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Innostava Barry

Jyväskylän vuosikokous on takana ja uusi toimintakausi edessä. Jyväsky-
lästä jäi mieleen erikoisesti vielä silloisena II varapresidenttinä mukana 
olleen Barry J. Palmerin esiintyminen. Juhlapuheensa aikana hän liikkui 

yleisön keskuudessa kokoussalissa jopa perälle saakka, ja esitti lionstoimin-
tamme tilaan ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä lähinnä nuorille ja nai-
sille. Hyvistä vastauksista palkintona oli presidentin standaari.

Palmerin tyyli poikkesi jopa amerikkalaisista virkaveljistä, mutta se sopi 
hyvin isoon suomalaiseen lionskokoukseen. Läsnäolijat seurasivat puhet-
ta uskomattomalla tarkkuudella ja innostava sanoma meni varmasti perille. 
Saa nähdä kuka suomalaisista lionsjohtajista ottaa oppia rennosta esiintymi-
sestä. Ehkä PDG Harri Westermarck on päässyt lähimmäksi Palmerin tyyliä.

Jyväskylästä jäi mieleen myös lyhyt marssireitti. Se oli noin 300 metrin 
mittainen ja vei aikaa kolmanneksen aikaisemmista marsseista. Saa nähdä 
koska marssi kuitataan lippujen juhlavalla sisään tuonnilla värikkäiden mu-
siikki- ja valoesitysten säestämänä?

Jyväskylässä oli luontevat puitteet yli 2000 osanottajan tilaisuudelle kaik-
kine tapahtumineen. Paviljongin runsaat tilat sekä läheinen hotellien sijaitse-
minen takasivat järjestelyjen loistavan onnistumisen. Jyväskylä avasi uuden-
laisen leijonaviikonlopun. Ensi kesäkuussa nähdään kuinka Heinola vastaa 
haasteeseen ja mitä uudistuksia perustettu vuosikokoustyöryhmä saa aikaan.

 Hampuri kutsuu

Kesän suurtapahtumiin kuului myös LCI:n vuosikokous Busanissa tai suo-
malaisittain Pusanissa. Etelä-Korean toiseksi suurin kaupunki tarjosi maail-
man leijonille hienon kokouksen. Jo ennakkoilmoittautuneiden määrä antoi 
odottaa jättiläismäistä osanottoa ja niinpä määräaikaan mennessä rekisteröi-
tyjä ilmoittautujia oli noin 55  000. Määrä on kaikkien aikojen suurin. Kaik-
ki eivät kuitenkaan saapuneet kokouspaikalle ja esimerkiksi kansainväliseen 
marssiin osallistui noin 15  000 henkeä ja avajaisjuhlan yleisö sopi hyvin 
 BEXCOn lattiatasolle. Äänestämässä kävi runsaat 3200 klubien edustajaa. 
Koulutettavana olevia kuvernöörielektejä oli paikalla 753. 

Suomalaisia oli Busanissa kuutisenkymmentä. Mutta ensi heinäkuussa 
Hampurissa määrä moninkertaistuu. Matka on lyhyt ja Hampuriin on help-
po mennä. Ja suurin houkutus on oman varapresidenttiehdokkaan mahdol-
linen valinta. PID Harri Harri Ala-Kulju on meidän valttikortti ja kaikki näyt-
täisi tällä hetkellä suosivan suomalaista. Pidetään peukkuja pystyssä, sillä 
H-hetki on lähellä, ja ratkaisevat ennakkovalinnat korkeimmalla tasolla ovat 
enää kuukausien kysymys.

Yli 13 miljoonaa puuta

PIP Wing-Kun Tamin teemaan liittyvä puunistuskampanja ”Miljoona puuta” 
sai huikean päätöksen. Busanissa Tam ilmoitti viimeisen tiedon yli 13 mil-
joonan puun istuttamisesta maailmassa. Tavoite ylittyi mahtavalla tavalla.

Suomalaisittain puunistutus huipentui Jyväskylän vuosikokoukseen, jos-
sa jokaisesta piiristä palkittiin jäsenkasvun ansiosta yksi klubi. Palkintona 
oli Kasvun voimaa symboloiva pihlajantaimi, jonka 14 klubia sai istuttaa 
haluamaansa paikkaan. Lokakuun lehdessämme kerromme laajasti kuvasar-
jalla mihin kukin klubi pihlajansa istutti. 

Alkava kausi pohjautuu IP Wayne Maddenin teemaan ”Palvelun maail-
massa”. Palvelu onkin järjestön päätehtävä ja siitä kertoo tunnuksemme-
kin We serve – Me palvelemme.

Siispä palvelemaan!
Viime lehdessä olleessa entisen pääsihteeri Markus Flaamingin haastatte-

lussa käsiteltiin talousasioitakin. Valitettavasti jäsenmaksun korotusta kos-
kevasta kohdasta oli pudonnut pari sanaa pois ja tekstistä sai väärän käsi-
tyksen. Korjattu teksti on oikein nettilehdessä.

Hyvää alkavaa syksyä ja aktiivista toimintakautta klubeille ja lioneille, 
leoille ja puolisoille!

R a u l  K u u t m a

R
a

u
l

 K
u

u
t

m
a

9 789519 755762

Kurkistuksia

Nainen johtajana

Lions -joulukortit 
jouluna 2011

LEIJONATEKSTIILIT

www.lionsshopfinland.fi

LIONS 2-2011_PAINO.indd   36 Antille pronssia
LC Pielaveden lion Antti Ruuskanen piti Suomen keihäsmainetta 
hienosti yllä nappaamalla Lontoon olympialaisissa 
pronssimitalin. Se irtosi tuloksella 84,12. Voiton vei yllättäen 
Trinidad ja Tobagon Keshorn Walcott 84,58 metrin kiskaisulla. 
Toinen oli Ukrainan Oleksandr Pyatnytsya. Liikuntaneuvojana 
Pielavedellä toimiva 28-vuotias Antti Ruuskanen liittyi lioneihin 
vuonna 2008.



Sivuilta löydät mm:

4/12  LION  3

Kansainvälinen presidentti 
Wayne A. Madden ja 
puoliso Linda

Suomen Lions-liitto ry  www.lions.fi  elokuu 4/2012

23. elokuuta

4/2012
KANNEN KUVA: Wayne A. Madden, Auburnista Indianan osavaltios-
ta valittiin kansainvälisen lionsklubien järjestön presidentiksi Etelä-Ko-
rean Busanissa pidetyssä vuosikongressissa. Presidentti Madden on va-
kuutusalalla. I varapresidentiksi valittiin Barry J. Parker Australiasta ja II 
varapresidentiksi Joseph Preston USA:sta. Kansainväliseen hallitukseen 
ei suomalaisia nimitetty, mutta Pohjoismaita edustaa Kenneth Persson 
Ruotsista. Myös virolainen Kalle Elster on uusi hallituksen jäsen. 95. vuo-
sikongressi oli kaikkien aikojen suosituin, sillä rekisteröityjä osanottajia 
oli peräti 55  000. Etusivun kuvassa kansainvälinen presidentti Wayne A. 
Madden puolisonsa Lindan kanssa.
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Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski 
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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.
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SSaimme hiljattain päätökseen mi-
tä onnistuneimman kansainvälisen 
vuosikongressin Busanissa, Koreas-
sa. Kongressi menee historiaan kaik-
kien aikojen suurimpana vuosikong-
ressina. Kongressiin ilmoittautuneita 
lioneita ja vieraita oli yli 55  000. Suu-
ret kiitokset entiselle kansainväliselle 
johtajalle Jung Yul Choille ja hänen 
hienolle isäntätoimikunnalleen kai-
kesta siitä työstä, jota he ovat teh-
neet viimeisen viiden vuoden aikana 
kongressin järjestämiseksi. 

Aloittaessani vuoteni kansainvä-
lisenä presidenttinänne haluan kiit-
tää kaikkia teitä 1,36 miljoonaa lionia 
ympäri maailman siitä, että olen saa-
nut mahdollisuuden edustaa maail-
man suurinta palvelujärjestöä. Tämä 
on haaste, jota en ota kevyesti. Kun 
te olette antamassa parhaan panok-
senne, järjestöllämme tulee olemaan 
jälleen kerran huikea vuosi.

Nopea lähtö on 
onnistumisen ehto

Meidän on tärkeätä saada hyvä läh-
tö tälle uudelle, entisten vuosien pe-
rinnölle rakentuvalle lions-vuodelle, 
jonka teemana on “Palvelun maail-
massa”. Monet teistä tietävät, että 
olen kotoisin Indianasta ja että meil-

Lionit, käynnistäkää moottorit!
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.

lä on Indianapolis 500  -kisa. Koska 
olen innokas moottoriurheilun kan-
nattaja, tulen varmasti tekemään 
vertailuja meidän lionsvuotemme 
ja Indy 500  -kisan pitämisen välil-
lä. Kaikissa kilpailuissa onnistumi-
sen edellytyksenä on nopean lähdön 
saaminen, ja aika ajoin tarvitsemme 
varikkopysähdyksen arvioidaksem-
me edistymistämme. 

Ryhmätyö on tietysti erittäin mer-
kittävä menestystekijä, ja samoin on 
tärkeätä, että meillä on tiekartta ja 
suunnitelma perille pääsemiseksi. 
Pyydän jokaista klubia käyttämään 
suunnitelmansa pohjana Erinomai-
sen klubin palkinnon vaatimuksia. 
Niiden avulla varmistetaan klubin 
menestys, ja vaatimukset on help-
po täyttää ryhmätyöllä. 

Joka neljäs  
lukutaidoton

Lukiessanne tässä lehdessä olevaa 
presidentin teemaani huomaatte, 
että korostan voimakkaasti lukutai-
dottomuuden ehkäisemistä ja eli-
minointia. On arvioitu, että maail-
massamme joka neljäs ihminen on 
lukutaidoton. Se on asia, johon lionit 
voivat vaikuttaa. Voimme sponsoroi-
da lukukilpailuja, mennä tunniksi vii-

kossa kouluihin lukemaan ääneen 
lapselle, pitää koulupäivän jälkeen 
lukutuokioita paikkakuntamme kir-
jastoissa ja niin edelleen. Älkääkä 
unohtako tehdä niitä RAP-videoi-
ta (Reading Action Plan -videoita) 
siitä, mitä klubinne tekee lukemisen 
edistämiseksi. Kun laitatte vaikka 
parin minuutin videonpätkän verk-
kosivuillemme, voitte näyttää koko 
lions-maailmalle, miten klubinne toi-
mii lukutaidon edistämiseksi.

Odotan innokkaasti pääseväni 
tapaamaan mahdollisimman mo-
nia teistä, kun käyn tänä vuonna eri 
foorumeissa ympäri maailman, vie-
railen lukuisissa moninkertaispiireis-
sä tai näen teitä Facebookissa. Mi-
nua hämmästyttävät aina ne erilaiset 
hankkeet, joita klubimme ja piirimme 
tekevät parantaakseen omia paikka-
kuntiaan. Jatkakaa hienoa työtänne. 
Odotan innokkaasti myös klubipre-
sidenttiemme tapaamista. LIONIT – 
käynnistäkää ne moottorinne NYT, 
kun aloitamme uuden työvuoden 
PALVELUN MAAILMASSA!

Kansainvälinen presidentti Wayne A. Madden on innokas moottoriurheilun kannattaja. Kauden aikana hän tekee ver-
tailuja meidän lionsvuoden ja Indy 500 -kisan pitämisen välillä. Kaikissa kilpailuissa onnistumisen edellytyksenä on 
nopean lähdön saaminen, ja aika ajoin tarvitsemme varikkopysähdyksen arvioidaksemme edistymistämme. 

Wayne A. Madden
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

L
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LLions-järjestön kansainvälinen halli-
tus on kokoontunut 17.–21.6.2012 
Busanissa Etelä-Koreassa. LCIF teki 
kokouksessa tärkeitä päätöksiä, kun 
se myönsi 34 standardi-, kansainvä-
lisen avun ja Core 4 apurahaa, yh-
teensä lähes 1,8 miljoonaa dollaria. 
Japanin jälleenrakentamiseen hyväk-
syttiin kolme projektia, yhteensä 2,2 
miljoonaa dollaria.

Core 4 apurahat priorisoitiin dia-
beteksen ehkäisy- ja kontrolli ohjel-
maan yhdeksi vuodeksi ja Lions 
Quest-ohjelmaan kolmeksi vuodeksi 
eteenpäin. Lions Questin neuvoa-an-
tavaa toimikuntaa laajennettiin Lions 
Quest-kokemusta omaavilla johtajil-
la sekä teknisillä asiantuntijoilla.

Monet kansainvälisen hallituksen 
päätöksistä koskivat hallinnollisia 
asioita, jotka perustuivat jo aiemmis-
sa kokouksissa tehtyihin päätöksiin. 
Sääntö- ja ohjesääntötoimikunta kä-
sitteli saapuneita 2. VDG:n valintaa 
koskeneita valituksia eri maista. Osa 
valituksista hyväksyttiin ja osa hy-
lättiin. Sääntöjä uudistettiin vastaa-
maan kauden vaihteessa tapahtu-
nutta kansainvälisen jäsenmaksun 
korotusta. 

Piiri- ja klubipalvelutoimikunta ni-
mesi Georgian ja Kambodzan väli-
aikaislohkoiksi.

Rahoitus ja päämajatoimikunta 
hyväksyi alkaneen toimintakauden 
budjetin, joka on ylijäämäinen. Viral-
listen puhujavieraiden hyväksymis-
sääntöjä muutettiin siten, että puhu-
jien määrä rajoitetaan yhteen siinä 

Hallintoa ja viestintää kehitettiin

tapauksessa, jos osapiirien vuosiko-
koukset pidetään moninkertaispiirin 
kokouksen yhteydessä.

Koulutustoimikunta täsmensi 
paria edellisen kokouksen päätös-
tä koskien piirikuvernöörielektien 
koulutuksen kulukorvausten ehtoja 
sekä GMT- ja GLT-johtajien kelpoi-
suutta kansainvälisellä tasolla. Jä-
sentoimikunta tarkensi jäsenasioita 
koskevia sääntöjä vastaamaan edel-
lisessä hallituksen kokouksessa hy-
väksyttyjä kulukorvauksia. Vuoden 

Leo-palkintohakemusten määräajak-
si muutettiin huhtikuun ensimmäi-
nen päivä.

Nettisivuilta tietoa 
myös suomenkielellä

Kauden viimeisen hallituksen ko-
kouksen päätöksillä voidaan kehit-
tää järjestön tehokkuutta ja hal-
lintoa. Kansainvälisen päämajan 
viestintäosasto organisoitiin si-
ten, että audiovisuaalinen viestin-

tä ja tapahtumat, sisäinen viestin-
tä ja verkkoviestintä muodostavat 
omat kokonaisuutensa. Nykyaikai-
nen viestintä ja näkyvyys ovat tärkei-
tä niin paikallisella kuin kansainväli-
selläkin tasolla. Kannattaa tutustua 
järjestömme nettisivuihin osoittees-
sa www.lionsclubs.org . Sieltä löytyy 
ajankohtaista Lions-tietoutta uuden 
toimintakauden aloitukseen myös 
suomenkielellä.

Tapani Rahko
PID 2007–2009

PID Tapani Rahko sekä lastenkirjahahmot Tatu ja Patu PDG-tapaamisessa Sastamalassa. Kuva: Helena Rahko.

Aika taistella tuhkarokkoa vastaan
Juuri nyt eri puolilla maailmaa on 
lapsia, jotka kärsivät kuumeesta, 
heillä on nuhaa, turvonneet silmät 
ja yskä. Vähän myöhemmin ilmaan-
tuu ihottuma. Tämä ei ole mikään ta-
vallinen lapsuusiän tauti. Tämä on 
tuhkarokko ja se voi olla tappava tau-
ti. Kaikkialla maailmassa vanhemmat 
joutuvat kokemaan lastensa sairastu-
misen tuhkarokkoon vain koska heil-
lä ei ole mahdollisuutta hankkia lap-
sille rokotusta.

Olen aina uskonut, että yksi ih-
minen voi muuttaa maailmaa, mut-
ta että yhdessä toimien voimme 

saada aikaan vielä enemmän. Viime 
vuonna minä haastoin teidät istutta-
maan miljoona puuta. Ette vain vas-
tanneet haasteeseen, te ylititte sen 
istuttamalla 13 miljoonaa puuta. Lo-
kakuussa tulee kuluneeksi vuosi siitä 
kun Bill & Melinda Gates  Foundation 
-säätiö asetti lioneille tavoitteen – 
kerätä USD 10 miljoonaa tuhkaro-
kon vastaiseen taisteluun vastaamal-
la Gates säätiön USD 5 miljoonan 
lahjoitukseen. Uskon, että pystym-
me vastaamaan tähän haasteeseen 
tulevien kuukausien aikana, mutta 
voimme varmasti myös ylittää sen. 

Tänä vuonna tulemme auttamaan 
miljoonia lapsia eri puolilla maail-
maa ja todistamme Gates -säätiölle 
miksi olemme niin arvokas yhteis-
työkumppani.

Avokätisten lionien ansiosta Yk-
si rokotus, Yksi elämä: Lionien Tuh-
karokko-ohjelmassa on kerätty USD 
5 miljoonaa. Mutta lionit ja LCIF ovat 
vasta tavoitteemme puolessa välis-
sä. Meillä on vielä töitä tehtävänä.

Tuhkarokko tappaa satoja lapsia 
joka päivä. Monet muut kärsivät va-
kavista sivuvaikutuksista kuten so-
keudesta, aivovammoista ja kuulon 

menetyksestä. Edullisella rokotuksel-
la Tuhkarokko-ohjelman kautta lio-
neilla on mahdollisuus varmistaa, 
että lapsilla on mahdollisuus ter-
veellisempään lapsuuteen yksinker-
taisen rokotuksen ansiosta.

Kun me uskomme, mikään ei ole 
mahdonta. Nyt on aika osallistua.

 

Terveisin,
Wing-Kun Tam

Puheenjohtaja, Lions Clubs 
International Foundation
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Miehistö on vaihtunut
Lionslaivaston miehistö on vaihtu-
nut niin liitto-, piiri- kuin klubitasol-
lakin, mutta matka jatkuu. Toivot-
tavasti uudet vastuuhenkilöt tuovat 
toimintaan uutta, mutta säilyttävät 
myös sopivasti vanhaa. Meillä on 
vaalimisen arvoisia perinteitä ja ar-
vokasta toimintaa. Lionstavoitteet, 
-periaatteet ja palveluhalu säilyvät, 
vaikka tekijät vaihtuvat.

