL. 
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inkomster vara 103  460 euro högre 
än vad nu är fallet.

Aktiv kommunikation

Kommunikationsledaren Thorleif Jo-
hansson inledde sitt anförande med 
att peka på LION-tidningens roll 
som informationsförmedlare och 
konstaterade att den har en mycket 
central och viktig funktion som en  
intern informationskanal. Han kunde 
även berätta att förbundets webbsi-
dor kommer att förnyas i samarbete 
med Laurea yrkeshögskola i form av 
ett examensarbete.  I arbetet ingår en 
grundlig analys av hur olika grupper 
av användare upplever de nuvaran-
de webbsidorna. Den direkta nyhets-
förmedlingen med e-post intensifie-
ras. Man sänder medlemsbrev till de 
som har meddelat sin e-postadress 
och likaså sänder man funktionärs-
post till klubbarnas funktionärer. För 
att allt detta skall lyckas krävs korrek-
ta e-postadresser och därmed även 
att uppgifterna i medlemsregistret är 
uppdaterade. Thorleif Johansson po-
ängterade även att klubbarnas egna 

Hilla Korpela och Viivi Seppänen underhöll mötesdeltagarna vid 
guvernörsrådsmötets öppning. Foto: BVL

webbsidor bör vara uppdaterade då 
verksamhetsperioden börjar.

CC Seppo Söderholm berätta-
de om en kommande Röda Fjädern-
kampanj som planeras till 2014–
2015 och där målgruppen skulle vara 
våra krigsveteraner. 

Bland aktuella ärenden fick man 
information om Finland i fokus-lot-
teriet av PCC Jouko Ruissalo. Lotter-
na postas till klubbarna så att för-
säljningen till medlemmarna kan 
inledas i början av oktober, Avkast-
ningen går till att stöda förbundets 
ungdomsarbete,

Som avslutning på mötets semi-
nariedel fick guvernörsrådsmötet 
även en kraftig dos av information 
om Arne Ritari-stiftelsen av ARS-
ordföranden PDG Matti-Pekka Mä-
kelä och ombudsmannen PDG Ti-
mo Haasto.

Det nya konceptet för guvernörs-
rådets möte väckte en viss diskus-
sion och bör säkert förankras i en 
vidare krets. Uppläggningen ökar sä-
kert på informationsutbytet från mö-
tet, till det bidrar införandet av semi-
narieprogrammet. BVL

En spruta – Ett liv

För ett år sedan utmanade Gates 
Stiftelsen lionen i kampanjen mot 
mässling. Målet är att samla in 10 
miljoner USD varav man under 
ett års tid har samlat in 7,8 miljo-
ner USD. Gates Stiftelsens utma-
ning fortsätter till slutet av okto-
ber 2012. Ett tack till alla finländska 
 lions och klubbar, vi har tillsvidare 
samlat ihop 86  500 USD (ca 67  000 
EUR) för detta ändamål. Trots att 
Gates utmaning med tiden upp-
hör, fortsätter vår insamling mot 
mässling.  Mässling är under det 
påbörjade året LCIF-donationernas 
 huvudmål.

Donationernas 
tyngdpunktsområden

Vi ger synförmåga, vi stöder unga, 
vi ger nödhjälp och vi fyller huma-
nitära behov genom att ge dona-
tioner till LCIF. Den som donerar 
kan själv välja det mottagarobjekt 
för vilket de donerade medlen ges.

För donerade medel kan man ge 
synförmåga, vi hjälper till att åter-
ställa synförmågan och förhindra 
blindhet genom att förbättra syn-
vården. Som ett exempel på det är  
de finländska lionens, Finlands  
utrikesministeriums samt Sri Lan-
ka lionens gemensamma projekt, 
ögonsjukhuset i Ratnapura. Det 
 anslag som beviljats N-distriktet 
för ett lärcenter för synskadade barn 
hör också till den här kategorin.

Med donerade medel, http://
www.lcif.org/SW/our-programs/
youth.php, stöder vi unga. Genom 
Lions Quest och andra program får 
ungdomar möjlighet att utvecklas 
och lyckas. Ett exempel på det är 
det anslag som Finland Lions Quest 
fått och med vilket vi utbildar lärare  
i normalskolor d.v.s. lärare i de 
 skolor där lärarstuderanden utför 
sin auskultering. På det sättet blir 
Lions Quest bekant för de blivan-
de lärarna redan under studietiden.

Med donerade medel, http://
www.lcif.org/SW/our-programs/ 
disaster/index.php, ger vi kata-
strofhjälp. LCIF har förbundit sig till 
omedelbara och långsiktiga hjälp-
insatser. Katastrofmedlen finns 

genast tillgängliga för basbehov 
såsom vatten, mat, skydd och med-
iciner. Erfarenheten har visat att om 
katastrofoffren snabbt får hjälp, får 
de samtidigt krafter att klara chock-
en och förlusterna och t.o.m. en 
smula hopp inför framtiden.

Med donerade medel, http://
www.lcif.org/SW/our-programs/
humanitarian-efforts/index.php, 
fyller vi även humanitära behov. 
Programmen förbättrar hälsa, käm-
par mot mässling och hjälper bl.a. 
rörelsehandikappade och hörsel-
skadade.

Donationernas 
användning för  

MJF-medlemskap

I det här skedet kan alla donationer 
också användas för MJF-medlem-
skap. Då man redovisar medel för 
LCIF bör man komma ihåg att i sam-
band med betalningen också näm-
na för vilket ändamål donationen  
görs samt att den kommer att 
 användas för MJF-medlemskap. Be-
talningen kan ske i rater. Då man 
sänt/samlat ihop den behövliga 
summan på 1000 UDS och överfört 
den till LCIF-kontot kan man fylla 
i ansökan om medlemskap för den 
aktiva lion som man beslutat ge he-
dersbetygelsen. Namnet på den ak-
tuella personen kan således också 
anges i ansökningsstadiet.

Att donera till LCIF

Distrikten har sina egna sätt att för-
medla donationerna vidare. Klub-
ben kan själv betala från sitt bank-
konto till LCIF:s konto i USA eller så 
kan man använda sig av betalning 
med kreditkort. I vissa distrikt finns 
ett eget LCIF-konto därifrån medel 
kan betalas vidare. Vid behov kon-
takta LCIF-kommitténs ordförande i 
ditt eget distrikt som kan ge dig råd 
beträffande betalningarna.

Kontaktuppgifterna hittar man 
åtminstone i Lions-årsboken på ditt 
eget distrikts sidor. Kommittéordfö-
randena berättar även gärna mera 
om vår internationella verksamhet.

Heidi Rantala
LCID MDC

Vaccinationsinsamlingen 
fortsätter
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Ida Forsell

Miksi sinä 
olet muka-
na lionsper-

heessä? Mikä saisi sinut si-
toutumaan järjestöömme vielä 
enemmän? Näitä asioita pohdittiin 
leojen koulutuspäivillä Joensuussa 
syyskuun kolmantena viikonloppu-
na. Jokaisen leo- ja leijonaklubin oli-
si hyvä tehdä sama aika ajoin. Kou-
lutuspäivillä joukolle leoja annettiin 
eväät brändikoulutuksen pitämi-
seen sekä omille leoklubeilleen 
että alueensa leijonaklubeille. 
Tämän lehden viimeisellä sivul-
la kerrotaan lisää koulutuksen 
ideasta ja pitämisestä. Brändi-
koulutus on kehitetty hallinnollisek-

GK piiripresidenttinä sain
järjestettyä itselleni 
kym menen minuutin 

pu heen vuoron G-piirin Piiri Fooru-
miin 8.9 Jyväskylässä. Piirikuver-
nöörin johtamana leijonat kävivät 
aamupäivällä läpi piirin osalta ajan-
kohtaisia asioita, lounastivat, ja jat-
koivat iltapäivällä toimihenkilöiden 
koulutuksilla.

Aamupäivän osiossa käsitel-
tävistä asioista eniten aikaa vienyt 
oli piirin sekä koko moninkertais-
piirin tämänhetkinen jäsenkehitys. 
G-piiri, parin muun kanssa olivat 
ainoat, joilla jäsenkehitys oli positii-
vinen, vaikkakin vain kahden hen-
kilön verran. 