Olemme alkaneella kaudella – 
jälleen kerran – suurien haasteiden 
edessä. Taloutemme on tiukalla ja jä-
senistön väheneminen uhkaa. Edel-
liseen voisi todeta, että tehdään sa-
mat asiat kuin ennenkin, mutta 
järkevämmin ja taloudellisemmin. 
Jälkimmäiseen on yhtenä keinona 
toiminnan sisällön kehittäminen, 
sillä jäsenten pysymiseen vaikuttaa 
muun muassa toiminnan mielenkiin-
toisuus, järkevyys ja nykyaikaisuus 
sekä omien vahvuuksien ja taipu-
musten käyttömahdollisuus. Eduk-
si on, että jäsenistössä on sekä nuo-
ria että vanhoja. Myös toiminnasta 
saatu mielihyvä sekä mielenkiintoi-
set kuukausitapaamiset edesauttavat 
jäsenten sitoutumista.

Toisaalta jäsenkato on maail-
manlaajuinen ilmiö. Monet muutkin 
maat ja järjestöt kamppailevat saman 
ongelman kanssa. Meillä suuret ikä-
luokat vanhenevat eikä enää jakse-
ta olla aktiivisia ja osallistua, vaikka 
toiminta muuten koetaankin mielek-
kääksi. Nyt mukaan tarvitaan lisää 
myös naisia ja nuoria. Nyt olisi nuor-
ten vuoro ottaa klubeissa vastuuta ja 
näyttää suuntaa, mutta tässä osal-
listuvassa ja kiireisessä maailmassa 
on monia muitakin houkuttimia. Per-
he- ja työelämä vaativat oman osan-
sa ja mukana oleminen vaatii pitkä-
jänteisyyttä ja epäitsekkyyttä, joka 
ei ole kovin tavallista nuorimmissa 
ikäluokissa. Potentiaalinen uusien jä-
senten ikäryhmä onkin 35–55-vuo-
tiaat, kuten myös hiljattain eläkkeel-
le siirtyneet. 

Lionstoiminnalla 
on hyvä kaiku

On rohkaisevaa havaita, että palve-
luhenki elää maassamme ja saamme 
jatkuvasti uusiakin jäseniä klubeihin. 
Uudet klubit ovat pääsääntöisesti 
naisklubeja. Mielestäni olisi hyvä, 
että miesten ja naisten yhteisklube-

ja syntyisi tulevaisuudessa enem-
män. Tiettyjen harrastusten ym-
pärille rakentuneet sekä eri työ- ja 
asuinalueiden klubit ovat harkitse-
misen arvoisia. Uusien jäsenten mu-
kaan saaminen osoittaa, että lions-
toiminnalla on hyvä kaiku ihmisten 
mielissä ja että meitä tarvitaan. Vii-
me kauden maailmanlaajuinen pui-
den istutuskampanja sekä tämän 
vuoden rokotusohjelma tuhkarok-
koa vastaan ovat hyviä esimerkkejä 
siitä, mitä kansainvälinen lionsper-
he saa aikaan. Myös Suomessa ajoit-
tain järjestetyt suuret valtakunnalli-
set rahankeräyskampanjat ovat olleet 
tuloksellisia ja jäsenistöä aktivoivia. 
Seuraava kampanja on alustavasti 
suunniteltu toteutettavaksi sotiem-
me veteraanien hyväksi. 

Kansainvälisestikin me suomalai-
set voimme olla tyytyväisiä ja luot-
tavaisia, sillä olemme jäsenmäärän 
pienenemisestä huolimatta vieläkin 
iso lionsmaa. Toimintamme on laa-
jaa ja tasokasta ja meitä arvostetaan. 
Työskentelemme pääosin paikka-
kuntiemme parhaaksi, mutta muis-
takaamme, että apu ulkomaillekin 

on tärkeää, sillä esim. Sri Lankassa 
jopa pienellä rahalla saadaan paljon 
aikaan. Toivottavasti tekemämme 
työ ja saamamme arvostus kantavat 
niin pitkälle, että saamme lähitule-
vaisuudessa ensimmäisen suomalai-
sen kansainvälisen presidentin. Me 
olemme sen ansainneet, meillä on 
siihen hyvät mahdollisuudet ja meil-
lä on hyvä ehdokas.

Meidät leijonat tunnetaan siitä, 
että me lahjoitamme 100 %:sti ne 
varat, jotka toiminnallamme kerääm-
me. Leijoniin voi luottaa. Autamme 
ja palvelemme ihmisiä hyvin monella 
tavalla, sekä suoraan että välillisesti. 
Olisi tärkeää löytää erilaisten rahan-
keräysaktiviteettien lisäksi entistä 
enemmän palveluaktiviteetteja, sillä 
ne ovat ihmisläheisiä ja niiden avul-
la teemme parhaiten toimintaamme 
tunnetuksi. 

Palvelu korostuu

Nyt alkaneella toimintakaudella ko-
rostuu erityisesti palvelu. Olemme-
han maailman suurin palveluklubien 
järjestö. Kansainvälisen president-

timme Wayne A. Maddenin tee-
ma on In a World of Service ja ko-
timainen teemamme on Palvelulla 
hyvinvointia. Suunnitteilla on, et-
tä järjestäisimme valtakunnallises-
ti äitienpäiväviikolla keväällä 2013 
seniorikansalaisille kohdistetun pal-
velutempauksen, jonka yhteydessä 
kävisimme tervehtimässä ja ulkoilut-
tamassa laitoksissa sekä yksin koto-
naan asuvia. Toivottavasti tämä aja-
tus saa laajaa kannatusta.

Näin kauden alussa toivotan kai-
kille leijonille, leijonaperheille ja le-
oille toiminnallista ja hyvää mieltä 
tuottavaa kautta. Pidetään lions-
merkki rinnassa, tuetaan kaikin ta-
voin apua tarvitsevia sekä kerrotaan 
aktiivisesti toiminnastamme niin 
suurelle yleisölle kuin omalle jäse-
nistöllemmekin.

”Ihminen ei voi joka päivä tehdä 
jotain suurta, mutta varmasti jotain 
hyvää.”

Seppo Söderholm 
puheenjohtaja

Puheenjohtaja Seppo Söderholmilla oli Busanissa pohjoismaisen get together-tilaisuuden aikanakin keskusteltavaa ku-
vernöörikurssin vanhimman Tapani Matintalon ja PID Harri Ala-Kuljun kanssa. Kuva: RNen.
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UUusi toimintakausi on käynnistynyt 
palveluhengessä: kotimaan teemam-
me on ”Palvelulla hyvinvointia”. Uu-
den kansainvälisen presidentin Way-
ne A Maddenin teema ”Palvelun 
maailmassa, In a World of  Service” 
tukee hyvin kotimaista teemaamme.

Jyväskylän vuosikokouksen kes-
keisistä päätöksistä kerrotaan toi-
saalla lehdessämme. Uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Seppo 
Söderholm Lappeenrannasta, ja va-
rapuheenjohtajakisan voitti Asko 
Merilä Utajärveltä. Vuosikokouksen 
reilu 1 100 virallista edustajaa päätti 
myös liiton uusista säännöistä. Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen ennak-
kotarkastama sääntömuutosesitys 
hyväksyttiin, ja samalla tehtiin pää-
tös siitä, että sääntöjä aletaan so-
veltaa välittömästi vuosikokouksen 
jälkeen. Tämän perusteella toimin-
takauden 2012–2013 kuvernööri-
neuvosto kokoontui järjestäytymis-
kokoukseensa 10.6. ja valitsi DG- ja 
PDG-jäsenet hallitukseen. Toiminta-
kauden 2012–2013 hallituksen ko-
koonpano on kerrottu lehdessä toi-
saalla.

Vuosikokous hyväksyi myös eu-
ron jäsenmaksukorotuksen. Liit-
tymismaksua ei edelleenkään ole, 
kannatusjäsenmaksut säilyivät en-
nallaan. 

Palvelun maailmassa hyvinvointia tavoitellen

Kansainvälisestä vuosikokoukses-
ta Etelä-Korean Pusanissa kerrotaan 
lehdessä toisaalla.

Kansainvälinen 
jäsenmaksu

Kansainvälinen jäsenmaksu nousee 
kuluvalla kaudella kaksi dollaria ja on 
nyt 41 USD. Uusi korotus on jo hy-
väksytty kaudelle 2013–2014, jol-
loin jäsenmaksu nousee toiset kak-
si dollaria 43:een USD. Muistutan 
kansainvälisen jäsenmaksun mak-
samisen tärkeydestä, ettei klubi tipu 
kansainvälisen järjestön aktiivijäse-
nlistalta. Kansainvälinen jäsenmak-
suhan maksetaan kahdessa erässä 
LCIlta tulevan jäsenluettelon ja sii-
hen liitetyn laskun pohjalta. Asiaa 
koskevat ohjeet löytyvät tarvittaessa 
vuosikirjan sivuilta A.54–55.

Dollarin kurssi 
muuttunut!

US-dollarin kurssi on noussut 2 snt 
suhteessa euroon. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että jo maksetuis-
ta kansainvälisistä jäsenmaksuista 
saattaa olla odotettavissa lisälasku, 
koska maksettu summa on toteu-
tunutta alhaisempi. Pahoittelem-
me asiaa. 

Uusia kasvoja liiton 
tehtävissä

Uusi kolmivuotiskausi 2012–2015 
on käynnistynyt seuraavissa liiton 
luottamustehtävissä: viestintäjoh-
taja Thorleif Johansson, nettityö-
ryhmän puheenjohtaja Henri Säilä, 
Lions Quest -työryhmän puheenjoh-
taja Osmo Harju, korttityöryhmän 
puheenjohtaja Reijo Stedt ja LCIF-
koordinaattori Heidi Rantala.

Vuosikirja  
2012–2013

Tätä kirjoittaessani olen juuri saanut 
tuoreen vuosikirjan painosta. Vuo-
sikirja on säilynyt entisellään pieniä 
muutoksia lukuun ottamatta. Taulu-
kot liiton entisistä luottamushenki-
löistä on siirretty liiton www-sivuille 
osaksi Jäsenkeskusta. WWW-sivuil-
ta voi myös käydä tulostamassa vuo-
sikirjan alkuosan (ns. A-sivut) oma-
na tiedostonaan. 

Vuosikirjaa on painettu entiseen 
tapaan niin, että 2/3 liiton jäsenes-
tä saa kirjan. Piirit hoitavat vuosikir-
jan jakelun klubeille ilmoittamallaan 
tavalla.

Liiton www-sivuja 
uudistetaan

Laurean ammattikorkeakoulun opis-
kelija on lähtenyt uudistamaan 
Lions-liiton www-sivuja opinnäyte-
työnään. Työ on käynnistynyt ana-
lysoimalla olemassa olevien sivujen 
rakennetta, toimivuutta ja päällek-
käisyyksiä. Seuraavaksi siirrytään 
parannusehdotuksiin, minkä jälkeen 
varsinainen muutostyö käynnistyy. 
Tavoitteena on myös, että liiton ul-
koisten sivujen lisäksi liiton luotta-
mushenkilöiden käyttöön tehdään 
Extranet-alue asiakirjojen jakamisen 
helpottamiseksi.

Aktiviteetit 
jäsenrekisterissä

Aktiviteetti-osioon on lisätty mah-
dollisuus ilmoittaa, onko klubin jär-
jestämässä tilaisuudessa esitetty mu-
siikkia, ja jos kyllä, onko se elävää vai 
tallennettua musiikkia. Tämä liittyy 
Teosto- ja Gramex-maksuihin, jot-
ka liitto vuosittain maksaa piirien 

ja klubien puolesta, mikäli on kysy-
myksessä tallennettu musiikki. Kon-
serttien osalta järjestäjä vastaa itse 
korvauksista. Jäsenrekisteriin teh-
ty lisäys musiikkia koskeviin ilmoi-
tuksiin auttaa liittoa täsmällisemmin 
arvioimaan Teostolle- ja Gramexille 
maksetun vuosikorvauksen määrän.

Hyvä ehdotus

Hyvän käytännön sijaan kerron hy-
västä ehdotuksesta, joka on matkal-
la tarttunut korvaani: monissa klu-
beissa www-sivujen perustamis- ja 
päivittämisasioihin kaivattaisiin 
käytännön apua. Yksi ratkaisu on-
gelmaan voisi olla kääntyminen pai-
kallisen koulun puoleen ja hakemalla 
sitä kautta nuori taitaja joko autta-
maan klubin webmasteria www-si-
vuihin liittyvissä asioissa tai jopa 
hoitamaan www-sivujen päivityk-
siä klubin puolesta. Palkintona voi-
si olla uusi tietokone koulun atk-ker-
hon tai -luokan käyttöön – tai sitten 
pieni stipendi nuorelle auttajalle.

Pari sanaa liiton 
taloudesta

Parhaillaan eletään tilinpäätöksen 
tekemisen aikaa. Samalla liiton ta-
lousarviota päivitetään vuosiko-
kouspäätöksen mukaisesti ottamalla 
huomioon toisaalta mm. Lions-talon 
kunnostamisesta aiheutuvat kustan-
nukset ja toisaalta jäsenmaksun ko-
rotus. Alustavasta tilinpäätöksestä 
näkyy, että liiton tiukka talouslin-
ja on kannattanut. Edelleenkään ei 
ole syytä leveämpään elämään mut-
ta suunta on selvästi oikea ja sillä lin-
jalla jatketaan.

Toimintatarmoa ja tekemisen iloa 
alkavaan toimintakauteen!

Pääsihteeri Maarit Kuikka yhdessä irlantilaisen kirjailija Oscar Wilden ja vi-
rolaisen kirjailija Eduard Vilden kanssa Tarton matkallaan heinäkuussa 2012.

Maarit Kuikka
Pääsihteeri
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Lions Clubs Internationalin 95. vuo-
sikokous Etelä-Korean Busanissa 
22.6.–26.6.2012 jää historiaan jär-
jestön kaikkien aikojen suurimpana. 
Kongressiin ilmoittautuneita lioneita 
ja vieraita oli yli 55  000. Tilaisuudet 
pidettiin Busanin näyttely- ja kon-
gressikeskuksessa BEXCOssa, jos-
sa olosuhteet ja puitteet olivat erin-
omaiset ja yhdessä paikassa. Kun 
lisäksi hotellipalvelut löytyivät ly-
hyen matkan säteellä, kokousjärjes-
telyt onnistuivat loistavasti. Kokous 
oli suurin kansainvälinen tapahtu-
ma Busanissa ja toinen lionien vuo-
sikongressi Etelä-Koreassa.

Korea on perinteinen lionsmaa 
yli 2 100 klubin ja 85  000 lionin voi-
malla. Paikalliset lionit ovat muka-
na käytännön palvelutyössä monilla 
aloilla, kuten ympäristön suojelemi-
sessa, terveyshuollon parantamises-
sa, nuorisotyössä ja monien muiden 
paikkakunnan palvelujen järjestämi-
sessä. Vapaaehtoiset Busanista ja 
muualta Koreasta ovat useita vuosia 
valmistelleet vuosikokousta. He oli-
vat vastuussa vieraanvaraisuudesta 
mukaan lukien vastaanottokeskus-
ten miehitykset, tervetulotoivotus-
ten järjestämiset, paikallisten mars-
siorkesterien varaamiset paraatiin 
sekä järjestyksen valvonnasta kon-
gressin tapahtumissa.

Busan sijaitsee Etelä-Korean ete-

Wayne A. Madden pitää palvelun nopeaa
käynnistymistä onnistumisen ehtona

läisessä kärjessä ja merimatkaa Ja-
paniin on noin 200 kilometriä. Si-
nisten vuorten, jokien ja ihanien 
hiekkarantojen ympäröimä kaupun-
ki on 1600-luvulla perustettu me-
renrantakaupunki ja todellinen tule-
vaisuuden kaupunki, jonne turistit 
tulevat löytämään tiensä. Monet Ete-
lä-Koreaan saapuneet kokousvieraat 
hämmästelivät Busanin nopeaa nou-
sua kansainvälisesti korkeatasoisek-
si suurkaupungiksi. 3,5 miljoonan 
asukkaan keskus tarjoaa nähtävyyk-
siä historiallisine temppeleineen kuin 
tämän päivän dynaamisen rakenta-
misen tuloksia pilvenpiirtäjineen, 
mahtavine siltarakennelmineen sekä 
valtavine ostoskeskuksineen. Busa-

nissa on jopa maailman suurin tava-
ratalo Shinsegae.

Vuosikokouksen puheenjohtaja-
na toimi tehtävänsä päättävä presi-
dentti Wing-Kun Tam, joka sai iloita 
kaudellaan tapahtuneesta jäsenmää-
rän kasvusta, mutta ennen kaikkea 
teemansa edellyttämän haasteen 
miljoonan puun istuttamisen on-
nistumisesta yli kymmenkertaises-
ti. Lopulliseksi istutusmääräksi vii-
me hetken puhelinsoitto vahvisti 
13  211  348 puuta. Tam kertoi myös 
lionien palvelutoiminnasta innoit-
tavia tarinoita, jotka korostivat hä-
nen ”Minä luotan” -teemansa on-
nistumista.

Wayne A. Madden 
uusi presidentti

Wayne A. Madden, Auburnista In-
dianan osavaltiosta valittiin kansain-
välisen lionsklubien järjestön presi-
dentiksi. Presidentti Madden on 
vakuutusalalla. Hän tulee johtamaan 
järjestöä, jolla on 1,35 miljoonaa jä-
sentä 46  000 klubissa, 206 maassa 
ja maantieteellisellä alueella. Hän tu-
lee myös auttamaan suunnan luomi-
sessa Kansainvälisen Lionsjärjestön 
säätiölle ja säätiön SightFirst -ohjel-
malle, jonka tavoitteena on ehkäis-
tävissä ja parannettavissa olevan so-
keutumisen poistaminen. 

Presidentti Madden on ollut Au-
burn lionsklubin jäsen vuodesta 

1984 ja hän on toiminut sittemmin 
useissa viroissa kuten SightFirst II 
kampanjan sektorikoordinaattorina 
Indianassa. Hänelle on myönnet-
ty monia palkintoja mukaan lukien 
Ainaisjäsenyys järjestössä ja Hyvän 
tahdon lähettilään palkinto. Hän on 
Charter W.P. Woods Fellow, Ken-
tucky Colonel, Duke of Paducah, He-
len Keller Fellow ja progressiivinen 
Melvin Jones -jäsen. Vuonna 2008 
Indianan kuvernööri myönsi hänel-
le humanitaarisesta palvelusta ku-
vernöörin korkeimman tunnustuk-
sen, Sagamore of the Wabash.

Maddenin teema on Palvelun 
maailmassa (In A World of Service). 
Hän on innokas autourheilun ystävä 
ja vetoaakin lioneihin, jotta saatai-
siin hyvä lähtö uudelle lions-vuodel-
le. Hän vertaa palvelutehtäväämme 
Indy 500-kisaan ja käskee käynnistä-
mään moottorit heti. 

Presidentti vetoaa teemassan 
omistautumiseen, jotta lionit si-
toutuisivat palvelutyöhön sekä lu-
kutaidon edistämiseen. Valmiste-
lussa tarvitaan lionien jäsenyyden 
vahvuutta. Hän rohkaisee myös te-
kemään neljä varikkopysähdystä 
vuoden aikana tarpeiden ja tapojen 
uudelleen arvioimiseksi Hänen mie-
lestään lionien on luotava yhteyksiä 
muihin sähköpostilla, Facebookilla ja 
muilla sosiaalisen median välineillä. 
Tarvitaan myös tiimityöskentelyä, ja 
tiimit tarvitsevat vahvaa johtamista.

Maailman terveysjärjestön (WHO) toiminnanjohtaja tri Margaret Chan kiitteli lioneita työstä tuhkarokkorokotusten 
hyväksi. Kuva: RNen.

II varapresidentti Joseph ”Joe” Preston puolisonsa Jonin kanssa. Kuva: RNen.
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Joseph Preston 
toinen varapresidentti

Deweysta, Arizonasta USA:sta ko-
toisin oleva Joseph ”Joe” Preston 
valittiin äänestyksessä järjestön toi-
seksi varapresidentiksi. Hän on am-
matiltaan myyntijohtaja. The Brad-
shaw Mountain Lions Clubin jäsen 
Preston on ollut lionina vuodes-
ta 1974. Hän on toiminut normaa-
lien lionsvirkojen lisäksi mm. mo-
ninkertaispiirinsä koulutus-, Lions 
Quest- ja MERL-puheenjohtajana. 
Hän toimi v. 1994 Phoenixin vuo-
sikongressin puheenjohtajana se-
kä vuoden 2003 USA/Kanada -foo-
rumin puheenjohtajana, Sight First 
II -kampanjan koordinaattorina hän 
ylitti tavoitteensa.

Preston on saanut ansioistaan 
palkintoja, mm. 100 %:n presiden-
tin ja -piirikuvernöörin palkinnot, 
Medal of Meritin, kuusi kansainväli-
sen presidentin palkintoa ja Ambas-
sador of Good Will -palkinnon. Hän 
on progressiivinen Melvin Jones -jä-
sen. Varapresidentti Prestonilla ja hä-
nen vaimollaan Jonilla, joka on myös 

 lion ja Melvin Jones -jäsen, on kaksi 
poikaa, yksi tytär ja viisi lastenlasta.

I varapresidentiksi valittiin odote-
tusti australialainen Barry J. Palmer. 
Virkailijoiden lisäksi valittiin 17 kan-
sainvälistä johtajaa, mukana ensim-
mäisenä virolaisena Kalle Elster ja 
Ruotsista Kenneth Persson. Ensim-
mäisen vuoden johtajat esitellään si-
vulla 11. Äänestyksessä ollut ohje-
sääntömuutos hyväksyttiin.

Tri Margaret Chan 
juhlapuhujana

Maailman terveysjärjestön (WHO) 
johtaja, tri Margaret Chan oli juh-
lapuhujana 25.6. yleisistunnossa. 
Chan on kotoisin Kiinan tasaval-
lasta ja on aikaisemmin palvellut 
Hongkongissa WHO:n lähettiläänä 
koskien influenssaepidemioita sekä 
WHO:n tartuntatautien osaston joh-
tavana avustavana johtajana.

Chan pitää Afrikan mantereella 
saavutettuja terveydenhuollon edis-
tyksiä sekä naisten terveyden kohe-
nemista WHO:n tärkeimpinä saavu-
tuksina. Hänen mielestään järjestön 

on jatkossakin keskityttävä niihin 
väestöihin, joiden tarpeet ovat suu-
rimmat. Hänet tunnetaan myös aloit-
teistaan vuoden 1997 H5Ni -fluns-
saepidemian sekä vuoden 2003 
SARS-epidemian parissa. Chan pu-
hui myös siitä, miten tuhkarokko on 
maailman johtava lasten so keut ta ai-
heuttava tauti kehitysmaissa ja mi-
ten se voidaan estää edullisella ro-
kotuksella. Hän puhui myös siitä 
kunnioituksesta, jonka lionit ovat 
ansainneet palvelun kautta sekä voi-
mastamme muuttaa maailmaa tuh-
karokkorokotusten kautta.

Vuoden 2012 lionien humanitaa-
risen palkinnon sai Deng Pufang ja 
Kiinan vammaisten liiton esitystai-
deryhmä. Palkinto sisältää 250  000 
dollarin apurahan humanitaaristen 
aktiviteettien jatkamiseen. Edellis-
vuosien palkinnon saajiin kuuluvat 
m. Yhdysvaltain entinen presidentti 
Jimmy Carter ja Äiti Teresa.

Piirilehtikilpailun 
voitto taas Suomeen

Jo viidennen kerran lähivuosien ai-
kana Suomi menestyi uutiskirjeiden 
piirisarjassa. Tällä kertaa voittajaksi 
julistettiin G-piirin Metso-Leijona. 
Lisäksi kunniamaininnan sai E-pii-
rin lehti. Vuoden leijonaksi nimet-
tiin Jack ja Wanda Tanaka Kalifor-
niasta ja vuoden leoksi Julie Lym 
Kanadasta. 

Kansainväliseen paraatiin Busa-
nissa osallistui noin 15  000 henkeä 
noin 100 maasta, ja Suomi marssi 
Skandinavian ryhmässä. Tällä ker-
taa univormuisten osanottajien sar-
jassa Pohjoismaat eivät menestyneet 
edellisvuosien tapaan, vaan rahasijat 
menivät Japaniin, Indonesiaan ja Ni-
geriaan. Paraatireitti oli noin 1,8 kilo-
metrin mittainen.

Elektinauhan poistaminen on juhlallinen hetki. Yksin matkassa olleen D-piirin 
elektin Juhani Nyyssösen nauhan poisti CC Seppo Söderholm. Vierellä juuri 
nauhan poistaneina K-piirin Martti Törrönen ja puoliso Ritva. Kuva: RNen.

Pohjoismaiden ryhdikkäitä marssijoita ei tällä kertaa palkittu rahasijoilla. Vä-
rikäs kansallispukuisten ja yhtenäisessä marssiasussa esiintyvä laulava jouk-
ko herätti kuitenkin katujen varsilla olleen runsaan yleisöjoukon voimakkai-
siin taputuksiin. Kuva: RNen.

Uusi presidentti Wayne A. Madden vannoi virkavalansa edeltäjälleen Wing-
Kun Tamille. Kuva: RNen.

Yleisistunnon osanottajat ta-
puttivat voimakkaasti kansainväli-
sen rauhanjulistekilpailun voitta-
jalle Tricia Co Reyesille ja Rauhan 
mahti -esseekilpailun pääpalkinnon 
voittajalle Mikaela Smithille. Lio nien 
jäsen val tioi den värikäs lippuseremo-
nia herätti myös suurta huomiota. 
Kansainvälisessä showssa nähtiin 
monenlaista viihdettä, kuten Lee 
Yong-Bok, lahjakas korealainen so-
kea muusikko, perinteinen korealai-
nen viuhkatanssi ja vauhdikas tais-
telutaitonäytös.

Vuosikokousohjelmaan kuulu-
vien tapahtumien lisäksi kohokoh-
tia olivat mm. suuria lahjoituksia 
tehneiden henkilöiden nimet esil-
lä lahjoittajien seinällä LCIF:n esit-
telypisteessä, MD 300 -piirin lio-
nit Taiwanista, Japanista ja Kiinasta 
saivat tunnustusta puheenjohta-
jalta toisessa yleisistunnossa, jos-
sa he saivat Helping Hands -rinta-
merkit kiitokseksi avokätisyydestään 
sekä Special Olympics -urheilijoiden 
näön tarkastukset Opening Eyes -oh-
jelman puitteissa. Melvin Jones -jä-
senet ja progressiiviset MJ-jäsenet 
saivat rintamerkit puheenjohtajalta 
erityisissä seremonioissa. Uutta oli 
myös Lionit kohtaavat leot -seminaa-
ri, joka sai suuren suosion.

Suomalaisia Busanin vuosikong-
ressissa oli kuutisenkymmentä, jou-
kossa mm. Suomi johtoon -kilpailus-
sa parhaiten menestyneiden kuuden 
piirin arvotut edustajat. Seuraava 
convention pidetään Euroopassa 
Hampurissa. Vuonna 2014 vuoros-
sa on Kanadan Toronto. Sitten Ho-
nolulu Havaijilla, Fukuoka Japanissa 
ja järjestön 100-vuotisjuhlakokous 
järjestetään LCI:n syntysijoilla Chi-
cagossa vuonna 2017.

Raimo Naumanen
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O-piirin kuvernööri Kerttu Illikainen sai seminaarin johtajalta, PID Erkki Lai-
neelta todistuksen onnistuneesta opiskelusta. Oikealla CC Seppo Söderholm. 
Kuva: Tapani Matintalo.

Toimintakauden 2012–2013 pii-
rikuvernöörit saivat perehdytys-
tä tulevaan tehtäväänsä piirikuver-
nööri-elektien seminaarissa 19.–22. 
kesäkuuta 2012 Busanissa Korean 
tasavallassa. Seminaari edelsi var-
sinaista Lions Clubs Internationalin 
95. vuosikongressia 22.–26. kesä-
kuuta 2012. Ennen seminaaria elektit 
suorittivat useita tehtäviä moninker-
taispiirin järjestämässä koulutuk-
sessa ja itsenäisesti interaktiivisten 
verkkokurssien avulla lionien oppi-
miskeskukseen. Tule vien piirikuver-
nöörien (DGE, District Governors-
Elect) seminaari oli intensiivinen 
koulutusseminaari, joka oli suunni-
teltu antamaan tuleville piirikuver-
nööreille tiedot, näkemys ja taidot, 
joita tarvitaan Lions Clubs Interna-
tionalin vahvistamiseen ja raken-
tamiseen. Nämä tehtävät auttoi-
vat suunnittelemaan ja asettamaan 
myös omia tavoitteita tulevalle kau-
delle. 

Kaikista 14 piiristä tulevat piiri-
kuvernöörit osallistuivat seminaa-
riin.Tilaisuudet pidettiin Busanin 
näyttely- ja kongressikeskuksessa 
 BEXCOssa, jossa olosuhteet ja puit-
teet olivat mainiot.

PID Erkki Laineen johdolla ja opas-
tuksella käytiin läpi hyvin monia eri 
aihealueita: mallisäännöt, ohjesään-
nöt ja toimintaperiaatteet, voitokas 
asenne, kansainvälisten prioriteet-
tien edistäminen, erinomaisuuteen 
pyrkiminen, haasteet ja mahdolli-
suudet, erilaisia johtamisoppeja. 
viestintä, delegointi, erimielisyyk-
sien ratkaiseminen, tunnustuksen 
antaminen, motivointi, LCIF jne.

Uudet piirikuvernöörit koulutuksessa

Tässä kuvassa testattiin elektien kädentaitoja, kuinka vaikeaa on päästä hui-
pulle ja miten perustetaan sellainen kivijalka, että torni ei kaadu vaikka vä-
hän myrskyäisikin.  Jokaiselle ryhmälle jaettiin pussi erilaista materiaalia, jo-
ka pussi oli hieman erilainen, ja niistä piti rakentaa mahdollisimman korkea 
rakennelma, jossa maalilippu ylimpänä. Vasemmalt Matti Mälkiä, Martti Tör-
rönen, Toivo Sistonen, Pekka Vatanen, Taisto Kotila ja Seppo Rajamäki. Ku-
va: Tapani Matintalo.

välinen presidentti Wayne Madden 
puhui useissa tilaisuuksissa In-
dianapolis 500 -ajon kohokohdista:

”Aivan kuin autokilpailussa, on 
tärkeää, että meillä on hyvä alku, kun 
aloitamme 95. palvelun vuotta. Mut-
ta on myös tärkeää muistaa, että tä-
mä vuotemme ja palvelumme muil-
le ihmisille ei ole yhden kierroksen 
kilpailu. Kilpailu vaatii kestävyyttä, 
voimaa ja huolellista suunnittelua, 
jotta voimme onnistua.”

Saimme Busanissa erinomaiset 
eväät hyvään alkuun. Kiitoksia täs-
tä mahdollisuudesta ja ainutlaatui-
sesta kokemuksesta!

Toivo Sistonen
I-piiri

Palvelun maailmassa

Keskeinen aihe oli myös vuoden 
2012–2013 kansainvälinen teema, 
Palvelun maailmassa (In A World of 
Service), jonka on valinnut kansain-
välinen presidentti Wayne Madden. 
Hänen mielestään lionit ja 46  000 
klubista muodostuva verkosto eri 
puolilla maailmaa haluavat antaa pal-
velua kaikille kaikilla paikkakunnilla, 
missä tahansa sitten asummekin.

Jokainen seminaaripäivä alkoi 
yleisistunnolla, johon myös puoli-
sot/aikuiskumppanit osallistuivat. 
Yleisistunnon aikana käytiin läpi sa-
moja teemoja, mitä seminaarissa. 

Seminaarin aikana oli mahdolli-
suus tavata tulevia piirikuvernöö-
rejä eri puolilta maailmaa. Omassa 
ryhmässä tehtiin ryhmätöitä, käy-
tiin avointa keskustelua ja jaettiin 
omat kokemukset ryhmän muiden 
jäsenten sekä muiden ryhmien vä-
lillä. Teemoihin johdatteli ja aihei-
ta syvensi PID Erkki Laine, jolla on 
vankka ja monipuolinen kokemus se-
kä kansallisesta että kansainvälises-
tä lions-toiminnasta.

Lionit – Käynnistäkää 
moottorinne

Koulutusaineisto oli rakennettu kil-
pa-ajo -teeman ympärille. Kansain-
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Harvey F. Whitley
North Carolina, USA

IP Wayne A. Madden  IPIP Wing-Kun Tam I VP Barry J. Palmer II VP Joseph Preston

LCI:n hallitus kaudella 2012–2013
Lions Clubs Internationalin hallitus valittiin 95. maailmankongressissa Bu-
sanissa 26.6.2012. 

Kauden 2012–2013 kansainvälisenä presidenttinä (IP) toimii Wayne A. 
Madden Indianasta Yhdysvalloista. Edellisen kauden presidentti (PIP) on 
Wing-Kun Tam Hongkongista Kiinasta. I varapresidentiksi (I VP) valittiin 
Barry J.Palmer North Maitlandista Australiasta ja II varapresidentiksi Joseph 
”Joe” Preston Arizonasta Yhdysvalloista.

Alla ovat ensimmäisen vuoden kansainväliset johtajat kuvineen. Toisen 
vuoden johtajien nimet ja kuvat julkaistiin Lion -lehdessä 4/2011 ja nimi-
luettelo löytyy myös tämän lehden sivulta 4.

Suomesta ei tällä kertaa ole edustusta kansainvälisessä hallituksessa, mut-
ta Pohjoismaita edustaa Leif Åke ”Kenneth” Persson Ruotsista. Ensimmäis-
tä kertaa mukana on myös sukulaiskansamme Viron edustaja, sillä kansain-
väliseen hallitukseen valittiin Kalle Elster Tallinnasta.

Ensimmäisen kauden hallitus

Sunil Kumar R
Secunderabad, Intia

Sangeeta Jatia
Kolkata, Intia

Sheryl May Jensen
Rotorua, Uusi Seelanti

Benetict Ancar
Bukarest, Romania

Leif Åke ”Kenneth” 
Persson

Vellinge, Ruotsi

Kalle Elster
Tallinna, Viro

Jui-Tai Chang
Kaohsiung, Taiwan

Ichiro Takehisa
Tokushima, Japani

Dr. Tae-Young Kim
Incheon, Korea

Jaime Garcia Cepeda
Bogota, Kolumbia

Judith “Judy” Hankom
Iowa, USA

Stacey W. Jones
Florida, USA

Dr. Harold Hauser 
Weiler

Virginia, USA

Stephen Michael Glass
West Virginia, USA

John A. Harper
Wyoming, USA

Donald W. Knipp
Missouri, USA
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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

Muistilista juhlan järjestelyihin
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LCI:n presidentti Wayne A. Madden 
syntyi Auburnissa, Indianan osaval-
tiossa USA:ssa. Kaupunki on tänään 
hiljainen ja tyypillinen amerikkalai-
nen pikkukaupunki, jossa on 13  000 
asukasta. 1900-luvun alkupuolella 
siellä tuotettiin klassisia autoja, ku-
ten kuuluisat Duesenberg, Cord ja 
Auburn, jotka olivat teknisesti huo-
mattavasti aikaansa edellä.

Maddenin vanhemmat olivat ko-
via tekemään töitä ja he korosti-
vat koulutuksen merkitystä ainoal-

le pojalleen ja kahdelle tyttärelleen. 
Madden pelasi lapsena pesäpalloa 
kentällä, jonka olivat rakentaneet 
Auburnin lionit. Hän pelasi myös 
lukioaikana koripalloa. 

Madden tapasi tulevan vaimon-
sa Lindan high schoolin toisella 
luokalla, kun Linda oli ensimmäisel-
lä luokalla. He molemmat kävivät 
 Manchester collegea ja menivät nai-
misiin pian sen jälkeen, kun Wayne 
valmistui. Linda piti heidän yhteisis-
tä arvoistaan. ”Tiesin lähes välittö-

mästi, että perhe oli hänelle tärkeä. 
Eikä ollut väliä oliko kyseessä hänen 
perheensä vai minun perheeni,” hän 
sanoo.

Martin Luther King 
oli herättäjänä

Manchesterissa Madden alkoi nä-
kemään maailmaa Aurburnin ul-
kopuolella ja ymmärsi, että suuren 
maailman ongelmat jättivät pienen 
Indianan kaupungin varjoonsa. Ke-
väällä 1968 Martin Luther King Jr tuli 
pitämään puheen kampuksella. Au-
burnin kaupungissa ei asunut mus-
tia opiskelijoita eikä Maddenillä ollut 
omakohtaista kokemusta kansalais-
oikeustaistelusta. Pastori King puhui 
unelmastaan olla ”viimein vapaa.” 
Kuukautta myöhemmin hän kuoli.