Vanhoja partoja  
viiksekkäitä

Suurimpana tekijänä oli yhteis-
kunnallisestikin ajankohtainen on-
gelma eli klubien ikärakenne. Leijo-
naklubit ovat saamani näkemyksen 
mukaan pääosin miespuolisia, iäk-
käitä klubeja. Leijonat jopa kutsuivat 
itseään ”vahoiksi parroiksi”, partoja 
foorumissa näkyikin monenlaisia. 
Laskusuhdanne selvästikin huolet-
ti leijonia suuresti. Nuoren leon nä-
kemys asiasta on, että jäsenrekry-
tointi kohdistunee 40–50 ikävuoden 
paikkeille, joka sekin lienee vaikeaa 
ja vähäistä. Leijonat keskustelivat 
näkemyksistään ja kohtaamistaan 
huomioista huomaamatta lain-
kaan, että heidän keskellään istui 
mielestäni yksi erittäin potentiaali-
nen vaihtoehto. Asiaa huomaamat-
ta he keskittyivät tuulahdukseen, jo-
ta naiset voisivat jäsenkehitykselle 

tuoda ladyklubien sekä yhtenäis-
klubien muodossa. Tilastot nimit-
täin osoittivat naisten määrän ole-
van kasvussa ja piiriin oli vastikään 
perustettu ensimmäinen yhtenäis-
klubikin. Oli varsin hupaisaa seu-
rata vanhojen partojen nyrpeitä il-
meitä, kun piirikuvernööri kehotti 
miesklubeja hankkimaan naisia ta-
hi puolisojaan mukaan toimintaan. 
Muita osioita olivat kansainväli-
syys, nuorisovaihto sekä tiettyjen 
tahojen palkitseminen onnistumis-
ten myötä.

Lähtökohtana esitykselleni oli 
pitää se leotoiminnasta tietämättö-
mille ihmisille. Kerroin, mistä lyhen-
ne LEO tulee ja kuinka sen eri osat 
toteutuvat toimintamme ohessa: 
Leo-johtajuus, kokemukset, mah-
dollisuudet & kansainvälisyys. Ker-
roin esimerkkejä klubien järjestä-
mistä palveluista, aktiviteeteista ja 
kansallisesti järjestetystä Lämpöä 
Karjalan Lapsille keräyksestä. 

Me palvelemme  
yhdessä

Esitin myös Suomen Leojen 
Hallituksen kausitavoitteet, jois-
ta painotin etenkin leojen ja leijo-
nien suhteiden parantamista alka-
en kaudella 2012–2013. Keksinkin 
käyttää heidän mottoaan ”Me pal-
velemme” lisäten siihen sanan; yh-
dessä. Kerroin, kuinka mielellään 
leot osallistuisivat esimerkiksi pal-
velutempauksiin tai nuoria tuke-
vaan toimintaan, joita leijonat jär-
jestävät. Kehotin heitä ottamaan 
yhteyttä ja pyytämään meitä mu-
kaan toimintaansa. Lopuksi tiedotin 

2013 järjestettävästä LEF-tapahtu-
masta ja heidän mahdollisuudes-
taan tukea tapahtuman järjestä-
mistä.

Aktivoidutaan  
leijonien suuntaan

Osoittautui, että leijonat olivat 
erittäin innostuneita heille tuodus-
ta leo-viestistä, sillä puheeni päättyi 
raikuviin aplodeihin. Lounastauolla 
sain niin paljon yhteydenottoja, kut-
suja ja tarjouksia, että jälkeenpäin 
pohdin arvioivasti G-piirin ainoan 

leoklubin suorituskykyä suhteessa 
paikalla olleiden yli neljänkymme-
nen lionsklubin kutsuihin. 

Leo Club Jyväskylä/ Lohikoski 
saikin räväkän herätyksen uudelle 
kaudelle omenoiden puristamisen 
muodossa varainkeruuna LEF-ta-
pahtumaa varten, joulupaketoin-
nin suunnitteluna ja klubivierailu-
pyyntöinä.

Kannustan leoja aktivoitumaan 
leijonien suhteen tekemällä aloit-
teen! Mitä hyvää voikaan syntyä 
yhteistyöstä, kun leijonat innostui-
vat näin suuresti pennuistaan?

Me palvelemme – yhdessä.

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).	

si aktiviteetiksi leoille. Koulutuksen 
tilannut leijonaklubi maksaa pie-
nen korvauksen leolle. Korvauk-
sen voi lahjoittaa esimerkiksi Läm-
pöä Karjalan Lapsille –keräykselle 
tai LEF2013-tapahtumalle. Jos si-
nun klubisi kaipaa apua brändilu-
pauksensa kirkastamisessa, 
ota yhteyttä allekir-
joittaneeseen.

Me palvelemme - yhdessä
Teksti Alexander Pocknell, GK-piiripresidentti
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Ida Forsell

Miksi sinä 
olet muka-
na lionsper-

heessä? Mikä saisi sinut si-
toutumaan järjestöömme vielä 
enemmän? Näitä asioita pohdittiin 
leojen koulutuspäivillä Joensuussa 
syyskuun kolmantena viikonloppu-
na. Jokaisen leo- ja leijonaklubin oli-
si hyvä tehdä sama aika ajoin. Kou-
lutuspäivillä joukolle leoja annettiin 
eväät brändikoulutuksen pitämi-
seen sekä omille leoklubeilleen 
että alueensa leijonaklubeille. 
Tämän lehden viimeisellä sivul-
la kerrotaan lisää koulutuksen 
ideasta ja pitämisestä. Brändi-
koulutus on kehitetty hallinnollisek-

GK piiripresidenttinä sain
järjestettyä itselleni 
kym menen minuutin 

pu heen vuoron G-piirin Piiri Fooru-
miin 8.9 Jyväskylässä. Piirikuver-
nöörin johtamana leijonat kävivät 
aamupäivällä läpi piirin osalta ajan-
kohtaisia asioita, lounastivat, ja jat-
koivat iltapäivällä toimihenkilöiden 
koulutuksilla.

Aamupäivän osiossa käsitel-
tävistä asioista eniten aikaa vienyt 
oli piirin sekä koko moninkertais-
piirin tämänhetkinen jäsenkehitys. 
G-piiri, parin muun kanssa olivat 
ainoat, joilla jäsenkehitys oli positii-
vinen, vaikkakin vain kahden hen-
kilön verran. 

Vanhoja partoja  
viiksekkäitä

Suurimpana tekijänä oli yhteis-
kunnallisestikin ajankohtainen on-
gelma eli klubien ikärakenne. Leijo-
naklubit ovat saamani näkemyksen 
mukaan pääosin miespuolisia, iäk-
käitä klubeja. Leijonat jopa kutsuivat 
itseään ”vahoiksi parroiksi”, partoja 
foorumissa näkyikin monenlaisia. 
Laskusuhdanne selvästikin huolet-
ti leijonia suuresti. Nuoren leon nä-
kemys asiasta on, että jäsenrekry-
tointi kohdistunee 40–50 ikävuoden 
paikkeille, joka sekin lienee vaikeaa 
ja vähäistä. Leijonat keskustelivat 
näkemyksistään ja kohtaamistaan 
huomioista huomaamatta lain-
kaan, että heidän keskellään istui 
mielestäni yksi erittäin potentiaali-
nen vaihtoehto. Asiaa huomaamat-
ta he keskittyivät tuulahdukseen, jo-
ta naiset voisivat jäsenkehitykselle 

tuoda ladyklubien sekä yhtenäis-
klubien muodossa. Tilastot nimit-
täin osoittivat naisten määrän ole-
van kasvussa ja piiriin oli vastikään 
perustettu ensimmäinen yhtenäis-
klubikin. Oli varsin hupaisaa seu-
rata vanhojen partojen nyrpeitä il-
meitä, kun piirikuvernööri kehotti 
miesklubeja hankkimaan naisia ta-
hi puolisojaan mukaan toimintaan. 
Muita osioita olivat kansainväli-
syys, nuorisovaihto sekä tiettyjen 
tahojen palkitseminen onnistumis-
ten myötä.

Lähtökohtana esitykselleni oli 
pitää se leotoiminnasta tietämättö-
mille ihmisille. Kerroin, mistä lyhen-
ne LEO tulee ja kuinka sen eri osat 
toteutuvat toimintamme ohessa: 
Leo-johtajuus, kokemukset, mah-
dollisuudet & kansainvälisyys. Ker-
roin esimerkkejä klubien järjestä-
mistä palveluista, aktiviteeteista ja 
kansallisesti järjestetystä Lämpöä 
Karjalan Lapsille keräyksestä. 