Martin Luther Kingin kuuntele-
minen auttoi herättämään Madde-
nin omantunnon. ”Jotkut sen ajan 
suurista saavutuksista eivät hyödyt-
täneet vain afrikkalais-amerikkalais-
ta väestöä. Lioneina me tiedämme, 
että kaikilla on oikeus koulutukseen. 
Kenenkään ei tulisi kärsiä ennaltaeh-
käistävästä sokeudesta. Kaikkien las-
ten tulee voida istua luokassa ja näh-
dä taululle. Jos heillä on vai keuksia 
nähdä ja heidän vanhempansa ei-

vät pysty ratkaisemaan ongelmaa, 
 lionien tulee auttaa,” hän sanoo.

Madden opetti high schoolissa 
viisi vuotta ja hänellä on opettajan 
tutkinto. Opettamisen jälkeen hän 
aloitti Prudential -vakuutusyrityk-
sessä vakuutusvirkailijana. Hän toi-
mi vakuutusvirkailijana kunnes hän 
osti oman vakuutusyhtiön Aubur-
nissa.

Maddenin perhe korosti koulu-
tuksen merkitystä. Linda opetti pe-
ruskoulun toisella luokalla. Tyttäret 
Jennifer ja Julie saivat hyviä arvosa-
noja koulussa, soittivat koulun bän-
dissä ja voittivat palkintoja puheen-
pitokilpailuissa. 

Lindan isä oli lion

Lindan isä oli ollut läheisen Water-
loon lionsklubin presidentti. Joten 
kun hän 1984 sai kirjeen Auburnin 
lionsklubilta ja häntä pyydettiin jä-
seneksi, hän liittyi nopeasti mukaan.

”Olin nähnyt lionien tekevän töi-
tä festivaaleilla ja myyvän hedelmiä 
kadulla. Tiesin, että heillä oli stipen-
diohjelma, josta annettiin apuraho-
ja lukiolaisille joka vuosi. Sen enem-
pää en tiennytkään,” sanoo Madden.

Maddenin tärkeä hetki lionina ta-
pahtui silmälasien kierrätysmatkal-
la Hondurasissa vuonna 1995. Fyy-
sisesti vammainen nuori mies tuli 
hitaasti telttaan, jossa jaettiin sil-
mälaseja. ”Hän kysyi oliko minulla 
aurinkolaseja. Hän kokeili yhtä pa-
ria ja hänen kasvoilleen nousi val-
tava hymy. Kun näet miten palvelu 
todella auttaa toista ihmistä, se on 
hetki, jolloin sinusta tulee lion,” hän 
sanoo. Toinen kohokohta lionsuralla 
Maddenille oli tuoda Operation Kid 
Sight -ohjelma Indianaan.

Muisto paikkakunnan yhteenkuu-
luvuudesta, jonka Madden koki Au-
burnissa, valtava intohimo auttaa 
muita murhatun kansalaisoikeustais-
telijan muistoksi ja pikkukaupungin 
lionsklubin halu antaa takaisin paik-
kakunnalle ovat kaikki syitä siihen, 
että kansainvälisenä presidenttinä 
Madden tulee pitämään palvelun 
tärkeimpänä osana presidenttikaut-
ta. ”Palvelun maailmassa yhden-
kään lapsen ei tule mennä nälkäisenä 
nukkumaan. Kenenkään ei tulisi kär-
siä ennaltaehkäistävästä sokeudes-
ta. Palvelun maailmassa näin ei saa 
koskaan käydä. Meillä on Afrikassa 
vauvoja, jotka syntyvät äideille, jot-
ka ovat HIV-positiivisia. Jonkun pitää 
huolehtia näistä vauvoista,” Madden 
sanoo.

Amerikkalainen klassikko

IP Wayne A.Madden joutui melkoisen onnittelumyllytyksen kohteeksi presidenttivalinnan jälkeen. Kuva: RNen.



4/12  LION  13

Palvelun maailmassa
In A World of Service

Kansainvälisen presidentin Wayne A. Maddenin teema kaudelle 2012–2013 
on Palvelun maailmassa (In A World of Service), joka edustaa arvoja, joi-
den takana lionit ovat seisoneet jo vuosia. – Olemme 46  000 klubista muo-
dostuva verkosto, ja jokainen klubi vaikuttaa omalla alueellaan, sanoo Mad-
den. – Tulemme ehkä erilaisista taustoista ja kulttuureista, mutta meille on 
yhteistä yksi asia – Me palvelemme. Lioneissa yhdistyvät omistautunei-
suus, huolellinen valmistautuminen ja yhteistyö, ja näillä päästään erin-
omaisiin suorituksiin.

OMISTAUTUMINEN

Lionit ovat sitoutuneet palvelutyöhön
– Jatkakaa hienosti onnistuneita maailmanlaajuisia palvelutyökampanjoita. 

Nuorisotyö, sokeiden ja näkövammaisten kanssa työskentely, nälkäisten 
auttaminen ja ympäristönsuojelu.

– lähettäkää valokuvia Palveluviestiin verkossa, jotta voimme osoittaa mi-
ten lionit tekevät palvelutyötä ympäri maailman, 24 tuntia päivässä ja 
seitsemänä päivänä viikossa.

Lionit ovat sitoutuneet lukutaidon edistämiseen
Peruslukutaito määritellään siten, että henkilö osaa kirjoittaa itse oman ni-
mensä ja lukea 10-vuotiaan oppilaan tasolla. Tämän peruslukutaidon kä-
sitteenkin valossa liki miljardi ihmistä maailmassa ovat lukutaidottomia. Ja 
lukutaidon puute ei vaivaa ainoastaan kehitysmaita: liki 20 miljoonaa ame-
rikkalaista kärsivät lukutaidottomuudesta.

Lionit voivat auttaa Lukutaito -ohjelman avulla seuraavasti:
– perustamalla koulupäivän jälkeisiä tukilukuohjelmia
– lukemalla lapsille satuja kirjastoissa
– lahjoittamalla kirjoja tai tietokoneita paikallisille kouluille ja kirjastoille
– toimimalla vapaaehtoisena tutorina paikallisissa kouluissa
– työskentelemällä paikallisten lukutaidon ja tukiopetuksen ammattilais-

ten kanssa
– laatikaa RAP -video lasten innoittamiseksi lukemaan.

Käytännön palveluprojektin lisäksi lionit antavat omista resursseis-
taan. Meidän tulee lisätä ja painottaa tukemme LCIF:lle. Harkitse seu-
raavia asioita:
– LCIF:n ohjelmista ja niiden vaikutuksesta tiedottaminen
– klubien ja yksilöiden tekemien LCIF -lahjoitusten mainostaminen
– Lions-Quest -ohjelman mainostaminen tärkeiden elämäntaitojen opet-

tamiseksi nuorille.

VALMISTELU

Lionien jäsenyyden vahvuutta tarvitaan.
Lionsklubit ovat pitkän matkan kisassa, tällä hetkellä 95 vuotta takana. Kun-
nollinen valmistautuminen, pitkäjänteisyys ja suunnittelu ovat vuosittaisen 
jäsenvahvuuden perusta. Harkitse uusien klubien perustamista tai uusien 
jäsenten kutsumista vuoden ensimmäisen neljänneksi aikana.
– ansaitse yksi Nopean alun palkinnoista: Ajonopeus tai Ohitusnopeus

Kansainvälisen presidentin teema 2012–2013

Palvelun maailmassa

– pyri parantamaan Leosta lioniksi -ojelmaamme ottamalla leot mukaan 
palvelutyöhön ja suunnittelemalla projekteja, jotka tarjoavat hyvää koke-
musta seuraavalle lionsjohtajien sukupolvelle.

Lionit pyrkivät erinomaisuuteen
Kaikkia klubeja ja piirejä rohkaistaan tekemään neljä ”varikkopysähdystä” 
vuoden aikana – yksi per neljännesvuosi. Käytä nämä pysähdykset klubien 
tarpeiden ja jäsenten tarpeiden sekä perinteeksi muodostuneiden tapojen 
uudelleenarvioimiseen. Varmista, että uudet jäsenet integroidaan kunnolla 
klubin aktiviteetteihin, heitä ja heidän huoliaan kuunnellaan ja heidän eh-
dotuksensa huomioidaan. 
– käytä klubin ja piirin varikkopysähdysten tarkastuslistoja
– mainosta klubin erinomaisprosessia
– tarkista edistyminen piirin ja klubin tavoitteissa

Lionit luovat uusia yhteyksiä muihin
Olisi virhe olettaa, että vain nuoriso viestii sähköpostilla, Facebookilla ja 
muilla sosiaalisen median välineillä. Maailma muuttuu ja lionit ovat itse 
muutosagentteja tässä maailmassa. Sähköinen viestintä on kaikkein tehok-
kain tapa yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa. Lionit, leot, klubit, piirit ja mo-
ninkertaispiirit käyttävät yhä enemmän internettiä. Kykymme näkyä verkos-
sa ja ilmentää imagoamme yleisölle on todella tärkeää. 
– perustakaa piirillenne verkkosivut e-klubitalon avulla
– luokaa piirille Facebook sivu ja ladatkaa sivulle valokuvia ja tietoja pii-

rinne projekteista
– käyttäkää You Tubea ja muita tiedonjakosivustoja julkistaaksenne pii-

rin projekteja.
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TIIMITYÖSKENTELY

Lionit arvostavat tiimityötä
Tiimityö kannustaa luovuuteen, ja sallii jokaisen osallistua tasapuolisesti. 
Jopa yksilöurheilulta vaikuttavissa lajeissa, kuten autourheilussa kuski ilman 
hyvää organisoitunutta tiimiä ei voi pärjätä kisassa. Jokainen tiimin jäsen tuo 
tiimiin omat vahvuutensa ja nämä kaikki vahvuudet yhteensä muodostavat 
voittamattoman yhdistelmän. Lionien tiimissä tulisi painottaa avoimuutta, 
kuuntelutaitoa, toveruutta ja saavutuksia. 
– ottakaa kaikki irti maailmanlaajuisesta jäsentyöryhmästä ja johtajakou-

lutusryhmästä, joihin kumpaankin kuuluu piirikuvernööritiimin jäseniä
– rohkaiskaa klubivirkailijoita erinomaisuuteen Klubin erinomaisuuspalkin-

non avulla
– pyrkikää saavuttamaan piirikuvernööritiimin erinomaisuuspalkinto.

Lionstiimit tarvitsevat johtamista
Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on mahtavia johtajia joukossaan. 
Johtamistaitojen kehittämisen tulisi alkaa heti kun henkilö liittyy jäsenek-
si ja mentorointi voi alkaa. 
– pyydä GLT-koordinaattorilta tietoja koulutusmahdollisuuksista omalla 

alueellasi
– järjestä ”työharjoittelua” klubivirkailijoille ja lohkojohtajille
– rohkaise verkkokurssien suorittamisesta.
Kansainvälinen teema, Palvelun maailmassa haastaa lionit piireissä ja klu-
beissa osoittamaan omistautuneisuutta palvelutyölle, erityisesti Lukutaito-
ohjelman avulla. Lionsklubien Palveluviestin kautta jäsenet voivat esittää 
yleisölle kuvia klubien tiimeistä työssään, tähdäten erinomaisuuteen paikal-
liselta tasolta maailmanlaajuiselle tasolle, lionien omistautuneisuuden, huo-
lellisen valmistautumisen ja yhteistyön avulla.

Busanin vuosikongressissa virolai-
silla leijonilla oli syytä juhlaan. 1,3 
miljoonan asukkaan maa sai oman 
edustajan LCI:n hallitukseen. Kal-
le Elster on aktiivisena ja myöntei-
sen elämänasenteen omaavana tul-
lut tunnetuksi aitona lionina niin 
kotimaassaan Virossa kuin muissa-
kin lionsmaissa. 20 vuoden itsenäi-
syysajan aikana maahan on perustet-
tu 61 lionsklubia ja lioneita on 1300.

Kalle Elster liittyi LC Keilaan Tal-
linnassa vuonna 1994 työkaverin 
kutsusta. – En tiennyt lionismista 
mitään, kun ystäväni pyysi minua 
mukaan perustamaan uutta klubia 
Tallinnaan. Samalla hän houkutteli 
muitakin työkavereita sekä naapurei-
ta mukaan. Niinpä perustimme Kei-
la-klubin.

Oma lionsurani alkoi vaisusti, 
koska vuonna 1991 perustin oman 
kuljetusyhtiön, jonka pyörittämi-
nen vei lähes kaiken aikani. 4–5 vuo-

den aikana pystyin olemaan muka-
na vain silloin tällöin. Tilanne parani 
sen jälkeen ja olin klubipresidentti-
nä kaudella 1998–99 sekä osallistuin 

aktiivisesti eri komiteoiden työsken-
telyyn. Nämä vuodet olivat merkit-
täviä virolaisen lionismin käänne-
kohtana.

Kalle Elster on valittu kaksi kertaa 
klubinsa Vuoden leijonaksi. Lohkon 
puheenjohtajana hän toimi kaudel-
la 2001–2002, alueen puheenjohta-
jana 2002–2003 ja piirikuvernööri-
nä 2006–2009 sekä vajaan kauden 
2009–2010. Hallituksen jäsenenä 
hän on ollut 2006–2011 ja kuvernöö-
rineuvoston puheenjohtajana 2011–
2012. Hän on ollut perustamassa 13 
lionsklubia sekä kahta leoklubia. Hän 
on saanut mm. kaksi kansainvälisen 
presidentin palkintoa sekä on prog-
ressiivinen Melvin Jones -jäsen.

59-vuotias Kalle on naimisis-
sa lastentarhaopettajan Main kans-
sa ja heillä on kaksi poikaa, Heiti ja 
Ivo. Vuodesta 1996 Heiti on ollut ak-
tiivinen lion niin klubi- kuin piirita-
son työskentelyssä. Kallella ja Mailla 
on kaksi lastenlasta. Kalle arvostaa 

Kalle Elsteristä ensimmäinen
Viron kansainvälinen johtaja

Virolaiset leijonat riemuitsivat Busanin conventionissa Kalle Elsterin valintaa 
kansainvälisen hallituksen jäseneksi. Kuva: RNen.

Uusi ID Kalle Elster ja puoliso Mai. Kuva: RNen.

maailmassa eniten perhettään, sitten 
tulevat työ, urheilu ja hyväntekeväi-
syys. Urheilussa hänen suosikkejaan 
ovat hiihto, pyöräily ja moottoriur-
heilu.

Viron lionismin 
tulevaisuus hyvä

Kalle Elster näkee virolaisen lionis-
min tilan hyvänä. – Meillä on nyt 
1 300 jäsentä pienessä maassa ja 
olemme saaneet naisiakin hyvin mu-
kaan. Heitä on nyt 25 prosenttia eli 
hieman keskimääräistä enemmän. 
Klubitoiminnassa olemme menos-
sa yhtenäisklubien suuntaan. Toi-
mintaan on helpompi lähteä yhdes-
sä kuin jos toinen jäisi kotiin. Itse 
olen erittäin iloinen poikani liitty-
misestä 18-vuotiaana kanssani sa-
maan klubiin.

Lionismi on antanut minulle pal-
jon. Aikaisemmin elin hieman sul-
jettua elämää, yrittäjänä mielessäni 
oli vain voiton tavoittelu. Nyt raha 
ei merkitse yhtä paljon kuin ennen. 
Olen itse muuttunut lionismin myö-
tä, mutta onhan myös koko maailma 
muuttunut. Pidän ihmisistä ja hei-
dän kanssaan on mukava keskustel-
la. Olen saanut viime vuosina run-
saasti ystäviä eri puolilta maailmaa. 

Kalle Elster haluaa kansainvälise-
nä johtajana olla kehittämässä maa-
ilmaa ja olosuhteita elää siinä. Hän ei 
halua olla opettaja vaan on tarvitta-
essa neuvonantaja ja ideoija. Hänen 
mielestään koko lionsliikkeen perus-
ta on motivoitunut lion sekä vahva 
klubi. Kallen motto on ”Yhdessä me 
voimme tehdä enemmän”.

Raimo Naumanen
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Bangkok, Minneapolis, Sydney, 
Seattle ja Busan. Mitä yhteistä näil-
lä kaupungeilla on? Ne ovat kaikki 
kauniita ja ne ovat toimineet viime 
vuosina pidettyjen Lions Clubs Inter-
nationalin vuosikongressien isäntä-
kaupunkeina. Lisäksi ne kaikki ovat 
todella kaukana Euroopasta. Meidän 
mantereemme lioneilta niin kaukai-
siin kongresseihin osallistuminen on 
vaatinut pitkiä ja kalliita matkoja. Sii-
tä syystä suhteellisen harvat euroop-
palaiset ovat koskaan päässeet oma-
kohtaisesti kokemaan, millaista on 
Lions Clubs Internationalin vuosi-
kongressissa. 

Lyhyt matka

Järjestömme 95-vuotisen histo rian 
aikana maailman lionit ovat ko-
koontuneet vain kahdesti Euroopas-
sa: vuonna 1962 Nizzassa ja vuon-
na 1998 Birminghamissa. Tulevana 
vuonna on kuitenkin uusi mahdol-
lisuus päästä kokemaan vuotuinen 
yleinen kokous lyhyen matkan pääs-
sä. Heinäkuun 5.–9. 2013 yli 200 
maan ja maantieteellisen alueen lio-
nit pitävät kokouksensa Hampurissa, 
joka on Saksan ”portti maailmaan”. 

Lyhyt matka ei kuitenkaan ole 
ainoa asia, joka tekee kongressiin 
osallistumisesta kannattavan. Yli 
1,8 miljoonan asukkaan Hampuri 
on Berliinin jälkeen Saksan toisek-
si suurin kaupunki ja sillä on pal-
jon annettavaa vierailleen. Mainit-
takoon esimerkiksi yksi maailman 
suurimmista satamista, sen histo-
riallinen ”varastokaupunki”, lukui-
sat teatterit ja maailmankuulu oop-
peratalo. Monet musiikkiteatterit, 60 
museota ja maailman laajin pienois-
rautatie kuuluvat myös kaupungin 
erilaisiin nähtävyyksiin. Shoppai-
lusta innostuneet tulevat myös ole-
maan ihastuksissaan. Tarjoukset 
ulottuvat kuuluisan kalatorin anti-
mista (”aikaisille linnuille”) maail-
man arvostetuimpia luksusbrändejä 
myyvien putiikkien valikoimiin. Käy-
tännöllisesti katsoen ei ole mitään, 
mitä täältä ei voisi ostaa.

Verkkosivu

Verkkosivulla www.lcichamburg.
com voi katsoa lyhyen videon, josta 
saa ensimmäisen käsityksen kaupun-
gin kauneudesta ja ihmisten vieraan-
varaisuudesta. Saksaksi ja englan-
niksi löytää myös tietoa ohjelmasta 
ja kongressin tapahtumapaikoista, 
kaupungista, muista tapahtumista 

Tapaa tuttuja Hampurissa
ja matkajärjestelyistä, kuten esimer-
kiksi tutustumiskierrokset ennen ja 
jälkeen kongressin. Käy katsomassa 
ja toteat varmasti: Hampuri on todel-
la vierailun arvoinen.

Paraati

Kuitenkin Lions Clubs Internatio-
nalin vuosikongressissa kaikkein 
tärkein asia on tietysti itse vuosi-
kokous. Perinteisesti kaikkein en-
simmäistä yleisistuntoa edeltävänä 
päivänä pidetään aina yhtä värikäs 
lions-kansakuntien paraati. Myös 
Hampurissa se tulee olemaan hy-
vin erityinen kokemus. Paraati alkaa 
historiallisen kaupungintalon edus-
talla olevalta torilta ja sen reitti kul-
kee ympäri ”Binnenalsteria”, joka on 
upeiden rakennusten ympäröimä kei-
notekoinen järvi keskellä kaupunkia. 
Paraatireitin päässä on koko kongres-
sin ajan avoinna ”kansakuntien to-
ri”, joka antaa käsityksen Euroopan 
kaikkien lionien toiminnasta ja mah-
dollisuuden maistaa eri maiden eri-
koisuuksia 30 eri paviljongissa.

Kongressin 
tapahtumapaikat

Kolme täysistuntoa samoin kuin 
”kansainvälinen show” pidetään 
02World Arenalla. Rakennus val-
mistui vuonna 2002. Siinä on 16  000 
istumapaikkaa ja se on yksi Saksan 
suurimmista kokouspaikoista. Koh-
taamis- ja äänestyspaikkana toimii 
Hamburg Messe. Hampurin kon-
gressikeskuksessa on valmiina tilat 
seuraavan lions-vuoden piirikuver-
nöörien koulutusseminaarille, joka 
pidetään ennen kongressia. ”Ham-
burger Hochbahn” (ylhäällä kulkeva 
metro) takaa miellyttävän ja tehok-
kaan kuljetuksen niiden yli 60 hotel-
lin välillä, jotka on varattu maailman 
lioneille ja kongressin tapahtumapai-
koksi. 

Miten sinne päästään?

Hampurin lentokenttä on yksi Eu-
roopan uudenaikaisimmista. Noin 
60 lentoyhtiötä tarjoaa yhteydet 125 
kaupunkiin. Tiheä rautatieverkosto 
ja moottoritiet yhdistävät kaupun-
gin kaikkiin Euroopan kaupunkeihin. 
Skandinaviasta pääsee Hampuriin 
myös tehokkailla lauttayhteyksillä, 
jotka vievät läheisiin Baltian sata-
miin. Asuntoautolla matkaavat lio-
nit löytävät kosolti paikkoja kulku-
neuvoilleen.

Tapaa tutut Hampurissa 

Tämä mottonaan isäntäkomitea on 
jo yli kolmen vuoden ajan valmis-
tellut Hampurissa pidettävää Lions 
Clubs Internationalin 96. vuosikong-
ressia. Yli 1 000 saksalaista lionia ja 
leoa tulee toimimaan vapaaehtoisi-
na toivottamassa tervetulleeksi ja 
avustamassa lions-ystäviä ja muita 
vieraita kaikkialta maailmasta. Lions 

Clubs International Oak Brookessa 
ottaa vastaa ilmoittautumisia Ham-
puriin heti sen jälkeen, kun Busanin 
kongressi on päättynyt kesäkuun 
2012 lopussa. Käytä tätä tilaisuut-
ta hyväksesi uudistaaksesi vanhoja 
tuttavuuksia ja saadaksesi uusia. Ta-
paa tuttuja Hampurissa! 

Detlef Erlenbruch
järjestelytoimikunta

Lions Clubs Internationalin 
vuosikongressi Hampurissa 2013

Suomi näkyviin 
-arpajaisten nettotuotto 

nuorisotyöhön

Lions-liiton vuosikokouksen 
2012 päätöksen mukaisesti liit-
to järjestää arpajaiset 1.10.2012–
28.2.2013. Pääpalkintoina on 70 
matkaa Hampurissa järjestettä-
vään kansainväliseen vuosikokouk-
seen – Hamburg Convention 2013. 

Nettotuotto käytetään 
nuorisotyöhön

Arpajaisten nettotuotto käyte-
tään kokonaisuudessaan Suomen 
Lions-liiton nuorisotyön tukemi-
seen. Kohteina ovat mm. nuoriso-
vaihto, Lions Quest -toiminta, Ske-
ba -nuorten bändiskaba, Orkester 
Norden, rauhanjuliste- ja esseekir-
joituskilpailut sekä Leo-toiminta. 

Arpajaiset järjestetään teemal-
la Suomi näkyviin. Tavoitteena on 
nuorisotoiminnan tukemisen li-
säksi edistää suomalaisten leijo-
nien osallistumista kansainväliseen 
vuosikokoukseen Saksan Hampu-
rissa 5.–9.7.2013. Harvoin kan-
sainvälinen vuosikokous pidetään 
näin lähelle Suomea. Nyt jos kos-
kaan on monella suomalaisella lio-
nilla mahdollisuus kokea kansain-
välisen suuren lions-tapahtuman 
tunnelma ja se kannattaa kokea!

Jokainen klubi  
saa arpoja

Lions-liitto postittaa syyskuun lo-
pussa jokaiselle klubille noin jäsen-

määrää vastaavan määrän arpoja 
myytäväksi omille jäsenilleen. Ar-
vat tilitysohjeineen lähetetään 
klubien presidenteille. Klubeilla 
on mahdollisuus palauttaa myy-
mättömät arvat, mutta niiden us-
kotaan kaikkien menevän hyvin 
kaupaksi. 

Arpojen hinta on 10 €/kpl ja nii-
tä painetaan 25  000 kpl. Pääpal-
kintoina on 70 matkaa Hampurin 
kansainväliseen vuosikokoukseen, 
70 kylpylälahjakorttia ja 28 korkea-
tasoista puhelinta. Palkintojen ar-
vo on noin 50 % myyntiarvosta. 
Arpojen sekoittaminen tapah-
tuu viranomaisten valvonnan al-
la. Raaputusarvasta näkee välittö-
mästi mahdollisen voiton. 

Arpajaislupahakemus on hy-
väksytty elokuun 15, päivänä ja 
arpajaiset päästään toteuttamaan 
määräaikana. 

Tiedottaminen

Arpajaisista tiedotetaan lisää he-
ti kun arpajaislupa on saatu ja 
käytännön yksityiskohdat on rat-
kaistu. Tiedottaminen tapahtuu 
piirikuvernööreille, klubien presi-
denteille, sihteereille ja rahaston-
hoitajille lähetettävien sähköisten 
uutiskirjeiden välityksellä sekä lii-
ton nettisivujen kautta. Toivot-
tavasti asiaa käsitellään klubiko-
kouksissa heti arpojen saavuttua.

Kannattaa seurata liiton sivuja 
www.lions.fi, josta saa kaikki yk-
sityiskohtaiset tiedot. 

Tuomo Holopainen

TULOSSA ARPAJAISET!
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Suomen Lions-liiton 59. vuosiko-
kous Jyväskylässä 8.–9.6.2012 teki 
harvinaislaatuisen päätöksen. Ko-
kous edustajien taholta noussut yh-
den euron jäsenmaksun korotus-
esitys hyväksyttiin äänestyksessä, 
vaikka hallitus ja kuvernöörineu-
vosto olivat ehdottaneet jäsenmak-
sun pitämistä ennallaan.

 Korotusesityksen tehnyt LDC Ra-
fael Frans perusteli asiaa liiton vai-
kealla taloudellisella tilanteella sekä 
tiedossa olevilla kiinteistön korjaus-
kuluilla. Kun tiedossa oli vuoden 
päästä mahdollisesti tuleva jäsen-
maksun korotus, niin Fransin mu-
kaan on viisasta korottaa jäsenmak-
sua nyt ja saada näin liiton talous 
vakaaksi. Korotusesitystä kannatet-
tiin ja se sai taakseen äänestyksessä 
314 edustajaa ja kuvernöörineuvos-
ton esitys 282. Näin talousarvioesi-
tykseen vahvistettiin 28 euron jäsen-
maksu 27 euron sijaan. 

Toinen merkittävä päätös oli pu-
heenjohtajien valinta, puheenjohta-
jaksi valittiin VCC Seppo Söderholm 
LC Lappeenranta/Raja ja varapu-
heenjohtajaksi äänestyksen jälkeen 
Asko Merilä LC Utajärvi.

Avajaisjuhlassa kokousvieraat 
toivotti tervetulleiksi päätoimi-
kunnan puheenjohtaja Heikki Pa-
milo ja Jyväskylän seurakunnan 
aluekappalainen Seppo Wuolio lä-
hetti seppelepartion sankarihau-
dalle. Musiikillisesta annista vasta-
si unkarilainen Andras Szabo, joka 
opiskelee Jyväskylän ammattikor-
keakoulussa. Kaupungin terveh-
dyksen toi valtuuston puheenjohta-
ja, lion Pauli Partanen. Hän totesi, 

Seppo Söderholm ja Asko Merilä Lions-liiton puheenjohtajakaksikko

Jäsenmaksuun korotus kentän esityksestä  

että Jyväskylä on vahvojen perintei-
den opiskelukaupunki, johon on ai-
koinaan perustettu Suomen ensim-
mäinen suomenkielinen oppikoulu, 
opettajaseminaari ja tyttölyseo. Suo-
situt yliopisto, ammattikorkeakoulu, 
Ilmasotakoulu ja ammattiopisto tar-
joavat monipuolista ja korkeatasois-
ta koulutustarjontaa. Mielenkiintoi-
nen asuinalue avataan parin vuoden 
kuluttua vuonna 2014 pidettävil-
lä asuntomessuilla Jyväsjärven ran-
taan Viherlandian naapuriin. 

Lions-liiton tervehdyksen välitti 
puheenjohtaja Heimo Potinkara. Hän 
sanoi, että kauteen lähtiessä asetim-
me muutamia keskeisiä painopiste-
alueita ja kehittämiskohteita. Näitä 
olivat mm. lions-arvot ja arvokeskus-
telun käyminen klubeissa, avoimuus 
ja viestintä, kansainvälisyys, sekä lii-
ton toimintojen ja talouden tasapai-
nottaminen. Lisäksi jäsenohjelma ja 
koulutus uudistettiin kansainvälisen 
mallin mukaiseksi. Mielestäni monis-
sa keskeisissä tavoitteissa menimme 
hyvin eteenpäin. Kansainvälisesti Sri 
Lankan silmäsairaala valmistui vuo-
denvaihteessa Rathnapuraan. Suo-
malaisten lionien tuella saatiin Hai-
tiin rakennettua 6–7 taloa perheille, 
joilla ei ollut kattoa päänpäällä. Sri 
Lankan kummilapsitoiminta jatkui 
vilkkaana, tuimme rahallisesti hyvin 
LCIF:n katastrofikohteita, sekä NSR 
– aktiviteetteja ja paljon muuta. 

Kansainvälisen järjestön puoles-
ta suomalaisia leijonia tervehti 2. VP 
Barry J. Palmer Australiasta. Hän lu-
mosi kuulijat astelemalla yleisöjou-
kon keskellä kysellen lähinnä nuo-
rilta ja naisilta lionstoimintamme 
tilanteesta. Hyvät vastaukset hän 
palkitsi standaarillaan. Palmer ihaste-
li millaisella innolla suomalaiset lau-
loivat kansallislauluaan. – Jos lions-

toiminnassakin on tällainen palo, on 
varmaa että uusia jäseniäkin on tu-
lossa mukaan. Silloin on myös jär-
jestön tulevaisuus turvattu. 

Palmer toivoi naisia mukaan toi-
mintaan. – Tällä hetkellä naisjäseniä 
on vain 23 prosenttia. Erikoista on, 
että uusissa lionsmaissa tämä pro-
sentti ylittää jopa 50:n. Meillä on siis 
potentiaalia lisätä palvelujoukkoam-
me. Myös nuorissa ja erikoisesti le-
oissa on meidän tulevaisuutemme.

Leopresidentti Jukka Mäkitalo to-
tesi, että leotoiminta on yhteisen hy-
vän puolesta työskentelyä, ja leot 
ovat tästä työstä kiinnostunut ka-
veriporukka, joka koostuu hyvistä, 
luotettavista tyypeistä. Leotoimin-
nan voi kuvata sanoin hyviä tyyp-
pejä työskentelemässä yhteisen hy-
vän puolesta. 

1159 kokousedustajaa 
525 lionsklubista

Jyväskylän vuosikokouksessa oli 
paikalla klubien virallisia edusta-
jia 1159 (2011 Vaasa 1028, 2010 
Hämeenlinna 1123, 2009 Hamina 
1063 ja 2008 Lappeenranta 1091). 
Klubeja oli edustettuna 525 (Vaa-
sa 502, Hämeenlinna 469, Hamina 
483 ja Lappeenranta 500). Varapu-

2. varapresidentti Barry J. Palmer hauskuutti vuosikokousyleisöä kiertelemällä ja jututtamalla paikallaolijoita. 
Kuva: RNen.

Vuosikokouksen nuorin osanottaja 5-vuotias Emma Mälkiä sai puristaa 2. va-
rapresidentin Barry J.Palmerin kättä  uusien piirikuvernöörien onnittelujen ai-
kana. Isä DG-Matti sai onnittelut hetkeä aikaisemmin. Kuva: RNen.
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heenjohtajaäänestykseen osallistui 
1065 äänioikeutettua (Vaasa 996, 
Hämeenlinna 1078, Hamina 963 ja 
Lappeenranta 1020). Toisen kierrok-
sen äänestyksessä oli mukana 999 
äänioikeutettua (Vaasassa 568). 

Lions-liiton puheenjohtajaksi va-
littiin ainoana ehdokkaana ilman ää-
nestystä VCC Seppo Söderholm Lap-
peenranta/Raja. Hän on 64-vuotias 
filosofian maisteri, pääluottamus-
mies ja psykologi, työpaikka Ete-
lä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
Eksoke ja Lappeenrannan kaupun-
kikonserni.

Varapuheenjohtajaksi oli neljä eh-
dokasta. Ensimmäisessä äänestyk-
sessä PDG Asko Merilä LC Utajärvi 
sai 499 ääntä, IPDG Sakari Rahka-
la LC Ylivieska 143 ääntä, DG Pek-
ka Sarvanto LC Helsinki/Kruunuha-
ka 135 ääntä ja PDG Esko Viinikainen 
LC Helsinki/Metsälä 274 ääntä. Toi-
sella äänestyskierroksella PDG As-
ko Merilä sai 607 ääntä ja PDG Esko 

Viinikainen 358 ääntä. Näin varapu-
heenjohtajaksi valittiin 56-vuotias 
Asko Merilä. Hän on hallintotietei-
den tohtori ja toimii Utajärven kun-
nan kehitysjohtajana ja Utajärven 
yrityspuisto Oy:n toimitusjohtajana.

Liiton tilejä tarkastamaan valittiin 
KHT Hannu T. Koskinen LC Helsin-
ki/Revonsalmi ja KHT Marja-Leena 
Turunen LC Helsinki/Aurora. Vara-
tilintarkastajina toimivat HTM Jor-
ma Kuoppala LC Helsinki/Pakinkylä 
ja KHT Guy Willman LC Grankulla/
Kauniainen.

Vuoden 2016 vuosi- 
kokous Turkuun

Vuoden 2016 vuosikokousjärjeste-
lyistä vastaavat Turun seudun lions-
klubit. Turku oli ainoa vuosiko kouk-
sesta kiinnostunut paikkakunta. Ensi 
vuonna kokous on Heinolassa, v. 
2014 Porissa ja 2015 Sotkamossa.

Klubialoitteet hyväksyttiin kuver-

nöörineuvoston päätösesitysten mu-
kaisesti ja ne on esitelty Lion-lehdes-
sä aikaisemmin. Samoin hyväksyttiin 
muutokset liiton sääntöihin. mm. 
kuvernöörineuvosto kokoontuu 
vuosikokouksen jälkeen järjestäy-
tymiskokoukseensa. Silloin valitaan 
myös liiton hallitus. 3-vuotista Lions 
Quest-kauttaan päättävä puheenjoh-
taja Heidi Rantala totesi kauden ai-
kana pidetyn 42 kurssia ja kaikkiaan 
949 opettajaa on koulutettu. Vuo-
desta 1995 Questin kautta opettajia 
on koulutettu 16  600.

Nuorisoleiri- ja vaihtotyöryhmän 
puheenjohtaja Tuula Rantaeskola 
totesi nuorisovaihdon täyttävän 50 
vuotta. Marraskuun kuvernöörineu-
voston kokouksessa juodaan 50-vuo-
tiskahvit. Suomesta lähtee nyt 240 
nuorta 40 maahan. Kesäleirejä pide-
tään neljä, B-, H-, K- ja M-piireissä.

Leotyöryhmän puheenjohtaja 
Antti Forsell totesi kahden vuoden 
aikana perustetun 10 uutta klubia ja 
tällä kaudella aloitti työnsä neljä uut-
ta leoklubia. Hän mainitsi suurimpa-
na lähiajan tavoitteena olevan Leo-
jen Eurooppa Forum 10.–17.8.2013 
Jämsän Himoksella. 

PID Erkki Laine esitti Sri Lankan 
silmäsairaalan loppuraportin. Hän 
totesi, että nyt on kolme vastaanot-
tolääkäriä ja se mahdollistaa lääkärin 
jokaiselle aukiolopäivälle. Leikkaus-
päivät ovat lisääntymässä kahdesta 
seitsemään kuukaudessa, jolloin en-
simmäisen vuoden tavoite tältä osin 
ylittyy huomattavasti. Taloudellisella 
puolella potilastuotot ovat nyt hyvät 
ja kaikkia meidän rahoja ei ole käytet-
ty budjetoidulla vauhdilla. Ongelma-
na on PHACO-laitteen hankinta. Sii-
tä puuttuvan 23 000 euron summan 
voisimme esittää klubeilta vapaaeh-
toislahjoituksina syksyn aikana.

Ensimmäisenä uutta varapuheenjohtajaa Asko Merilää oli onnittelemassa tiu-
kan vaalikamppailun hävinnyt PDG Esko Viinikainen. Kuva: Heimo Turunen.

Vuosikokousmarssilla nähtiin myös PID Harri Ala-Kulju puolisonsa Sirkun kanssa. Takana tulevat C-piirin leijonat ja 
puolisot. Kuva: RNen.