Me palvelemme  
yhdessä

Esitin myös Suomen Leojen 
Hallituksen kausitavoitteet, jois-
ta painotin etenkin leojen ja leijo-
nien suhteiden parantamista alka-
en kaudella 2012–2013. Keksinkin 
käyttää heidän mottoaan ”Me pal-
velemme” lisäten siihen sanan; yh-
dessä. Kerroin, kuinka mielellään 
leot osallistuisivat esimerkiksi pal-
velutempauksiin tai nuoria tuke-
vaan toimintaan, joita leijonat jär-
jestävät. Kehotin heitä ottamaan 
yhteyttä ja pyytämään meitä mu-
kaan toimintaansa. Lopuksi tiedotin 

2013 järjestettävästä LEF-tapahtu-
masta ja heidän mahdollisuudes-
taan tukea tapahtuman järjestä-
mistä.

Aktivoidutaan  
leijonien suuntaan

Osoittautui, että leijonat olivat 
erittäin innostuneita heille tuodus-
ta leo-viestistä, sillä puheeni päättyi 
raikuviin aplodeihin. Lounastauolla 
sain niin paljon yhteydenottoja, kut-
suja ja tarjouksia, että jälkeenpäin 
pohdin arvioivasti G-piirin ainoan 

leoklubin suorituskykyä suhteessa 
paikalla olleiden yli neljänkymme-
nen lionsklubin kutsuihin. 

Leo Club Jyväskylä/ Lohikoski 
saikin räväkän herätyksen uudelle 
kaudelle omenoiden puristamisen 
muodossa varainkeruuna LEF-ta-
pahtumaa varten, joulupaketoin-
nin suunnitteluna ja klubivierailu-
pyyntöinä.

Kannustan leoja aktivoitumaan 
leijonien suhteen tekemällä aloit-
teen! Mitä hyvää voikaan syntyä 
yhteistyöstä, kun leijonat innostui-
vat näin suuresti pennuistaan?

Me palvelemme – yhdessä.

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).	

si aktiviteetiksi leoille. Koulutuksen 
tilannut leijonaklubi maksaa pie-
nen korvauksen leolle. Korvauk-
sen voi lahjoittaa esimerkiksi Läm-
pöä Karjalan Lapsille –keräykselle 
tai LEF2013-tapahtumalle. Jos si-
nun klubisi kaipaa apua brändilu-
pauksensa kirkastamisessa, 
ota yhteyttä allekir-
joittaneeseen.

Me palvelemme - yhdessä
Teksti Alexander Pocknell, GK-piiripresidentti
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05. - 07.10. SwissLi - Leo Weekend
Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin kansainvä-
linen leoviikonloppu Sveitsissä. Lue raportti tapahtumasta seu-
raavsta lehdestä.

15.10. Kansainvälinen valkoisen kepin päivä
Tiesitkö, että leijonat ovat olleet mukana kehittämässä val-
koista keppiä sokeille? Vuonna 1930 George A. Bonham Peo-
rian lionsklubissa ehdotti valkoista keppiä sokeiden avuksia.  
Näkövammaiset ja silmäsairauksien hoito ja ehkäisy ovat yk-
si leijonien tärkeimmistä kansainvälisistä palvelukohteista.  
Voisiko sinun klubisi auttaa näkövammaisia?

19.-21.10. Viron leojen vuosikokous  
Viron leot pitävät vuosikokouksensa aina syyskaudella. Tapah-
tuma on vastaava kuin Suomen Leojen vuosikokous. Kannat-
taa käydä katsomassa, millaista meno on etelänaapurissamme!  
Lisätietoa Facebookissa ja ILO Karri Lehdolta.

26.-28.10. MDS (Karlsruhe, Saksa) 
Tämä on Saksan leojen toinen vuosittainen kansallinen kokoon-
tuminen. Ohjelmassa on yleensä seminaareja ja aktiviteetteja. 
Suomesta on lähdössä ainakin kolme leoa. Liity mukaan iloiseen 
joukkoon! Lisätietoja ILO Karri Lehdolta.

01.11. Hyvänmielenpäivä (koko Suomi)
Marraskuun ensimmäisenä päivänä vietetään Suomen Leojen 
kansallista hyvänmielenpäivää. Suunnittele klubisi kanssa akti-
viteetti, jolla saatte hyvän mielen ympärillänne oleville ihmisille. 
Vinkkejä aktiviteetin järjestämiseen voi kysyä esimerkiksi SLH:lta.

14.11. Kansainvälinen diabetespäivä
Keksisikö sinun klubisi jonkun sopivan aktiviteetin kansainvälisek-
si diabetespäiväksi? Kerro klubisi aktiviteetista joulukuun Leoleh-
dessä.

5.12. Kansainvälinen LEO-päivä
Joulukuun viidentenä päivänä juhlitaan maailman ensimmäisen 
leoklubin perustamista ja leo-järjestön alkua. Baseball-valmenta-
ja Jim Graver perusti ensimmäisen leoklubin 5.12.1957 Pennsyl-
vaniassa, USA:ssa.

25.-27.01 LEPF 2013 (Himos, Suomi) 
Leo Europa PreForumissa esitellään tulevan Forumin tapahtu-
mapaikka ja ohjelma. Paikalle odotetaan 80 leoa eripuolilta Eu-
rooppaa. Mene mukaan haistelemaan kansainvälisiä tuulia.  
Lisätietoa osoitteesta www.lef2013.org 

05.-09.07. LCIC (Hampuri, Saksa)
Leijonien kansainvälinen kokous järjestetään pitkästä aikaa Eu-
roopassa. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä näkemään jär-
jestömme kansainvälinen puoli. 

10.-17.08. LEF 2013 (Himos, Suomi)
Olet varmaan lukenut Leo- ja Lion-lehdestä Suomessa järjestet-
tävästä leojen Europa Forumista. Tässäkin lehdessä on kaksi jut-
tua tapahtumasta. Tapahtuma lähestyy ja järjestelytoimikunta tar-
vitsee lisää auttavia käsipareja. Ota yhteyttä järjestäjiin ja löydä 
juuri sinulle sopiva pesti. 

Leomaailman  Leomaailman  
Tapahtuma-

kalenteri
Tapahtuma-

kalenteri
Tapahtuma-

Uutisia Suomesta 
ja maailmalta

2
7

1
5

4
6

3

1.   Haminan ja Lappeenran-1.   Haminan ja Lappeenran-
nan leot käyvät leijonaklubivierailul-nan leot käyvät leijonaklubivierailul-
la kertomassa LEF2013:sta. Onko 
sinun klubisi jo osallistunut tähän va-
rainkeruuaktiviteettiin?

2.  Jyväskylä/Lohikosken leot 2.  Jyväskylä/Lohikosken leot 
olivat puristamassa mehua ome-
noista leijonien kanssa kerätäk-
seen rahoja LEF2013-tapahtumaa 
varten.

3.  Ylivieskan leot ovat suunni-3.  Ylivieskan leot ovat suunni-
telleet ahkerasti toimintaa syksylle. 
Leolehti odottaa innolla raporttia ak-
tiviteeteista seuraavaan lehteen.

4.  Porvoo/Pomega suunnitte-4.  Porvoo/Pomega suunnitte-
lee chartereita lokakuulle. Virallinen 
kutsu on matkalla. Nähdään Por-
voossa!

5. Leo Club helsinki/Unlimited 5. Leo Club helsinki/Unlimited 
on Suomen ensimmäinen englan-
ninkielinen leoklubi. Klubi suunnitte-
lee syksylle Rent-a-Leo -aktiviteettia 
sekä osallistumista ravintolapäi-
vään.

6. Espoo/Downtown aloitte-6. Espoo/Downtown aloitte-
lee innolla ensimmäistä kokonaista 
vuottaan leoissa. Pysykää kuulolla, 
lisää seuraa!

7.  Klubivirkailijoiden Koulutus-7.  Klubivirkailijoiden Koulutus-
päivät -viikonloppu onnistui mai-
niosti. EI hätää, vaikket olisikaan 
ollut paikalla, saat koulutuspaketit/
ohjeet Suomen Leojen hallitukselta. 
Lue myös raportti tapahtumasta 
seuraavasta Leolehdestä.
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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 vuoden Leo 
Europa Forumin 
järjestivät Belgian 

Leot Beverenissä, Pohjois-
Belgiassa aivan Antwerpe-
nin vieressä. Ajankohdaksi 
onnistuimme saamaan ke-
säisimmän viikon Belgias-
sa 11.-18.8. Eli Suomen dele-
gaatio sai oikein aurinkoisen 
potkun kauden alkuun ja toi-
vottavasti tämä näkyy myös 
muille leoille.

Viikon aikana tutustuimme 
belgialaiseen ruokakulttuuriin, 
vierailimme useassa kaupun-
gissa, osallistuimme worksho-
peihin, joissa kehitimme sekä 
omia taitojamme, että mietimme 
itse Forumin tulevaisuutta. Tie-
tenkään ei saa unohtaa muiden 
maiden leoja joihin tutustuimme!

Kaupunkivierailuja
Niin pieni maa kuin Belgia on, 

kaikki kaupungit ovat lähellä toi-
siaan. Sen takia viikkoon olikin 
saatu monta kaupunkivierailua, 
joista saimme valita mieluisim-
man. Ensimmäiset vierailut olivat 
joko Ghentiin tai Namuriin. Mo-
lemmissa tutustuimme kaupun-
kiin oppaan johdolla ja kävimme 
lounaalla, mutta sitten pääsimme 
erikoisempaan osuuteen. Ghen-
tissä pääsimme tekemään sou-
turetken joella, tavoitteenamme 
löytää kahdeksaan eri paikkaa 
kuvien perusteella ja yhdistää ne 
paikan nimeen. Namurissa leot 
kulkivat mukulakivikatuja cityju-
nalla ja heidän päivänsä aloitti it-
se kaupunginjohtaja puheellaan.

Seuraavana päivänä mat-
kattiin suurimpiin kaupunkeihin, 
Brysseliin ja Antwerpeniin. Pää-
kaupungissa vierailleet pääsivät 
tutustumaan Europarlamentiin ja 
kaupunkiin. Samaan aikaan sat-
tui olemaan esillä Brysselin Flo-
wer Carpet. Antwerpen taas on 
tunnettu monista asioista: muo-
dista, timanteista, arkkitehtuu-
rista ja historiastaan. Kierrok-
silla näimme kaupungin muurit, 
totesimme, että joen yli ei mene 
siltoja, vaan on rakennettu tun-
nelit joen alitse ja löysimme os-
toskadun, josta voi bongata The 
Antwerpen Sixin suunnittelijoi-
den liikkeitä.

Viimeisellä kierroksella vaih-
toehtona oli tutustua Antwerpe-
nin satamaan tai eläintarhaan. 
Satamassa näimme miten kah-
vi- ja kaakaopavut säilytetään ja 
kuinka paljon niitä oikein menee, 
varsinkin, kun Belgia on tunnet-

LEFable Belgium!

tu suklaastaan. Lounaan jälkeen 
päädyimme Belgian televisioon 
tunnetun LEO-huutomme kans-
sa. Toivottavasti sana leviää! 
Eläintarhassa vierailleet pääsi-
vät näkemään kaikenkarvaisia 
otuksia ja viettämään leppoisaa 
päivää leojen kesken.

Tehdään me  
hyvääkin!

Belgialaiset olivat valmistel-
leet meille kaksi sosiaalista ak-
tiviteettia. Toisena oli kerätä 
muovikorkkeja, joita käytetään 
muovilavojen rakennusainee-
na. Näitä keräämällä saatiin ra-
haa valmentaa sokeille koiria. 
Closing Ceremonyssa saimme 
vieraan kertomaan, miltä tun-
tuu elää koiran kanssa, joka 
osaa opastaa kauppaan, pos-
tiin, pankkiin ja kaikkiin muihin-
kin peruspalveluihin.

Tämä haaste heitettiin leoille 
jo ennen Pre-Forumia, ja tulos-
ta saatiin. Tavoitteeksi oltiin ase-
tettu kolme koiranpentua, mutta 
kerätyillä korkeilla ja muutaman 
tuhannen euron rahalahjoituk-
sella saimme kasaan seitsemän 
suloista koiranpentua. Ansaitut 

Teksti Jenni Leskinen,  Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

suosionosoitukset saivat eniten 
korkkeja keränneet leo- ja leijo-
naklubit sekä delegaatiot.

Tiistaille oli järjestetty myös 
verenluovutustilaisuus. Tarkoi-
tuksena oli saada mahdollisim-
man moni nuori luovuttamaan 
verta. Belgiassa on ollut kampan-
joita, joilla pyritään lisäämään 
korkeakouluikäisten nuorten ak-
tiivisuutta verenluovutuksessa. 
Tässäkin saatiin tuloksia, koska 
yleinen aktiivisuus Belgiassa on 
noin 23 prosenttia nuorista ja LE-
Fissä 30 prosenttia osallistujista 
pystyi luovuttamaan verta!

Viimeinen vuosi  
käynnistyi!

Torstai-iltana oli yksi vii-
kon huippukohdista, kun pukeu-
duimme upeisiin gaalamekkoihin 
ja tummiin pukuihin asusteenam-
me venetsialainen naamio. Juh-
lallisen illan aikana nautimme 
toistemme seurasta, mielettö-
män hyvästä ruuasta ja loppuil-
lan vietimme tanssilattialla.

Forumin virallisena viimeise-
nä päivänä perjantaina Closing 
Ceremonyssa kävimme läpi vii-
kon saavutukset ja tapahtumat. 

Forum oli onnistunut kaikin puo-
lin. Esittelimme ensi vuoden Fo-
rumia ja Turkki esitteli vuoden 
2014 Forumia. Kaikki huipen-
tui Forumin lipun siirtämiseen 
meille, Suomen Leoille ja LEF 
2013-tapahtumalle.

Katsaus LEF 
markkinointiin
Pieni katsaus vielä siihen, 

kuinka markkinoimme tulevaa 
Forumia Suomessa. Yksi tär-
keimmistä keinoista markkinoi-
da jotain, on puhuminen ja kas-
vokkain tapahtuva markkinointi. 
Ei tarvitse kuin olla oma itsen-
sä ja tietenkin positiivinen asen-
ne on plussaa.  Muut näkevät ja 
kuulevat ketkä ovat forumin jär-
jestelyjen takana. Siksi onkin tär-
keää, että mahdollisimman moni 
Suomen Leoista osallistuisi en-
si vuoden aikana (ja toivottavas-
ti myöhemminkin) kansainväli-
siin leotapahtumiin. Eri maiden 
vuosikokoukset ovat mielenkiin-
toista katsottavaa ja usein pai-
kalle tulee muitakin kansainväli-
siä vieraita.

Belgian Forumin aikana oli 
kaksi iltaa, jolloin saimme ker-
toa LEFistämme muille. Ensim-
mäinen ilta oli Cultural Presen-
tation of Countries. Jokaisella 
maalla oli pöytä, johon he kas-
asivat tuomisia omista maistaan. 
Suomen pöytä koostui mökkiruu-
asta, eli makkarasta, dipattavista 
vihanneksista ja muusta vastaa-
vanlaisesta. Sen lisäksi pyysim-
me Forumimme teemaan liittyen 
muilta osallistujilta kestäviä lupa-
uksia. Ensin heidän piti kuitenkin 
pelata Life or LEF -peliä, eli voit-
taa joku toinen kivi-paperi-sakset 
-pelissä. Sen jälkeen voittajaa 
pyydettiin kirjoittamaan lupaus 
LEF-lakanalle ja tarjottiin Table 
of winners -pöydän antimia. Par-
haan lupauksen palkitsimme vii-
meisen illan aikana delegaatio-
paidalla ja kuivatulla vastalla.

Viimeisenä iltana oli toinen 
tilaisuus, jossa saimme käyn-
nistää viimeisen vuoden ennen 
meidän Forumviikkoa. Tarjoilim-
me Presentation of Countriesis-
ta jääneitä tuomisia. Toisin kuin 
yleensä, näytimme toisen mark-
kinointivideon vasta illalla, em-
mekä Closing Ceremonyssä. 
Tanssitimme leoja Poika Sau-
noo -biisin tanssissa, niin kuin 
koko viikon ajan ympäri Belgiaa. 
Ja yleisesti vain pidimme haus-
kaa kaikkien kanssa.