PID Harri Ala-Kulju esitti Suomi 
johtoon -kampanjan tilanteen, ja ko-
kous myönsi kannatustodistuksen 2. 
varapresidentin virkaa varten kausik-
si 2012–2014. Kotimaiseksi teema 
on Palvelulla hyvinvointia – Välfärd 
genom service. Kotimaiseksi teemak-
si kaudelle 2013–2014 ei tullut yh-
tään ehdotusta, joten sama teema 
valittiin myös seuraavallekin kau-
delle. Hyväksyttiin myös liiton toi-
minta-ajatus sekä liiton 2012–2013 
toiminta. Strategiset tavoitteet hy-
väksyttiin myös, jossa pääasioita 
ovat Lions-työn päivitetyt arvot, Pu-
naisen Sulan aikaistaminen ja jäsen-
maksun korottaminen.

PDG Ossi Eloholma tarkasteli ar-
vokeskustelua sääntötyöryhmän 
työn perusteella. 323 klubin esitys-
ten perusteella suomalaisten leijoni-
en arvot ovat palveluhenki, talkoo-
henki, paikallisuus, luotettavuus ja 
ihmisläheisyys. Tavoitearvona on 
kansainvälisyys.

Jäsenmaksuun korotus

Talousarvioehdotus kaudelle 2012–
2013 vahvistettiin ja äänestyksen 
jälkeen jäsenmaksuksi tuli 28 eu-
roa. Liittymismaksuja ei peritä. 
Vuosikokous hyväksyi myös toi-
mintakertomuksen, tilinpäätöksen, 
tilintarkastuskertomuksen sekä ti-
lintarkastajien lausunnon. Arne Rita-
ri-säätiön raportin esitti säätiön pu-
heenjohtaja, PDG Erkki Manninen. 
Säätiön palkitsemiset kuten muut-
kin palkitsemiset ovat toisaalla leh-
dessämme.

PCC Jouko Ruissalo esitteli nuori-
sotyön tukemiseen kohdistetun Lei-
jona-arpajaisten järjestämistä. 10 eu-
ron arvoisia raaputusarpoja myydään 
vain leijonille ja arpoja painatetaan 
25  000 kappaletta. Voittoina on mm. 
70 Hampurin maailmankongressi-
matkoja, 70 kylpyläpakettia ja 28 ar-
vokasta puhelinta.

Päättäjäisjuhlassa puheenjohtaja 
Heimo Potinkara kiitti onnistunees-
ta vuosikokouksesta niin järjestäjiä 
kuin osallistujia. Tanssiryhmä Fla-
mante esiintyi ja LCI:n puheenvuo-
ron kaäytti ID Janez Bohoric Slo-
veniasta. Puheen referaatti toisella 
lehdessä. 

Jyväskylän vuosikokouksen pää-
toimikunnan puheenjohtaja Heikki 
Pamilo luovutti perinteisen vuosi-
kokouskapulan Heinolan vuosiko-
kouksen päätoimikunnan puheen-
johtajalle Jukka Heinoselle, joka 
toivotti leijonat, puolisot ja leot ter-
vetulleiksi ensi kesäkuussa Vieru-
mäelle. 60. vuosikokouksen kun-
niaksi julkaistaan juhlamerkki.

Raimo Naumanen
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Tack
Ett hjärtligt tack för förtroendet samt önskningarna 

om lycka och välgång.
Genom förnyelse tillsammans framåt under perioden 2012–2013!

 Seppo och Helena Söderholm    Asko och Kaisu Merilä
 ordförandepar      vice ordförandepar

Rakkaat ystävät, kiitämme tuestanne. 
Kiitos kanssakilpailijoille. 

Onnittelemme valittua VCC-paria Asko ja Kaisu Merilää.

VCC-ehdokaspari
Sakari ja Aila Rahkala

Yhdessä enemmän

Kära vänner, vi tackar er för ert stöd. Tack till medtävlarna.
Vi gratulerar det valda VCC-paret Asko och Kaisu Merilä.

VCC-kandidatparet
Sakari och Aila Rahkala

Tillsammans mera

Runsaasti kansainvälisiä vieraita
Jyväskylän vuosikokouksessa oli vieraita yhdeksästä maasta. Päävie-
ras oli II varapresidentti Barry J. Palmer Australiasta.

Muut kansainväliset vieraat olivat ID Janez Bohoric Sloveniasta, 
ID Joaquim Antonio Cardoso Borralho Portugalista, ID Gudrun Bjort 
Yngvadottir Islannista, DG Jarkko Enqvist Ruotsista, DG Arne Martin 
Presterud Norjasta, CC Vagn Jessen Tanskasta, CC Arni Vidar Frid-
riksson Islannista, PDG Ulrich Fricke Saksasta sekä DG Olev Saluveer 
Virosta.  Useimmat vieraista olivat Suomessa puolisoineen.

Jyväskylän vuosikokouksessa jaettiin 
jälleen runsaasti kiitoksia ja palkinto-
ja kauden työmyyrille. 

Kansainvälisen presidentin myön-
tämät Presidential Awardit saivat CC 
Heimo Potinkara, PCC Markus Flaa-
ming, PCC Heidi Rantala, PDG Marjo 
Kiviranta, MD-PRC Auvo Mäkinen, 
lion Kyösti Koivusalo.

Kansainvälisen presidentin Lea-
dership Awardin saivat VCC Seppo 
Söderholm, PDG Otfried Blümchen, 
MD-GLT Coordinator Rafael Frans, 
aikaisempi NS-koordinaattori, PDG 
Ulf Nummelin, PDG Seppo Lappa-
lainen, lion Viljo Hokkanen, D-GLT 
Coordinator Carita Pänkälä.

IP’s Certificate of Appreciationin 
saivat MD-YC Kari Isorinne, LeoD 
Antti Forsell, PDG Antti Tuomikos-
ki ja MD-GMT Coordinator Maija-Lii-
sa Heikkilä.

PID Erkki Laineelle ojennettiin 
taulu, joka esitti Ratnapuran silmä-
sairaalaa.

Liiton pienoislipun sai edellisen 
kauden puheenjohtaja Lauri Vainio.

PIP Tae-Sup Leen palkinnon sai 
tällä kertaa LC Kemijärvi. Palkinnon 
saa vuosittain klubi, joka kauden ai-
kana on nostanut jäsenmääräänsä 
eniten alle 20:stä vähintään 20:een. 
LC Kemijärvi kasvatti jäsenmäärään-
sä lasileijonan arvoisesti 14 jäsenes-
tä 24:ään 30.4. mennessä.

Sri Lankan Lions-ystävien seu-
ra palkitsi seuraavat lionit ja klubit 
aktiivisesta työstä kummilasten hy-
väksi: 

PID Harri ja Sirkku Ala-Kulju, lion 
Tero Seppänen, LC Espoo/Kivenlah-
ti, LC Lappeenranta/Raja ja LC Tam-
pere/Siilinkari.

Kiitos
Sydämellinen kiitos luottamuksesta sekä onnen ja 

menestyksen toivotuksista.
Uudistuen yhdessä eteenpäin kaudella 2012–2013!

 Seppo ja Helena Söderholm Asko ja Kaisu Merilä
   puheenjohtajapari     varapuheenjohtajapari

vastaavaan ajankohtaan. Parhaat pii-
rit olivat: 

K-piiri, kasvu 94,91 % 2) D-pii-

Eläkkeelle siirtynyttä pääsihteeriä Markus Flaamingia muistettiin Jyväskylässä 
monin tavoin. Kansainvälisen presidentin myöntämän Presidential Awardin 
hän sai iltajuhlassa. Tässä Jyväskylän vuosikokouksen päätoimikunnan pu-
heenjohtaja Heikki Pamilo muistaa Flaamingia vuosikokousstandaarilla. Kes-
kellä työnsä aloittanut uusi pääsihteeri Maarit Kuikka. Kuva: RNen.

Vuosikokouksessa palkitut
Joulukorttien myynnissä oli pa-

ras LC Tuusula 2  119 euron tulok-
sella. Muut palkitut klubit olivat LC 
Loimaa/Sinikello (1731), LC Tampe-
re/Pispala (1685), LC Pori/Meripori 
(1670), LC Lahti/Ankkurit (1665) ja 
LC Pieksämäki/Mlk (1370). 

Jyväskylän Lutakossa käydyn kol-
mannen SKEBA – Nuorten bändis-
kaban voitti Softengine Seinäjoelta. 
Suomen parhaassa nuorisobändissä 
soittavat Topi Latukka, Kasimir Kan-
tonen, Eero Keskinen ja Ossi Mäkelä. 
Palkintosijoille ylsivät myös Abhor-
rent Ritual Oulusta/Haukiputaalta 
ja Lost Society Jyväskylästä. Yleisön 
suosikkibändi oli Defiant Jämsästä.

Arne Ritari-säätiön 
palkitsemiset

Arne Ritari-säätiö palkitsi Jyväskyläs-
sä ansioituneita jäseniä.

3-ruusukkeen ansiomerkin sai 
PDG Erkki Manninen LC Oulu/Pok-
kitörmä.

2-ruusukkeen ansiomerkin sai DC 
Ari Mårtensson LC Tuusula

1-ruusukkeen ansiomerkin saivat 
PDG Urho Karhu LC Rautalampi/
Malvi, DC Seppo Pietilä LC Liminka/
Liminganlahti ja DC Auli Kynsijärvi 
LC Enontekiö.

Klubien välisessä kilpailussa mak-
settuja adresseja oli eniten seuraa-
villa piireillä: 1) LC Muhos (2000  €) 
2)  LC Laitila/Untamoinen (1700)  
3) LC Liminka/Liminganlahti (1500) 
4) LC Vilppula (900) 5) LC Iisalmi/
Yläsavottaret (800)

Piirien välisessä kilpailussa kilpail-
tiin adressi- ja Lions-ritarituottojen 
kasvulla verrattuna edellisen vuoden 

ri 86,57 % 3) L-piiri, kasvu 67,52 % 
4) H-piiri, kasvu 43,49 % ja 5) I-pii-
ri 40,50 %.
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Jyväskylässä puhunut Slovenian 
ensimmäinen kansainvälisen halli-
tuksen jäsen, ID Janez Bohoric oli 
iloinen saadessaan kutsun Suomen 
vuosikokoukseen. ”Minulle on suu-
ri ilo ja kunnia olla LCI:n kansainvä-
lisen hallituksen jäsenenä kanssan-
ne tänään”, sanoi Bohoric.  

”Maailman suurimmassa, arvos-
tetuimmassa ja parhaassa humani-
taarisessa järjestössämme suomalai-
set lionit ovat edustaneet tärkeätä ja 
arvostettua osaa yli 60 vuoden ajan. 
Suomalaiset yhdessä muiden Skan-
dinavian maiden kanssa olitte Eu-
roopassa ensimmäisten joukos-
sa omaksumassa ja toteuttamassa 
lions-arvoja. Ja antaa aihetta ihai-
luun, miten te kasvoitte ja kehityit-
te ja teistä tuli siten suhteellisesti 
laskien yksi suurimmista ja kehitty-
neimmistä kansallisista lionsjärjes-
töistä Euroopassa ja koko maailmas-
sa! Ei yhdessäkään niistä maailman 
206 maasta, joissa tällä hetkellä toi-
mii järjestäytyneitä lionsklubeja – Is-
lantia lukuun ottamatta – ole yhtä 
monta lionia 100 asukasta kohti kuin 
Suomessa!  

Suomalainen panos lionismin ke-
hittymiselle maailmassa on todella 
upeaa, ja siksi onkin luonnollista, 
että te olette asettaneet ehdokkaak-
senne kansainvälisen presidentin vir-
kaan erinomaisen lionin ja hyvän ys-
täväni Harri Ala-Kuljun.” 

Vuoteen 1989 lionismi 
tuntematon Sloveniassa

”Tulen Sloveniasta, joka on yksi 
niistä maista, joissa ei ennen vuotta 
1989 tiedetty mitään lionismista ei-
kä sen tarkoituksesta. Tutustuimme 
lionismiin Itävallassa vuonna 1990, 
niihin aikoihin, kun rautaesirippu al-
koi murentua. 

Slovenia julistautui itsenäisek-
si 10-päiväisen sodan jälkeen ja 
muodosti oikean valtion, ja tuli yk-
si kaikkein tärkeimmistä lionismin 
kehittymisen tukikohdista Keski- ja 
Itä-Euroopassa. Itävallan, Saksan, 
Italian, Ranskan, Skandinavian ja 
muiden eurooppalaisten valtioiden 
lionit auttoivat – Slovenian kautta –
entisen Jugoslavian tasavallan asuk-
kaita selviämään ahdingosta, joka oli 
aiheutunut vuosien sotimisesta ja lä-
pikotaisista sosiaalisista ja taloudel-
lisista muutoksista Itäblokin ja Ju-
goslavian hajoamisen yhteydessä.” 

Ljubljanaan lions- 
klubi vuonna 1990

”Tuohon aikaan suomalaiset lionit 
auttoivat perustamaan ensimmäiset 
lionsklubit Unkariin, Viroon, Liet-
tuaan, Latviaan ja Romaniaan. Pe-
rustettuamme ensimmäisen lions-
klubin Slovenian pääkaupunkiin 
Ljubljanaan vuonna 1990 meillä oli 
jo seuraavana vuonna ensimmäinen 

lohko, sitten alue ja lopulta vuonna 
1996 piiri 129. Samaan aikaan avus-
timme lionsklubien perustamisessa 
ennen kaikkea entiseen Jugoslaviaan. 

Tänä päivänä 21 maata osallis-
tuu ns. CEEI -hankkeeseen (Keski-
Itä-Euroopan hanke). Siihen kuuluu 
jo 10 piiriä, joista osa on vielä väliai-
kaispiirejä. Klubeja, lohkoja ja aluei-
ta ollaan muodostamassa 10 maa-
han. Slovenian lionsliikkeen tärkeänä 
saavutuksena voidaan pitää sitä, että 
lionsklubien perustamista täydentää 
intensiivinen leoklubien perustami-
nen. Sloveniassa on 56 lionsklubia, 
joissa on yli 1 500 jäsentä, ja niiden 
lisäksi 22 omega- leoklubia, joissa jä-
seniä on yli 300.

Nykyinen tilanteemme, jossa LCI 
saa vuosittain 200  000 uutta jäsen-
tä, mutta samaan aikaan menettää 
180  000 jäsentä, haastaa meitä tar-
peellisiin muutoksiin. Meillä on vielä 
suuret reservit jäljellä. Tällä hetkellä 
vain 23 % kansainvälisen LCI:n jä-
senistä on naisia, kun joissakin ”uu-
sissa” lionsmaissa, kuten esimerkiksi 
Kroatiassa, vastaava prosentti on 50. 
Se voisi olla realistinen tavoite koko 
järjestöllemme! 

Järjestöstämme voitaisiin tehdä 
jopa vieläkin puoleensa vetävämpi 
nuorille ihmisille. Tilastot osoitta-
vat, että lionsklubeihin siirtyy vain 
3 prosenttia leoklubien jäsenistä, 
jotka saavutettavat 30 vuoden ikä-
rajan. Jotta jäsenmäärä voidaan säi-
lyttää tulevaisuudessa, on asianmu-
kaisen PR-toiminnan lisäksi tärkeätä 
kouluttaa johtajia klubitasolla.”

PDG:t neuvonantajia

”Entisten kuvernöörien tulisi olla 
neuvonantajia ja kokeneempia ”van-
hempia veljiä” mieluummin kuin val-
vojia tai jopa piirin nykyisten johta-
jien arvostelijoita, mikä vääjäämättä 
johtaa konflikteihin ja sen seuraukse-
na jäsenmäärän laskuun. Sama asia 
pätee klubeissa entisen ja uuden joh-
don välisiin suhteisiin. 

CEEI-hankkeen puitteissa kutsun 
teitä auttamaan meitä kokemuksen-
ne avulla, jotta saisimme vedetyk-
si mukaan mahdollisimman suuren 
joukon 300 miljoonasta asukkaasta. 
Uskomme, että jokainen paikka, jos-
sa lionsklubi toimii, on ainakin hiu-
kan parempi ja oikeudenmukaisempi 
kuin mitä se olisi ilman lionsklubia. 
Viekäämme siis lionismi joka paik-
kaan ja maailmasta tulee parempi!”

Kansainvälinen johtaja, ID Janez Bohoric: 

Jäsenmenetykset haaste muutoksiin

Kansainvälinen johtaja, ID Janez Bohoric. Kuva: RNen.

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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Suomen Lions-liitto ry:n vuosi-
kokousten yhteydessä järjestetyt 
oheistapahtumat, SKEBA ja Lasten 
Turvapäivä ovat osoittautuneet hy-
viksi väyliksi kertoa laajasta toimin-
nastamme suurelle yleisölle.

Molempien tapahtumien taustalla 
on halu saada vietyä sanomaamme 
myös kokouspaikkakuntien asukkail-
le. Meidän kokouksemmehan ovat 
suljettuja tilaisuuksia samoin iltajuh-
lamme. Syntyi ajatus järjestää erilai-
sia tapahtumia, joihin kuka tahansa 
on tervetullut.

Digiteltalla aloitimme Rova-
niemellä ja sitä ovat seuranneet Las-
ten Turvapäivät Lappeenrannassa, 
Haminassa, Hämeenlinnassa, Vaa-
sassa ja viimeksi Jyväskylässä.

SKEBA tuli mukaan v. 2010 ja sen 
tarkoituksena on tavoittaa aiemmin 
meille hieman vieraampi ikäryhmä eli 
alle kaksikymppiset nuoret. Samal-
la, kun me saamme mukaan lapsia 
ja nuoria, me löydämme myös hei-
dän vanhempansa.

Lasten Turvapäivä 2012 kuvaka-
valkadi löytyy toisaalta lehdestä.

SKEBA 2012 voittajabändi löytyi 
F-piiristä Seinäjoelta.

SKEBAssa on ollut mukana kol-
men vuoden aikana jo yli 150 bändiä 
B-piiristä L-piiriin ja M-piiristä H-pii-
riin. Olemme antaneet useille sa-
doille nuorille mahdollisuuden ede-
tä itselleen rakkaassa harrastuksessa. 
Samalla olemme voineet kokeilla 

SKEBA-nuorten 
bändiskaba ja lasten turvapäivä 

löytäneet paikkansa

omia rajojamme työskennellessäm-
me innokkaiden muusikonalkujen 
kanssa. Monelle meistä se on ollut 
ikimuistoinen kokemus.

Erikoisen hauskaa on ollut todeta, 
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 palkit-
see tekijänsä ja antaa myös anteeksi 
meidän amatöörien pienet fibatkin.

Tämän vuoden loppukilpailu jär-

jestettiin Jyväskylässä, aivan koko-
uspaikkamme välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevassa rock-klubi 
Lutakossa. Puitteet olivat mitä mai-
nioimmat ja mukana olleet kuusi 
bändiä saivat kokea olevansa am-
mattilaisten käsissä.

Tiukan kisan voitti Softengi-
ne Seinäjoelta. Suomen parhaassa 
nuorisobändissä 2012 soittavat To-
pi Latukka, Kasimir Kantonen, Eero 
Keskinen ja Ossi Mäkelä.

Palkintosijoille ylsivät myös 
 Abhorrent Ritual Oulusta/Haukipu-

Juontaja leo Vili Urpilainen, SKEBA-johtaja Pertti Harju ja puuhanainen lion 
Johanna Arho-Forsblom.

Tuomariston puheenjohtaja Martti Metsäketo joukkoineen. Softenginen pojat palkintoineen.

bändiskaba ja lasten turvapäivä 

taalta ja Lost Society Jyväskylästä. 
Yleisön suosikkibändi puolestaan oli 
Defiant Jämsästä.

Järjestelyissä olivat vahvasti mu-
kana lion Johanna Arho-Forsblom LC 
Palokka/Wilma ja leo Vili Urpilainen 
taustaryhmineen.

SKEBA 2013 etsii  
uusia bändejä

Nuoret ovat eräänä alkaneen kau-
temme painopistealueena. SKEBA 
2013 lähtee heti liikkeelle ja lähes 
kaikki piirit ovatkin jo nimenneet pii-
rinsä SKEBA -vastaavan. Järjestäm-
me heille alkusyksystä koulutuspäi-
vät. Kutsut lähtevät elokuussa.

Loppukilpailu kisataan kesäkuus-
sa  2013 Heinolan vuosikokouksen 
oheistapahtumana.

Teksti:  Pertti Harju, 
SKEBA-työryhmän 

puheenjohtaja
Kuvat: Peppi Hyttinen
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Turvapäiväesite jaettiin kaikkialle.

Turvapäivän avasi Jyväskylän kaup.
hall. I varapj. Pirkko Selin.

Turvapäiväjohtaja Reijo
 Ikäheimosella hymy oli herkässä.

Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan hernekeitto maistui.

Oleks sää 
PellekaijaPum?

Palokunta ja VPK:nuoret jakoivat pelastustietoja.

LC Palokka/Wilman teholeijonia.

Poliisi ja Liikenneturva ovat vakiokumppaneita.
SPR:n Reddie-koira 
haukkui asiaa.

Älä tee tätä kotona,
Free Down Crew.breakdanceryhmä osaa.

Turvapäiväesite jaettiin 

LC Palokka/Wilman teholeijonia.

Turvapäiväjohtaja Reijo

Turvapäiväesite jaettiin kaikkialle.

Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan 

Kuvat: Johanna Arho-Forsblom
Teksti: Pertti Harju

Poliisi ja Liikenneturva ovat vakiokumppaneita.
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Kokous muutoksia
Pitkään esillä olleiden muutospaineiden purkamiseksi alkaneella kaudella 
on päätetty uudistaa ”kuvernööripäivien” eli KVN-kokousten käytäntöjä.

Ennen vain kuvernöörineuvostolle tarkoitettuun perjantai-illan infoon 
on nyt myös liiton toimialajohtajilla oikeus osallistua, mutta vain puhe- ja 
läsnäolo-oikeudella. Lisäksi varsinaisen KVN-kokouslauantain iltapäivällä 
syvennytään ajankohtaistiedotteiden lisäksi tiettyihin, ennalta sovittuihin 
aiheisiin. Kuusamon KVN-kokouksessa ovat esillä talous- ja viestintä asiat 
sekä Hämeenlinnassa marraskuussa nuorisoasiat ja kummilapsitoiminta, 
jotka ovat tämän kauden painopistealueita.

Paljolti taloudellisten syiden vuoksi Lempäälän PDG-tapaaminen kor-
vataan piirikohtaisilla tapahtumilla ja entistä paremmalla liiton asioista 
tiedottamisella. Korvaaviksi toimenpiteiksi voidaan katsoa myös Uudistu-
van lionstoiminnan palauteseminaari 23.3.2013, jonne melko moni enti-
nen piirikuvernööri saa kutsun sekä Jyväskylän vuosikokouksessa aloitet-
tu vuosikokouslounaskäytäntö liiton entisille puheenjohtajille.

Kuvernöörineuvosto piti kokoustaan 
Jyväskylässä hieman ennen vuosiko-
kousta. Asialistalla oli lähinnä vuosi-
kokoukselle meneviä asioita. Tärkeim-
pänä asiana varapuheenjohtaja Seppo 
Söderholm väläytti keskustelun ava-
tuksi vuodeksi 2016 suunnitellun Pu-
nainen Sulka -suurkeräyksen aikaista-
misesta parilla vuodella. Tämä johtuu 
siitä, että kohteeksi on ehdotettu so-
tiemme veteraaneja ja heidän keski-
ikänsä alkaa nousta 90 vuoteen. 

Toinen merkittävä asia oli Lions 
Quest-työryhmän puheenjohtajan 
valinta kaudelle 2012–2015. Tehtä-
vään valittiin kahdesta hakijasta PDG 
Osmo Harju LC Hyvinkää/Sveitsi.

Kokouksessa vahvistettiin vuo-
sikokoukselle esitykset muutamien 
sääntöjen – ja ohjeiden muutokset 
sekä SLL:n sääntömuutos. 

70 Hampurin matkaa 
arpajaispalkinnoksi

PCC Jouko Ruissalo esitteli Suomi 
näkyviin -teemaa ja kertoi Leijona 
-arpajaisista suomalaisen lionstoi-
minnan nuorisotyön tukemiseen. 
Lioneille myytäviä 10 euron arvoisia 
raaputusarvoja painetaan 25  000 
kpl. Palkintoina on 70 matkaa Ham-
purin maailmankongressiin sekä lisä-
palkintoina kylpylälahjakortteja sekä 
puhelimia.

PDG Ossi Eloholma raportoi Suo-
men leijonien arvoista. Hän totesi 
kyselyyn vastanneen 5.6. mennes-
sä 323 klubia ja tärkeimpinä käyttö-
arvoina pidettiin Palveluhalua (131), 
Talkoohenkeä (63), Paikallisuut-
ta (55), Luotettavuutta (46) ja Ih-
misläheisyyttä. Tavoitearvoksi mää-
riteltiin Kansainvälisyys. Eloholma 
totesi,  että arvokeskustelu jatkuu 
klubeissa ja arvoja pidetään klubin 
selkärankana.

PVDG Reijo Ikäheimonen esitte-
li veroilmoitus verkossa -aktivitee-
tin jatkoa. Kokeiluun verohallituk-

Punainen Sulka aikaistunee vuoteen 2014?
sen kanssa ilmoittautui 27 klubia 10 
verotoimiston alueelta. Verohallitus 
haluaisi jatkaa yhteistyötä keväällä 
2012–2013 mikäli asioista päästään 
sopimukseen. Veroneuvonta on klu-
beille vapaaehtoista.

Liiton toimialat ja työryhmät mää-
ritellään 1.7.2012 voimaan astuvassa 
toimialaohjeessa. Niiden puheenjoh-
tajiksi 2012–2013 valittiin seuraavat 
henkilöt:

Jäsenasiat: Jäsenjohtaja (MDC) 
2011–2014 Maija-Liisa Heikkilä, LC 
Pori/Sofia

Koulutus: koulutusjohtaja 
(MDC) 2011–2014 Rafael Frans, LC 
Vasa/Vasabygden

Viestintä: viestintäjohtaja 
(MDC) 2012–2015 Thorleif Johans-
son, LC Vantaankoski-Vandaforsen

Työryhmät: nettityöryhmä, pu-
heenjohtaja Henri Säilä, LC Turku/
Archipelago.

Palvelu ja varainhankinta: pal-
velujohtaja (MDC) 2011–2014 Rei-
jo Ikäheimonen, LC Espoo.

Työryhmät: Yhteisösuhteet, pu-
heenjohtaja Tauno Laine, LC Espoo/
Olari, korttityöryhmä, puheenjohta-
ja Reijo Stedt, LC Espoo/Matinkylä. 

Sri Lankan työryhmät: Ratna-
puran silmäsairaala-projekti, pu-
heenjohtaja Erkki Laine, LC Espoo/
Kivenlahti, Sri Lankan Lions-ystä-
vien seura, puheenjohtaja Otfried 
Blümchen, LC Helsinki/Hakaniemi, 
kummilapsiprojekti, puheenjohtaja 
Eero Arvo, LC Hamina.

Auditointi vuoden 2012 loppuun, 
puheenjohtaja Reijo Stedt, LC Espoo/
Matinkylä

LCIF, LCIF-koordinaattori 2012–
2015 päämaja nimittää.

Katastrofitoiminta/ALERT-työryh-
mä, puheenjohtaja Tapani Rahko, LC 
Järvenpää/Jean Sibelius.

NSR-yhteistyö ja -aktiviteetit se-
kä pohjoismainen IR-yhteistyö, pu-
heenjohtaja Tapani Rahko, LC Jär-
venpää/Jean Sibelius.

Muut mahdolliset työryhmät tai 
projektit, nimetään tarvittaessa myö-
hemmin.

Uudet varainhankintatavat, nime-
tään tarvittaessa myöhemmin.

Lasten turvapäivä 2013, puheen-
johtaja Reijo Ikäheimonen, LC Espoo.

Veroilmoitus verkossa, puheen-
johtaja nimetään myöhemmin.

Invalidiliitto, puheenjohtaja Lauri 
Vainio, LC Hämeenlinna/Birger.

Nuorisotyö, Työryhmät: Lions 
Quest 2012–2015, Osmo Harju Hy-
vinkää/Sveitsi.

Leotoiminta 2010 - 2013, puheen-
johtaja Antti Forsell, LC Helsinki/Fin-
landia.

Nuorisoleiri ja -vaihto 2010–
2013, puheenjohtaja Tuula Ranta-
eskola, LC Savonlinna/Linnatar.

SKEBA - nuorten bändiskaba, pu-
heenjohtaja Pertti Harju, LC Pori/Koi-
visto.

Suomi johtoon, puheenjohta-
ja Jouko Ruissalo, LC Helsinki/Mel-
lunmäki.

Toiminnan ja talouden suun-
nittelutoimikunta, puheenjohta-
ja, VCC Asko Merilä, LC Utajärvi.

PCC-toiminta, puheenjohta-
ja IPCC Heimo Potinkara, LC Lah-
ti/Laune.

Kansainväliset suhteet, pu-
heenjohtaja Tapani Rahko, LC Jär-
venpää/Jean Sibelius.

PID Harri Ala-Kulju totesi Suomi 
johtoon kampanjasta, että seuraavat 
pari vuotta ovat varapresidenttitoi-
veissa ratkaisun vuosia. Hän totesi, 
että ellei uskoisi asiaan, olisi luopu-
nut jo hankkeesta. SuJon tukike räys 
tuotti noin 80  000 euroa ja kuusi 
piiriä ylitti tavoitteensa. Näin kuu-
si osanottajaa pääsee ilmaiseksi Bu-
sanin vuosikongressiin.

Puheenjohtaja Heimo Potinka-
ra totesi liiton talouden toimivan 
säästöliekillä ja tehdyillä ratkaisuil-
la päästäneen budjetoituun loppu-
tulokseen. Jäsenmaksun korotus on 
edessä viimeistään vuoden kulut-
tua. Liiton talossa Kirkonkyläntiellä 
on edessä remontointi ja tilannetta 
heikentää myös se, että vuokralainen 
on irtisanoutunut.

Seuraava kuvernöörineuvos-
ton kokous on Kuusamossa 24.–
25.8.2012.

Eurooppa Forumin Archivist & Advisorin (neuvonantaja) virassa toimivan  
PCC Jouko Ruissalon (oikealla) työlle haetaan jatkoaikaa. Vasemmalla puolel-
la PID Harri Ala-Kulju ja PID Aimo N.K.Viitala. Kuva: RNen.

Kuvernöörineuvosto kokoontui täysilukuisena kautensa päätöskokoukseen. 
Kuva: RNen.
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Kesän lämpimimmät päivät ovat nyt 
takana. Edessämme siintää uusi kau-
si ja uudet haasteet. Leo Europa Fo-
rum 2013 -projektille käyntiin pyö-
rähtänyt kausi tulee tarkoittamaan 
lukemattomia työtunteja, mutta 
toivon mukaan myös lukemattomia 
onnistumisen tunteita. Olemme 
projektimme viimeisessä ja tärkeim-
mässä vaiheessa. Suunnittelutyö 
on takanapäin ja pääsemme käsiksi 
konkreettiseen toteutukseen. 

Esisopimus majoituspaikkana toi-
mivan Himoksen kanssa on allekir-
joitettu kesän aikana ja Europa Fo-
rumin ohjelmaankin voi tutustua 
tarkemmin tämän lehden viimeis-
ten sivujen (Leo-lehden) puolella. 
Askeleet joita nyt otamme, tulevat 
näkymään selkeänä vuoden päästä, 
kun eurooppalaiset leot kävelevät 
meidän suunnittelemia polkujam-
me pitkin. Myös tapahtuman järjes-
täjäporukka kasvaa vauhdilla. Valit-
simme heinäkuussa viisi suomalaista 
leoa kontaktihenkilöiksi (Country 

 Contact  Personeiksi) Euroopan mai-
hin, saimme porukkaamme mukaan 
mm. ruokavastaavan, artistivastaa-
van, workhop-vastaavan ja mökki-
vastaavan. Tällä hetkellä järjestelyi-
den vauhti on kova ja suuri kiitos 
siitä kuuluu niin innokkaille ja mah-
taville leoille kuin myös kaikille jo 
tässä vaiheessa tukeneille leijonille 
puolisoineen. Tapahtuman tavoittee-
na on opettaa kestävän kehityksen 
yhdistämistä leo- ja leijonatyöhön.

Tapahtuma tarvitsee vielä kuiten-
kin paljon tukea ja työtä. Villasukat 
eivät varmasti ole kaikkien mielessä 
näin kesäaikaan, mutta muistutam-
me kuitenkin vielä villasukkahaas-
teestamme. Jokainen valmistettu 
pari villasukkia menee joko tapah-
tumaan osallistuvien jalkaan tai hy-
vänteväisyyteen. Sukkia voi toimit-
taa marraskuun loppuun saakka 
tämän artikkelin lopusta löytyvään 
osoitteeseen, jonne ne varastoi-
daan LEPF ja LEF2013 -tapahtu mien 
alkamista odottamaan. Monia mui-

LEF-tervehdys!
takin tapoja tukea on! Kaikista 
näistä löytyy lisää tietoa nettisivu-
jemme Help-a-Lef osiosta osoitteesta  
www.lef2013.org. 

Kannustan kaikkia tutustumaan 
ja ottamaan osaa LEF2013 -hankkee-
seen, jotta tästä koko Suomen Eu-
ropa Forumista saadaan luotua juuri 
niin monipuolinen ja mieleenpainu-
va kuin olemme suunnitelleet. Ky-
seessä ei ole vain leojen tapahtuma. 
Jokainen järjestömme nimissä tehty 
tapahtuma ja aktiviteetti muokkaa 
järjestöämme niin sisältä kuin sitä 
miten meidät nähdään ulkoa päin. 
Jokainen postiviinen kosketus Lions-
järjestöön jää ihmisten mieleen. Li-
säksi tulemme mahdollistamaan 
myös leijonien osallistumisen Euro-
pa Forumiin monin tavoin. 

Toivotankin kaikki tervetulleek-
si mukaan viimeiseksi vuodeksi ra-
kentamaan kansainvälistä ja ikimuis-
toista leo- ja leijona -tapahtumaa. 
Jokaiselle leolle ja leijonalle löytyy 
mahdollisuus antaa osansa ja osaa-

misensa yhteisen tapahtuman järjes-
tämiseksi.
Yhteistyöterveisin, Vili Urpilainen

Leo Europa Forum 2013
Järjestelytoimikunnan presidentti

Villasukkien toimitusosoite:
Vili Urpilainen
Schaumannin puistotie 6 A 12
40100 Jyväskylä

Varainhankintapäälliköksi valittiin 
Alexander Wilska Leo Club Espoo/
Downtownista.

Lämmin kiitos Lions-liiton vuosikokousedustajille, 
jotka äänestitte minua varapuheenjohtajaksi. 

Tulos oli rohkaiseva. 
Sen vuoksi ja myös saamani palautteen perusteella 

asetun uudelleen ehdokkaaksi ensi keväänä.

Hyvää alkanutta Lions-kautta

Esko Viinikainen

Lions-liiton 
uusi hallitus valittiin
Suomen Lions-liiton kuvernöörineuvosto kokoontui 10.6. Jyväskylässä jär-
jestäytymiskokoukseensa. Tärkeimpänä asiana oli uuden hallituksen valitse-
minen. Puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja Seppo Söderholm ja va-
rapuheenjohtajana juuri valittu VCC Asko Merilä. Hallituksen DG-jäseniksi 
valittiin Tapani Matintalo ja Jari Vuorinen. PDG-jäseniksi tulivat äänestyk-
sen jälkeen Bo Lindberg ja Terho Mäkimartti. Kuvernöörineuvoston sihteeri-
nä toimii pääsihteeri Maarit Kuikka.

Kokouksessa käsiteltiin myös kuvernöörineuvoston menettelytapoja ja käy-
täntöjä sekä uusittiin KVN-viikonlopun ohjelmaa. Entinen varsinaista edel-
tävän päivän iltana pidetty info nimettiin varsinaiseksi kokoukseksi, jossa 
tehdään päätökset. Info on puolestaan päätösten julkistamistilaisuus, jos-
sa vielä voidaan ottaa kantaa asioihin. KVN keskittyy aina johonkin aihee-
seen, Kuusamossa esillä ovat talous ja viestintä. Samalla viestintäjohtajalle 
myönnettiin oikeus olla mukana hallituksen kokouksissa.

Runsaasti oheisohjelmia
Jyväskylän vuosikokouksessa oli var-
sinaisen kokouksen lisäksi runsaas-
ti oheisohjelmaa. Lauantaina oli KKI 
– Suomimiehen ja -naisen – kunto-
testi. Testistä sai välittömästi pa-
lautteen.  Leijonilla oli hieno mah-
dollisuus testata oma kuntonsa.  
Kunnossa Kaiken Ikää -testien käy-

Lepistö, Ari Laaksonen, Jiri Halttu-
nen, Antti Parviainen ja Ville-Matti 
Laine. Juontajana toimi leo Vili Ur-
pilainen.