Maiden esittelyssä suomalaiset keräsivät kestävän kehityksen parhaita 
ideoita, koska LEF2013 tapahtuman teemana on kestävä kehitys.

” I will promise to spend 
1 minute less in shower...”

LEFable Belgium!

www.leo-clubs.fi
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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 vuoden Leo 
Europa Forumin 
järjestivät Belgian 

Leot Beverenissä, Pohjois-
Belgiassa aivan Antwerpe-
nin vieressä. Ajankohdaksi 
onnistuimme saamaan ke-
säisimmän viikon Belgias-
sa 11.-18.8. Eli Suomen dele-
gaatio sai oikein aurinkoisen 
potkun kauden alkuun ja toi-
vottavasti tämä näkyy myös 
muille leoille.

Viikon aikana tutustuimme 
belgialaiseen ruokakulttuuriin, 
vierailimme useassa kaupun-
gissa, osallistuimme worksho-
peihin, joissa kehitimme sekä 
omia taitojamme, että mietimme 
itse Forumin tulevaisuutta. Tie-
tenkään ei saa unohtaa muiden 
maiden leoja joihin tutustuimme!

Kaupunkivierailuja
Niin pieni maa kuin Belgia on, 

kaikki kaupungit ovat lähellä toi-
siaan. Sen takia viikkoon olikin 
saatu monta kaupunkivierailua, 
joista saimme valita mieluisim-
man. Ensimmäiset vierailut olivat 
joko Ghentiin tai Namuriin. Mo-
lemmissa tutustuimme kaupun-
kiin oppaan johdolla ja kävimme 
lounaalla, mutta sitten pääsimme 
erikoisempaan osuuteen. Ghen-
tissä pääsimme tekemään sou-
turetken joella, tavoitteenamme 
löytää kahdeksaan eri paikkaa 
kuvien perusteella ja yhdistää ne 
paikan nimeen. Namurissa leot 
kulkivat mukulakivikatuja cityju-
nalla ja heidän päivänsä aloitti it-
se kaupunginjohtaja puheellaan.

Seuraavana päivänä mat-
kattiin suurimpiin kaupunkeihin, 
Brysseliin ja Antwerpeniin. Pää-
kaupungissa vierailleet pääsivät 
tutustumaan Europarlamentiin ja 
kaupunkiin. Samaan aikaan sat-
tui olemaan esillä Brysselin Flo-
wer Carpet. Antwerpen taas on 
tunnettu monista asioista: muo-
dista, timanteista, arkkitehtuu-
rista ja historiastaan. Kierrok-
silla näimme kaupungin muurit, 
totesimme, että joen yli ei mene 
siltoja, vaan on rakennettu tun-
nelit joen alitse ja löysimme os-
toskadun, josta voi bongata The 
Antwerpen Sixin suunnittelijoi-
den liikkeitä.

Viimeisellä kierroksella vaih-
toehtona oli tutustua Antwerpe-
nin satamaan tai eläintarhaan. 
Satamassa näimme miten kah-
vi- ja kaakaopavut säilytetään ja 
kuinka paljon niitä oikein menee, 
varsinkin, kun Belgia on tunnet-

LEFable Belgium!

tu suklaastaan. Lounaan jälkeen 
päädyimme Belgian televisioon 
tunnetun LEO-huutomme kans-
sa. Toivottavasti sana leviää! 
Eläintarhassa vierailleet pääsi-
vät näkemään kaikenkarvaisia 
otuksia ja viettämään leppoisaa 
päivää leojen kesken.

Tehdään me  
hyvääkin!

Belgialaiset olivat valmistel-
leet meille kaksi sosiaalista ak-
tiviteettia. Toisena oli kerätä 
muovikorkkeja, joita käytetään 
muovilavojen rakennusainee-
na. Näitä keräämällä saatiin ra-
haa valmentaa sokeille koiria. 
Closing Ceremonyssa saimme 
vieraan kertomaan, miltä tun-
tuu elää koiran kanssa, joka 
osaa opastaa kauppaan, pos-
tiin, pankkiin ja kaikkiin muihin-
kin peruspalveluihin.

Tämä haaste heitettiin leoille 
jo ennen Pre-Forumia, ja tulos-
ta saatiin. Tavoitteeksi oltiin ase-
tettu kolme koiranpentua, mutta 
kerätyillä korkeilla ja muutaman 
tuhannen euron rahalahjoituk-
sella saimme kasaan seitsemän 
suloista koiranpentua. Ansaitut 

Teksti Jenni Leskinen,  Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

suosionosoitukset saivat eniten 
korkkeja keränneet leo- ja leijo-
naklubit sekä delegaatiot.

Tiistaille oli järjestetty myös 
verenluovutustilaisuus. Tarkoi-
tuksena oli saada mahdollisim-
man moni nuori luovuttamaan 
verta. Belgiassa on ollut kampan-
joita, joilla pyritään lisäämään 
korkeakouluikäisten nuorten ak-
tiivisuutta verenluovutuksessa. 
Tässäkin saatiin tuloksia, koska 
yleinen aktiivisuus Belgiassa on 
noin 23 prosenttia nuorista ja LE-
Fissä 30 prosenttia osallistujista 
pystyi luovuttamaan verta!

Viimeinen vuosi  
käynnistyi!

Torstai-iltana oli yksi vii-
kon huippukohdista, kun pukeu-
duimme upeisiin gaalamekkoihin 
ja tummiin pukuihin asusteenam-
me venetsialainen naamio. Juh-
lallisen illan aikana nautimme 
toistemme seurasta, mielettö-
män hyvästä ruuasta ja loppuil-
lan vietimme tanssilattialla.

Forumin virallisena viimeise-
nä päivänä perjantaina Closing 
Ceremonyssa kävimme läpi vii-
kon saavutukset ja tapahtumat. 

Forum oli onnistunut kaikin puo-
lin. Esittelimme ensi vuoden Fo-
rumia ja Turkki esitteli vuoden 
2014 Forumia. Kaikki huipen-
tui Forumin lipun siirtämiseen 
meille, Suomen Leoille ja LEF 
2013-tapahtumalle.

Katsaus LEF 
markkinointiin
Pieni katsaus vielä siihen, 

kuinka markkinoimme tulevaa 
Forumia Suomessa. Yksi tär-
keimmistä keinoista markkinoi-
da jotain, on puhuminen ja kas-
vokkain tapahtuva markkinointi. 
Ei tarvitse kuin olla oma itsen-
sä ja tietenkin positiivinen asen-
ne on plussaa.  Muut näkevät ja 
kuulevat ketkä ovat forumin jär-
jestelyjen takana. Siksi onkin tär-
keää, että mahdollisimman moni 
Suomen Leoista osallistuisi en-
si vuoden aikana (ja toivottavas-
ti myöhemminkin) kansainväli-
siin leotapahtumiin. Eri maiden 
vuosikokoukset ovat mielenkiin-
toista katsottavaa ja usein pai-
kalle tulee muitakin kansainväli-
siä vieraita.

Belgian Forumin aikana oli 
kaksi iltaa, jolloin saimme ker-
toa LEFistämme muille. Ensim-
mäinen ilta oli Cultural Presen-
tation of Countries. Jokaisella 
maalla oli pöytä, johon he kas-
asivat tuomisia omista maistaan. 
Suomen pöytä koostui mökkiruu-
asta, eli makkarasta, dipattavista 
vihanneksista ja muusta vastaa-
vanlaisesta. Sen lisäksi pyysim-
me Forumimme teemaan liittyen 
muilta osallistujilta kestäviä lupa-
uksia. Ensin heidän piti kuitenkin 
pelata Life or LEF -peliä, eli voit-
taa joku toinen kivi-paperi-sakset 
-pelissä. Sen jälkeen voittajaa 
pyydettiin kirjoittamaan lupaus 
LEF-lakanalle ja tarjottiin Table 
of winners -pöydän antimia. Par-
haan lupauksen palkitsimme vii-
meisen illan aikana delegaatio-
paidalla ja kuivatulla vastalla.

Viimeisenä iltana oli toinen 
tilaisuus, jossa saimme käyn-
nistää viimeisen vuoden ennen 
meidän Forumviikkoa. Tarjoilim-
me Presentation of Countriesis-
ta jääneitä tuomisia. Toisin kuin 
yleensä, näytimme toisen mark-
kinointivideon vasta illalla, em-
mekä Closing Ceremonyssä. 
Tanssitimme leoja Poika Sau-
noo -biisin tanssissa, niin kuin 
koko viikon ajan ympäri Belgiaa. 
Ja yleisesti vain pidimme haus-
kaa kaikkien kanssa.

Maiden esittelyssä suomalaiset keräsivät kestävän kehityksen parhaita 
ideoita, koska LEF2013 tapahtuman teemana on kestävä kehitys.

” I will promise to spend 
1 minute less in shower...”

www.leo-clubs.fi

Belgian Center for 
Guide dogs (BCG –  
w w w . g e l e i d e -

hond.be) in Tongeren is 
a small but professional 
training center for guide 
dogs. By training pup-
pies to guide dog, they 
can improve significant-can improve significant-can improve significant

ly the mobility of persons 
with visual disabilities 
so that they can take an 
active role in our society 
again. E.g. independent 
shopping, going to work, 
participate in socio-cul-
tural activities. 

Belgialaisilla pullonkorkeilla opaskoiria

E very year, mil-
lions of lives are Elions of lives are Esaved thanks to Esaved thanks to E

blood transfusions to pa-
tients in critical conditions. 
Blood can not be manufac-
tured and can not be stored 
for over a long period. This 
is why hospitals need to rely 
on a continuous and save 
supply of blood from dona-
tions.

Already more than 75 years, 

LEF Goes Bloody Serious
voluntary do-
nors are the 
backbone of the 
blood supply 
organized by 
the Red Cross. 
In Europe, 500 
million people 
depend on only 
15 millions Eu-

ropeans who donate blood. Sadly 
this is not enough. Furthermore 
approximately 10% of the blood 
donors stop donating every year 
because they have reached retire-
ment age, become ill or no longer 
satisfy the conditions. Therefore 
the Red Cross is always looking 
for new donors.

Knowing that 18 years is the 
legal age for donating blood, the 
Red Cross decided 20 years ago 
to focus on a new target group: the 

university cities, with a young pop-
ulation of students and new work-
ers. This action “Bloody Serious” 
is now active in Ghent, Leuven, 
Antwerp, Courtray, Brussels and 
Diepenbeek and provides about 
7.000 donations per year. Nev-
ertheless, the principal objective 
of ‘Bloody Serious’ is not only to 
have a few times a to expand the 
group of loyal donors.  

The project “LEF GOES 
BLOODY SERIOUS” wanted the  
Leos become acquainted with 
blood donation and hopefully 
persuade them to become a reg-
ular blood donor. During the LEF 
2012, we organized in coopera-
tion with the Belgian Red Cross a 
blood collection at the LEF hotel. 
To lower the threshold to donate 
blood, we have tried to create  
the same at-

Teksti Leo Europa Forum 2012, Final Reportin liite

The training of a puppy 
to guide dog costs €15.000 
of which half of the charge is 
covered by the Flemish gov-
ernment. BCG believes that 
every person with a visual dis-
ability has an equal right to a 
guide dog. ToToT avoid financial
discrimination, BCG is financ-
ing the other half of the training.

In 2005, a num-
ber of volunteers 
started collecting 
plastic caps, which 
are sold to a recycling 
company that makes 
durable pallets from 
it. It is a funny way 
to support BCG be-
cause the profit of
this sale is donated 
to them. Moreover, it 
is for everyone only 
a small effort to col-
lect the plastic caps 
from liquor bottles 
instead of throwing 
them away and don’t 
forget it is also envi-
ronmentally friendly.  
This funny action of 
collecting caps has 
been very successful 
(www.dopjesactie.
be ) and the number 
of people collecting 
them grows every 
year.

Almost 17000 kg 
of bottle caps 
The project ‘We never walk 

alone’ had as goal to collect the 
13500 kg caps, which is suffi-
cient for buying three puppies. 
Therefore for the last two years, 
we have been encouraging 
everyone (Belgian and inter-
national Leo’s, friends, compa-
nies...) to collect as many caps 
as possible by August 2012.  

 Thanks to the support we 
got from all over the world, we 
were able to collect 16825,2 kg 
of caps and 3297€ financial
support or in other words  
7 puppies! 

Teksti Leo Europa Forum 2012, Final Reportin liite

mosphere like the student action 
‘Bloody Serious’. To set a good ex-
ample, all the Belgian Leos were 
invited to participate too. 

Thanks to the support of the 
Belgian Red Cross, we were able 
to collect 25 litres of blood.  

Don’t forget, blood donations 
are a gift, a gesture of solidarity 
with those in need. In this way, we 
hope to appeal to Leos to become 
a blood donor for life. To continue 
we recommend that you contact 
your local Red Cross.

As blood safes lives each and 
every day, each blood donor is a 
hero. 

Thanks for taking this 
opportunity to be a  
LEF HERO!

Belgian leot aloittivat pari vuotta sitten projektin, jossa kerättiin muovipullojen korkit tal-
teen ja myytiin muovin uusiokäyttöyritykseen. Muovikorkeista saaduilla varoilla voitiin 
hankkia sokeiden opaskoiria. 

YHTEENVETO  
SUOMEKSI

Projektissa ”Emme koskaan 
kävele yksin” Belgian leot ja 
leijonat ovat pari vuotta ke-
ränneet muovipullojen korkke-
ja. Kerätyt korkit on toimitettu 
kierrätysmuovia käsittelevään 
yritykseen, joka on maksanut 
muovista kilohinnan mukaan. 
Lopputuloksena he saivat ko-
koon yhteensä hieman alle 
17000 kg muovia ja reilu 3000€ 
Muuta rahallista tukea, joilla voi-
tiin hankkia 7 opaskoiran pen-
tua koulutukseen.

GAetAn PluyM
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LEF tarjoaa monen-
laista mielekästä 
tehtävää jokaiselle 

Suomen Leolle. Tässä yksi 
tärkeimmistä. Etsimme siis 
LEF-vastaavia varainkeruun 
ja yleisen LEF-kuumeen nos-
tattamisesta koko moninker-
taispiiriimme (eli Suomeen). 
Jos haluat olla mukana jär-
jestämässä vuosikymmenen 
suurinta eurooppalaista LEO 
tapahtumaa omalla tärkeällä 
panoksellasi ota haaste vas-
taan ja tule mukaan!

Mikä on LEF- 
vastaava?

LEF-jär jestelytoimikun-
ta toivoo, että jokaisesta Suo-
men leoklubista valitaan syk-
syn 2012 aikana LEF-vastaava. 
LEF-vastaavan tehtävä on tie-
dottaa oman piirinsä leijonaklu-
beja Leo Europa Forum 2013 
-tapahtumasta vierailemalla hei-
dän kokouksissaan. Toimikausi 
kestää tehtävään valitsemises-
ta aina LEF2013 –tapahtumaan 
saakka. Klubin LEF-vastaava 
voi myös mielellään rohkaista 
muita klubilaisiaan vierailuille 
leijonaklubeihin. LEF-järjestely-
toimikunnalta saa kaikki materi-
aalit esitykseen.

LEF2013-järjestelytoimi-
kunta ja Suomen Leojen hallitus 
toivovat, että kaikki klubipresi-
dentit huolehtisivat LEF-vastaa-
van valinnasta ja ilmoittavat 
henkilön yhteystiedot LEF-va-
rainhankinnan vetäjälle (ale-
xander.wilska@metropolia.fi). 
Tehtävässä voi toimia kuka ta-
hansa klubin jäsen, presidentti 
mukaan lukien.

LEF 2013 tulee... 
Oletteko sinä ja klubisi valmiit?

Teksti Vili Urpilainen, LEF2013 presidentti

Aktiviteetti- 
ideoita klubeille
Tiedottamisen lisäksi LEF-vas-

taavan toivotaan järjestävän  kulu-
van kauden aikana klubinsa kans-
sa kaksi varainkeruuaktiviteettia, 
joiden tuotto ohjataan LEF2013 
-tapahtuman järjestämiseen. En-
simmäinen aktiviteetti olisi hyvä 
tehdä tammikuun puoliväliin men-
nessä ja toinen aktiviteetti ennen 
kevään vuosikokousta. Kaikki leo-
klubit saavat varainkeruuideoinnin 
tueksi valmiita aktiviteetti-ideoita 
sähköpostilla. Omia varainkeruui-
deoita saa ja kannattaa tietenkin 
myös käyttää!

LEF-vastaavan  
tehtävä on tärkeä

Leo Europa Forum 2013 on 
projektina suuri ja se toteutetaan 
täysin vapaaehtoisvoimin. Tapah-
tuman järjestäminen onnistunees-
ti vaatii paljon työtä, siksi tarvit-
semme kaikkien leojen ja leijonien 
apua.

Leot ympäri Suomen ovat tär-
keässä asemassa, sillä ilman hei-
tä on lähes mahdotonta pitää näin 
isoa pakkaa kasassa. Pieni järjes-
telytoimikunta ei ehdi kaikkialle. 
Leijonien tuki tapahtumalle on tär-
keä ja leot eri paikkakunnilla ovat 
avainasemassa viemässä viestiä 
eteenpäin.

Uusia yhteistyö- 
muotoja 

 Leojen ja leijonien yhteistyön 
lisääminen on yksi Suomen Leojen 
hallituksen tämän kauden teema. 

Vierailemalla taustaklubeissa ja 
muissa lähialueen leijonaklubeissa 
leoklubin jäsenet saavat mahdol-
lisuuden tutustua oman alueensa 
leijoniin ja kertoa heille leotoimin-
nasta. Klubivieraluiden yhteydessä 
leot ja leijonat voivat kehitellä uusia 
yhteistyömuotoja, joista on molem-
mille iloa. Tarkoituksen on lähentää 
leoja ja leijonia entisestään, sillä yh-
dessä saamme aikaan enemmän. 

Ahkeruus palkitaan! 
LEF-vastaavat hyötyvät  it-

sekin LEF2013:n auttamisesta. 
Heille on luvassa upeita palkin-
toja: 
•	 Ilmainen viikonloppu LEF 

2013- tapahtumaan (tapah-
tuman ensimmäinen viikon-
loppu)

•	 100 euron alennus koko vii-
kon tapahtumasta

•	 Mahdollisuus osallistua jär-
jestelytoimikunnan yhteisiin 
viikonloppuihin

•	 Osallistuminen ensi kevään 
vuosikokouksessa järjes-
tettävään yhteisarvontaan 
kaikkien LEF-vastaavien ja 

Another Leo 
year has 
started alrea-

dy and this year is mo-
re special for you, than 
any other, since you 
are going to  - - organi-
ze a LEF!
I want to give you as this 
years ILO Council Chair-
person my deepest regards 

muiden klubivierailuilla käy-
neiden leojen välillä, jossa 
yksi voittaa ilmaisen lipun 
koko tapahtumaan.

Jokainen leijonaklubivierai-
lu, jonka aikana LEF-vastaa-
va kertoo leotoiminnasta ja Leo 
Europa Forumista, antaa oike-
uden yhteen henkilökohtaiseen 
arpalippuun. Tämä tarkoittaa, 
että mitä enemmän tekee vie-
railuja leijonaklubeihin, sitä to-
dennäköisemmin voittaa ilmai-
sen lipun Suomen Leo Europa 
Forumiin. 

Lisätiedot ja säännöt ilmai-
sen lipun arvonnasta toimite-
taan klubeille sähköpostilla. 

Ota yhteyttä 
LEF2013-järjestelytoimikuntaan
LEF2013 presidentti
Vili Urpilainen
vili.urpilainen@leo-clubs.fi
puh. 044 525 0654

LEF2013 varainhankintapäällikkö
Alexander Wilska
alexander.wilska@metropolia.fi	
puh. 040 841 1822

and admiration to organize 
such a huge international 
Leo event.
But not to rush too much 
ahead, there are lots of 
others international Leo 
events happening this year, 
more information you will 
get from your ILO – Karri 
Lehto.
Hopefully soon the Euro-

pean and Mediterranean 
homepage is going online. 
Here you can explore, what 
else is going on in the in-
ternational Leo world. Furt-
her on the ILOs are planning 
something special for LEF 
2013, working on a com-
mon European project, inc-
reasingly working together 
with Lions Clubs Internatio-

nal and Advisory Panel.
So, if you haven’t registred 
yet for LEF, then now is the 
time – what greater oppur-
tunity is there, then to expe-
rience it on your own count-
ry! ;)
 Hope to see you anywhe-
re, anyplace, anytime – but 
for sure at LEF!

Tervetuloa Finnish Leos
Teksti Sille Sarap, Estonia, ILO:jen puheenjohtaja 2012-2013

www.leo-clubs.fi
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LEF tarjoaa monen-
laista mielekästä 
tehtävää jokaiselle 

Suomen Leolle. Tässä yksi 
tärkeimmistä. Etsimme siis 
LEF-vastaavia varainkeruun 
ja yleisen LEF-kuumeen nos-
tattamisesta koko moninker-
taispiiriimme (eli Suomeen). 
Jos haluat olla mukana jär-
jestämässä vuosikymmenen 
suurinta eurooppalaista LEO 
tapahtumaa omalla tärkeällä 
panoksellasi ota haaste vas-
taan ja tule mukaan!

Mikä on LEF- 
vastaava?

LEF-jär jestelytoimikun-
ta toivoo, että jokaisesta Suo-
men leoklubista valitaan syk-
syn 2012 aikana LEF-vastaava. 
LEF-vastaavan tehtävä on tie-
dottaa oman piirinsä leijonaklu-
beja Leo Europa Forum 2013 
-tapahtumasta vierailemalla hei-
dän kokouksissaan. Toimikausi 
kestää tehtävään valitsemises-
ta aina LEF2013 –tapahtumaan 
saakka. Klubin LEF-vastaava 
voi myös mielellään rohkaista 
muita klubilaisiaan vierailuille 
leijonaklubeihin. LEF-järjestely-
toimikunnalta saa kaikki materi-
aalit esitykseen.

LEF2013-järjestelytoimi-
kunta ja Suomen Leojen hallitus 
toivovat, että kaikki klubipresi-
dentit huolehtisivat LEF-vastaa-
van valinnasta ja ilmoittavat 
henkilön yhteystiedot LEF-va-
rainhankinnan vetäjälle (ale-
xander.wilska@metropolia.fi). 
Tehtävässä voi toimia kuka ta-
hansa klubin jäsen, presidentti 
mukaan lukien.

LEF 2013 tulee... 
Oletteko sinä ja klubisi valmiit?

Teksti Vili Urpilainen, LEF2013 presidentti

Aktiviteetti- 
ideoita klubeille
Tiedottamisen lisäksi LEF-vas-

taavan toivotaan järjestävän  kulu-
van kauden aikana klubinsa kans-
sa kaksi varainkeruuaktiviteettia, 
joiden tuotto ohjataan LEF2013 
-tapahtuman järjestämiseen. En-
simmäinen aktiviteetti olisi hyvä 
tehdä tammikuun puoliväliin men-
nessä ja toinen aktiviteetti ennen 
kevään vuosikokousta. Kaikki leo-
klubit saavat varainkeruuideoinnin 
tueksi valmiita aktiviteetti-ideoita 
sähköpostilla. Omia varainkeruui-
deoita saa ja kannattaa tietenkin 
myös käyttää!

LEF-vastaavan  
tehtävä on tärkeä

Leo Europa Forum 2013 on 
projektina suuri ja se toteutetaan 
täysin vapaaehtoisvoimin. Tapah-
tuman järjestäminen onnistunees-
ti vaatii paljon työtä, siksi tarvit-
semme kaikkien leojen ja leijonien 
apua.

Leot ympäri Suomen ovat tär-
keässä asemassa, sillä ilman hei-
tä on lähes mahdotonta pitää näin 
isoa pakkaa kasassa. Pieni järjes-
telytoimikunta ei ehdi kaikkialle. 
Leijonien tuki tapahtumalle on tär-
keä ja leot eri paikkakunnilla ovat 
avainasemassa viemässä viestiä 
eteenpäin.

Uusia yhteistyö- 
muotoja 

 Leojen ja leijonien yhteistyön 
lisääminen on yksi Suomen Leojen 
hallituksen tämän kauden teema. 

Vierailemalla taustaklubeissa ja 
muissa lähialueen leijonaklubeissa 
leoklubin jäsenet saavat mahdol-
lisuuden tutustua oman alueensa 
leijoniin ja kertoa heille leotoimin-
nasta. Klubivieraluiden yhteydessä 
leot ja leijonat voivat kehitellä uusia 
yhteistyömuotoja, joista on molem-
mille iloa. Tarkoituksen on lähentää 
leoja ja leijonia entisestään, sillä yh-
dessä saamme aikaan enemmän. 

Ahkeruus palkitaan! 
LEF-vastaavat hyötyvät  it-

sekin LEF2013:n auttamisesta. 
Heille on luvassa upeita palkin-
toja: 
•	 Ilmainen viikonloppu LEF 

2013- tapahtumaan (tapah-
tuman ensimmäinen viikon-
loppu)

•	 100 euron alennus koko vii-
kon tapahtumasta

•	 Mahdollisuus osallistua jär-
jestelytoimikunnan yhteisiin 
viikonloppuihin

•	 Osallistuminen ensi kevään 
vuosikokouksessa järjes-
tettävään yhteisarvontaan 
kaikkien LEF-vastaavien ja 

Another Leo 
year has 
started alrea-

dy and this year is mo-
re special for you, than 
any other, since you 
are going to  - - organi-
ze a LEF!
I want to give you as this 
years ILO Council Chair-
person my deepest regards 

muiden klubivierailuilla käy-
neiden leojen välillä, jossa 
yksi voittaa ilmaisen lipun 
koko tapahtumaan.

Jokainen leijonaklubivierai-
lu, jonka aikana LEF-vastaa-
va kertoo leotoiminnasta ja Leo 
Europa Forumista, antaa oike-
uden yhteen henkilökohtaiseen 
arpalippuun. Tämä tarkoittaa, 
että mitä enemmän tekee vie-
railuja leijonaklubeihin, sitä to-
dennäköisemmin voittaa ilmai-
sen lipun Suomen Leo Europa 
Forumiin. 

Lisätiedot ja säännöt ilmai-
sen lipun arvonnasta toimite-
taan klubeille sähköpostilla. 

Ota yhteyttä 
LEF2013-järjestelytoimikuntaan
LEF2013 presidentti
Vili Urpilainen
vili.urpilainen@leo-clubs.fi
puh. 044 525 0654

LEF2013 varainhankintapäällikkö
Alexander Wilska
alexander.wilska@metropolia.fi	
puh. 040 841 1822

and admiration to organize 
such a huge international 
Leo event.
But not to rush too much 
ahead, there are lots of 
others international Leo 
events happening this year, 
more information you will 
get from your ILO – Karri 
Lehto.
Hopefully soon the Euro-

pean and Mediterranean 
homepage is going online. 
Here you can explore, what 
else is going on in the in-
ternational Leo world. Furt-
her on the ILOs are planning 
something special for LEF 
2013, working on a com-
mon European project, inc-
reasingly working together 
with Lions Clubs Internatio-

nal and Advisory Panel.
So, if you haven’t registred 
yet for LEF, then now is the 
time – what greater oppur-
tunity is there, then to expe-
rience it on your own count-
ry! ;)
 Hope to see you anywhe-
re, anyplace, anytime – but 
for sure at LEF!

Tervetuloa Finnish Leos
Teksti Sille Sarap, Estonia, ILO:jen puheenjohtaja 2012-2013

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)(Toimii kaikilla leoilla)(T

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 2012
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Muista ottaa kamera 
mukaan klubisi kokouksiin 

ja tapahtumiin. 

Seuraavan lehden 
deadline:

06.11.2012
Leolehti toivottaa 

värikästä syksyä ruskan 
keskellä!

Leojen järjestämä brändikoulutus
Teksti Ida Forsell, SLH:n presidentti 

Leot oppivat kou-
lutuspäivillä 22.9. 
brändiin vaikuttami-

sesta ja brändikoulutuksen 
pidosta. Brändikoulutus on 
leojen hallinnollinen aktivi-
teetti. Leot voivat siis tarjou-
tua pitämään koulutusta lei-
jonaklubille pientä korvausta 
vastaan. Tarkemmat ohjeet ja 
materiaalit koulutuksenpitä-
miseen saa SLH:n presiden-
tiltä Ida Forsellilta.

Brändi tarkoittaa lupausta 
tai mielikuvaa, joka erottaa jär-
jestön muista vastaavanlaisista 
järjestöistä. Brändi muodostuu 
kaikesta järjestöön liittyvästä 
tiedosta ja mielikuvista. Brän-
din muodostuu kahdesta ulottu-
vuudesta: lupauksesta ja mieli-
kuvasta.

Lupaus ja  
mielikuva

Brändilupaus tarkoittaa 
brändin suunnittelijan näkökul-
maa organisaatiosta. Brändilu-
paus kertoo, mitä me haluam-
me olla ja miten me haluamme 
erottua muista vastaavista jär-
jestöistä. Mielikuva puolestaan 
tarkoittaa ulkopuolisen henkilön 
saamaa käsitystä järjestöstä. 
Mielikuva voi olla hyvinkin kau-
kana lupauksesta. Tavoitteena 
tietenkin on, että nämä kaksi 
vastaavat toisiaan. Brändikou-
lutuksen tavoitteena on auttaa 
tämän tavoitteen saavuttami-
sessa.

Mielikuvaan  
vaikuttaminen

On tärkeää, että brändilupa-
us on selkeä, ja että jäsenistö on 
tietoinen ja yksimielinen lupauk-
sen sisällöstä. Mielikuva syntyy 
ja muovautuu kosketuspinnas-
sa brändin kanssa esimerkiksi 
aktiviteettia tehdessä, lehtijut-
tuja lukiessa tai kaverin serkun 
kertoessa omista kokemuksis-
taan. Lupaus ja mielikuva pää-
sevät mahdollisimman lähel-
le toisiaan silloin, kun jäsenistö 
tuntee lupauksen sisällön ja on 
mielellään samaa mieltä siitä, 
ymmärtää oman vastuunsa mie-
likuvaan vaikuttajana ja varmis-
taa, että heidän toimintansa ja 
antamansa informaatio vastaa-
vat annettua lupausta. 

Mitä hyötyä  
brändi-asioiden 

ajattelemisesta on?
Brändilupauksen kiteyttämi-

nen pakottaa miettimään toimin-
nan tarkoitusta ja kiteyttämään 
sen tavoitteet – eli pakottaa pa-
laamaan strategian peruskysy-
mysten äärelle. Tarkastamal-
la toiminnan ja tiedotuksen ja 
brändilupauksen vastaavuu-
den järjestö kehittyy haluttuun 
suuntaan. Brändiajattelu pa-
kottaa myös siirtämään stra-
tegian käytännön toimintaan. 
Pitkäjänteinen työ muokkaa ul-
kopuolisten ihmisten mielikuvia 
haluttuun suuntaan, tekee toi-
minnasta kiinnostavampaa ja 
lisää brändin arvoa. Houkutte-
levampi mielikuva tuo siis lisää 
innostuneita jäseniä ja kannus-
taa edelleen brändilupauksen 
mukaisen toiminnan kehittämi-
seen. 

Miten koulutus  
pidetään?

Brändikouloutuksen pitäjä sel-
vittää ensin brändiin ja brändinhal-
lintaan liittyvät asiat yleisölleen. 
Sen jälkeen hän pyytää yleisöä 
kirjaamaan ylös mietteitään siitä, 
miksi he ovat mukana toiminnas-
sa. Näistä ajatuksista muodostuu 
brändilupaus. Tämän jälkeen kirja-
taan ylös ajatuksia siitä, mikä saisi 
yleisön sitoutumaan toimintaa en-
tistä enemmän. Näistä mietteistä 
saadaan mielikuva. Lopuksi kaik-
ki ajatukset kootaan kolmiportai-
seen kuvaajaan, josta tulee klubin 
uusi brändilupaus. Koulutukseen 
on olemassa valmis diasarja, jo-
ta koulutuksen pitäjä voi muokata 
haluamakseen. Diasarjan lisäksi 
koulutuksen pitoon tarvitsee kah-
denvärisiä post-it-lappuja, kyniä 
ja valkoista paperia. Koulutus kes-
tää noin tunnin eli se sopii mainios-
ti esimerkiksi klubiesitelmäksi leijo-
naklubin kokoukseen. 

Kysy lisää Suomen Leojen hal-
litukselta. 

Antti Forsell

idA FA FA orsell

idA FA FA orsell
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