Iltapäivällä   neurologian dosent-
ti, ylilääkäri Jaana Suhonen, Suomen 
Terveystalo Oy esitelmöi aiheesta 
Muistisairaudet – uusi kansantau-
ti. Sen jälkeen oli IF vakuutusyhtiön 
tietoisku. Helpoin tapa syödä hyvin 
oli HY Liikuntalääketieteen laitoksen 

tännön toteutuksesta vastasi LIKE-
Sin testiasema,  testauspäällikkö Jar-
mo Heiskasen johdolla.

Teatteri Eurooppa Neljä esitti Au-
ditoriumissa musiikkia ja osia kesä-
teatteriesityksistään. Mukana olivat 
Paavo Honkimäki, Tarja Matilainen, 
Jari Silventoinen, Tiina Iisala, Toni 

ravitsemustutkija Patrik Borgin alus-
tuksen aihe. Liikuntalääketieteeseen 
erikoistuva lääkäri Maarit Valtonen 
LIKESistä puhui puolestaan aiheesta 
Onko elämä jumpasta kiinni.

Lisäksi päivän aikana esitelmöi-
vät lion Jouni Huotari aiheesta So-
siaalisen median hyödyntäminen ja 
Trainer4You:n toiminnanjohtaja Ta-
pani Määttä aiheenaan Ota hyvin-
vointi haltuun.
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Aika Lauantai 17.11.2012 klo 10.00
Paikka  Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna
 Paikoitustilaa Raatihuoneen sisäpihalla, ajo Palokunnankadun kautta

Ohjelma
Perjantai                                                                                                                                                               
15.00–18.30 Kuvernöörineuvoston kokous (kuvernöörit ja toimialajohtajat), 
 Cumulus
17.00–18.30 Puolisotapaaminen Cumulus, teemana nuorisovaihto ja 
 Leotoiminta.
18.00– Buffet-illallinen, Ravintola Huviretki  Cumulus
Lauantai
   9.00– Ilmoittautuminen, Raatihuone
10.00–11.00 Avajaisjuhla, Raatihuone Juhlasali
11.00–12.00 Kuvernöörikokouksen päätösinfo, Raatihuone Valtuustosali
12.00–12.45 Kokouslounas, Raatihuone Kellariravintola
13.00–14.30 Kuvernöörineuvoston seminaari, Raatihuone Valtuustosali
14.45–15.15 Lions-liiton tarjoama juhlakahvitarjoilu, ”Nuorisovaihto 50v”,
 Raatihuone Kellariravintola
15.15–17.00 Kuvernöörineuvoston seminaari jatkuu, Raatihuone Valtuustosali
19.30–23.30 Iltajuhla, Raatihuone Juhlasali (smokki tai tumma puku)

Puolisot 
   9.00–11.00 Kuten lionit  
11.15–12.00 Lounas, Raatihuone Kellariravintola
12.15–14.45 Puoliso-ohjelma. ”Yhteislähtö” puoliso-ohjelmaan 
 Raatihuoneelta oppaiden johdattamana klo 12.00. 
 Lue puoliso-ohjelmasta lisää alla olevasta tekstistä.
14.45–15.15 Juhlakahvitarjoilu, Raatihuone Kellariravintola
19.30–23.30 Iltajuhla, Raatihuone Juhlasali

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Seppo Söderholm  Maarit Kuikka
   puheenjohtaja    pääsihteeri

ILMOITTAUTUMINEN KVN-VIIKONLOPPUUN 
16.–18.11.2012 HÄMEENLINNASSA

Lion __________________________________________________________

Lionvirka________________________________________________________

DG-kurssi_______________________________________________________

Mukaan tuleva seuralainen _________________________________________

Majoitus Hotelli Cumulus, Raatihuoneenkatu 16-18, 13100 Hämeenlinna. 
Varaukset suoraan hotellista puh. 03 64 881 tai hameenlinna.cumulus@restel.fi. 
Huonekiintiö nimellä ”KVN kokous”. Jokainen varaa majoituksen itse 
18.10.2012 mennessä sekä maksaa majoituksen hotelliin. 
Huonehinnat: 85,00 €/2 hh/vrk ja 75,00 €/1 hh/vrk. 
Huonehintaan sisältyy aamiainen ja hotellisauna klo 16.00–21.00

  Lion Puoliso/
   Seuralainen Yhteensä
Ilmoittautumismaksu  10,00 5,00 __________
Perjantai 
Buffet-illallinen/Cumulus 15,00/hlö _______ _______ __________
Lauantai
Tulokahvi  Raatihuone   7,00/hlö _______ _______ __________
Lounas 21,00/hlö _______ _______ __________
Puoliso-ohjelma 12,00/hlö _______ _______ __________

Juhlaillallinen  42,00/hlö _______ _______ __________
(sis.alkumalja, kaksi kaatoa viiniä, konjakki tai likööri)     

Yhteensä    __________

Erikoisruokavaliot:  ______________________________________________

_____________________________________________________________

Ilmoittautuminen KVN-viikonloppuun viimeistään 18.10.2012 Lions-liiton sivuilla 
www.lions.fi olevalla lomakkeella. 
Tiedustelut lion Sinikka Uola 040 7080927 tai sinikka.uola@lions.fi  

Ilmoittautumismaksut sekä maksut ruokailuista ja puoliso-ohjelmasta viimeistään 
18.10.2012 tilille Lions Club Hämeenlinna/Linnattaret FI 56 4252 0010 0625 67. 
Viestikenttään osallistujien nimet ja merkintä KVN Hämeenlinna.

Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen 
ja seminaariin 2/2012–2013

LC HÄMEENLINNA/LINNATTARET toivottaa 
lionit ympäri Suomen tervetulleiksi 
Hämeenlinnaan, Suomen sisämaan 

vanhimpaan kaupunkiin, Hämeen Helmeen!

Hämeenlinna
on ihanteellinen yhdistelmä luontoa ja kulttuuria, historiaa ja nykyaikaa. Kaupun-
kimme kasvaa vuosi vuodelta ja olemme rohkeasti tarttuneet isoihinkin hankkei-
siin, joilla haluamme taata kaupunkimme elinvoiman tulevaisuudessa. 

Paitsi komeasta linnastaan, Hämeenlinna tunnetaan myös Jean Sibeliuksen 
syntymäkaupunkina. Vuonna 1865 Hämeenlinnassa syntyneen Jean Sibeliuk-
sen syntymästä tulee vuonna 2015 kuluneeksi 150 vuotta ja silloin Hämeenlin-
na on täynnä hänen musiikkiaan ja aiheeseen liittyvä tapahtumia riittää ympä-
ri vuoden. Tervetuloa käymään myös silloin.

Suomalaiset viljele  vät mieluusti kliseisiä ilmauksia toisistaan. Meitä hämäläi-
siä kutsutaan hitaiksi. Saattaa olla mutta meidän näkökulmastamme se tarkoittaa 
myös, että meillä on aikaa ystävillemme ja vieraillemme. Kiire ei ole minnekään. 

Lämpimästi tervetuloa, teille kaikille, hyvät lion-ystävämme.

Tapani Hellstén
Kaupunginjohtaja

Hämeenlinnan Raatihuone
valmistui vuonna 1888. Se on täydellisesti peruskorjattu vuonna 1990 ja ta-
lo on nykyään kaupungin edustustila ja kaupunginvaltuuston kokoustila. Ta-
lon kokoustiloja vuokrataan rajoitetusti myös yksityisille tahoille ja yhteisöille.

Makujen juhlaa Raatihuoneella
Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolaa emännöi Pirjo Päivärinta, Maunviljelijät 
Oy. Ravintoloitsija, food designer ja Chef Rotisseur Pirjo Päivärinta on hämäläi-
sen ruokaperinteen ja paikallisten tuotteiden, niihin liittyvien tarinoiden ja tun-
nettuuden sanansaattaja. Hän on erikoistunut pukemaan tämän kulinaristisen 
aarreaitan moderniin asuun. Pirjo Päivärinnan käsissä vanhat raaka-aineet saa-
vat uuden ilmeen ja hän löytää Hämeen luonnosta uusia oivalluksia joko rikas-
tuttamaan makuelämyksiä tai annoksen ulkonäköä.

Pirjo Päivärinnan suunnittelemat KVN-kokouksen menuut on luettavissa 
Linnattarien nettisivuilta osoitteesta https://sites.google.com/site/linnattaret/.

Linnattaret ammentaa  
yhteisestä tekemisen ilosta

LC Hämeenlinna/Linnattaret täytti keväällä 5 vuotta. Aktiivisten ja iloisten nais-
ten joukko keskittyy toiminnassaan erityisesti koulukiusaamisen ehkäisyyn, lap-
siin ja nuoriin yleensä sekä ikäihmisiin. Klubissa on 34 jäsentä. Klubin kantava 
voima on yhdessä tekemisen ilo ja oman panoksen antaminen yhteiskunnalle. 

Aktiviteettejamme ovat mm. koululaisten päihteetön koulunpäätösjuhla Ke-
sälomaExpress, Hyvän tahdon sanomaa -joulukonsertti ikäihmisille, erilaiset ko-
ko perheen ulkoilu- ja liikennevalistustapahtumat sekä moninaiset koulukiusaa-
misen ehkäisyyn tähtäävät tapahtumat. 

Täysin rinnoin stressin poistoon!
Puoliso-ohjelmassa naurujoogaa ja esiintymiskoulutusta!
Hämeenlinnan Lyseon juhlasali, Lukiokatu 6–8, Hämeenlinna

Naurujoogassa yhdistyvät leikkimieliset nauruharjoitukset sekä joogasta tutut 
hengitysharjoitukset. Naurujooga helpottaa stressiä, lisää luovuutta, jaksamis-
ta ja ennen kaikkea elämäniloa! Teatterileikeistä ja -työpajoista koostuva esiin-
tymiskoulutustuokio, jonka aikana löytyvät sisäiset tähtemme. Täysin Rinnoin 
-esiintymiskoulutus toimii sykäyksenä luontevaan ja kiinnostavaan esiintyjyy-
teen hauskanpidosta puhumattakaan.

Sinikka Uola   Tiina Vahtokari
KVN-toimikunnan puheenjohtaja  KVN-tiedottaja
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Yhtymä Niinistö ja Hellinen 
Alavus

Kuljetusliike K.A. Löfgren Ky 
gsm 0400 491 597, Halkia

Jari Välikangas Oy 
Härmä, www.valikangas.net

Kainuun digikuvapiste Oy 
Nakertaja, puh. 08 629 779, Kajaani                

www.digikuva.fi

Onneksi erilaiset liikkumista helpottavat apuväli-
neet ovat lisääntyneet ikäihmisten keskuudessa ja 
ilmestyneet kauppojen eteen ja katukuviin. Niitä 
ei enää hävetä ja piilotella. Ne ovat tuoneet mu-
kanaan mahdollisuuden jatkaa liikkumista vaik-
ka vähän hitaamminkin.

Mutta onko yhtä tuttuja liukuestealustat, nap-
pikoukku, pitkävartiset kammat tai sukanvetolai-
te? Vain muutamia mainitakseni.

Monet veteraanit ja vammaiset ovat kehittä-
neet omia apuvälineitä esille tulleen tarpeensa mukaisesti. 

Saatavilla olevien apuvälineiden kirjo on monipuolinen ja niitä on 
pukeutumiseen, ruuan valmistamiseen, ruokailuun, muistamiseen, tur-
vallisuuteen jne. 

Apuvälinettä ei pitäisi hankkia kuitenkaan mielijohteen perusteella, 
koska silloin se usein joutuu piirongin laatikkoon tai taito ei riitä apu-
välineen hyödyntämiseen. Apuväline on väline, jonka käyttö on tarkoi-
tuksellista ja siihen on saatava riittävä neuvonta. jolloin siitä saadaan 
kokonaisvaltainen hyöty arkielämässä.

Miten apuvälineistä saadaan tietoa iäkkäälle apua tarvitsevalle vete-
raanille? Olisiko mahdollista järjestää tempaus, jossa hankitaan vaikka 
avaimenpitimet (leveämpi ote avaimeen, joka lisää vipuvartta) oman 
alueen veteraani ja vanhusväestölle. Pienellä teolla saattaa olla iso ilo 
ja helpottaa niin arkista asiaa kuin oven avaaminen. Tätä voi itse kukin 
kokeilla vaikka pakkasella ulko-oven avaamisessa.

Kotiin tehtävissä muutostöissä yleisempiä lienevät lisäkahvat ja eri-
laiset turvakaiteet. Vanhustyönkeskusliiton korjausneuvojat toimivat 

Vapaaehtoistyöllä apuvälineitä veteraaneille, vanhuksille ja vammaisille
varmasti alueellisena yhteistyötahona myös neuvoen kotiin liittyvis-
sä muutostöissä. Heidän käyntinsä on maksutonta ja he auttavat mm. 
avustusten hakemisessa. Oman alueen korjausneuvojien tiedot löyty-
vät internet osoitteesta www.vanhustyonkeskusliitto.fi

Vaativampien apuvälineiden hankinnassa kannattaa käyttää asian-
tuntia apua. Yleensä ensitietoa saa omalta terveysasemalta tai apuvä-
lineitä myyvistä erikoisliikkeistä. 

Apuvälineisiin tutustuminen on mielenkiin-
toinen kokemus ja eihän sitä tiedä koska itse tar-
vitsee jotakin elämää helpottavaa apuvälinettä. 
Tutustumalla niihin, voidaan viedä tietoa myös 
sitä tarvitseville ikäihmisille.

Anni Grundström
sosiaalisihteeri

Suomen Sotaveteraaniliitto

Kuvassa sukanvetolaite, joka helpottaa 
mm. tukisukan laittamista. 

Tmi Jalka- ja Sai raanhoito             
Eini Korhonen 

Alajärvi

 

 www.kuljetusseppala.fi

Järviseudun Pelletti Oy 
Haukkala

Alhaalla napinvetolaite. Paidan nappien kiinnilaittaminen saattaa 
olla joskus vaikeutunut.



26  LION  4/12

          www .annox.net  
Käteväst i  verkkokaupasta  

 Insuliinin säilytys- ja kuljetustarvikkeet 
 Haavanhoitotuotteet 
 Lääkeannostelijat 

Valtimon Sähkötyö Oy 
Nurmes

Puntilan Tila 
Hauho, www.puntilantila.com 

MTY Jokitupa 
Alahärmä

Saharin Tila 
Artjärvi

Kirjapainotaitoa Saarijärvellä jo vuodesta 1974

Tutustu, ota yhteyttä ja pyydä painotarjous: www.saarijarvenoffset.fi   Jukka Pirttinen p. 044 7270 227

             Arvo Kokkonen Oy 
Vantaa

Onnittelemme 
20-vuotiasta 

Lions-Questiä!
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Rakennuspalvelu 
Aimo Järvinen Oy, 

Turku

Optimiasunnot Oy, LKV
Turku

Foxjet Oy Ab
 -raskaan kaluston maalaamo

www.foxjet.fi

Late-Rakenteet OY
Turku

Leinolat Oy
Vaasa

Sähköliike Matti Rantala Oy
Vammala

Arvo Kokkonen Oy
Vantaa

Sisä-Savon Pipe &
Welding Service Oy

Varkaus

Virhydro Oy
Virrat

Liperin Juurespakkaamo Oy
Ylämylly

MM-Mittaus Oy
Ylämylly

Rakennuspalvelu Jyri Uotila Oy 

myssy
www.myssyfarmi.f i

myssy farmi

vŠ rit: pantone 2905 ja 2727

Kurrun Kanala Oy 
Harjavalta

Lemettilän Tila /                        
Mattila Kalle 

Haukivuori

Muikkulahti /                            
Hanjoki Juha 

Heinola

Maa- ja metsätalousyrittäjät

Isomuotian Tila 
Hämeenkyrö

Agroset Oy 
Huittinen

Muntin Maatila /              
Laukkanen Tapio 

Hankasalmi

Nurmelan – Hereford /         
Kokkonen Pekka 

Iisalmi, www.hereford.fi/nurmelahereford



4/12  LION  27

Luopajärvi /                                 
Anttila Kyösti ja Katri 

Jalasjärvi

Mantereen Maatilamatkailu 
Lempäälä, www.mantereentila.fi

PMT Mäkelä Oy 
Koneellista puunkorjuuta                                

gsm 0400 335 851, Juupajoki

Paavolan Maitotila /                   
Terho Lahti 

Karstula

Jukka Kukkola 
Suvikumpu, Karvoskylä

Maitoaho /                            
Kämäräinen Jarno ja Matti 

Kiuruvesi

Arolan Tila 
Myrskylä

Juho Pietilä 
maatalousurakointia, Kojonkulma

Perkiön Tila – Metallintyöstö 
Seppo Suoranta Ky 

Niinisalo

Katajan T ila /                                   
Irma ja Pekka Mäki 

Koskenkorva

Alestalon  ja Alitalon Tilat / 
Tuomas ja Heidi Simola 

Orimattila

Broiler Piirto Oy /                         
Kari Piirto 

Kurikka

Kuikan Tila /                     
Kemppainen Kimmo 

Paltamo

Rauno Alm ja Aino-Riitta Joutsen 
Loimaa

Sokuran Tila 
Mieskonmäki

Nurmelan Tila 
Myrskylä
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Kivimäen Tila /                        
Kivimäki Heikki 

Pukkila

Kauppalan T ila /                             
Ville Hirvonen 

Rääkkylä

Isotalon Kasvattamo Oy /          
Hannu Isotalo 

Salo

Juholan Maatila 
Simpele

Kiviharjun Mansikkatila / 
Kalilainen Leena ja Erkki 

Suonenjoki

Heikkilän Tila,                            
Marjo ja Kaj Erlands 

Teuva

Varaa Lion-lehdestä ilmoitustilaa
Puh. 050 581 0016

Tuottajain Tilitoimisto 
Lähteentie 3, 63300 Alavus,                                      

puh. 06 511 1370

Metsäpalvelu Turunen Oy 
Eno

Ylöskartano /                                  
Janne Näsi 

Tuulos

Mäkitalo,                                     
Mika Mäkitalo 

Vilppula

Anttilan Tila,                               
Juha ja Marjo Anttila 

Vilppula

Viertolan Tila /                              
Sanna ja Pasi Uusitalo 

Ypäjä

Maatila Pere /                                
Pere  Aila ja Timo 

Kokemäki

Jauhialan Tila, Metsäkoneurakointia                          
/ Varonen Pentti ja Tarja 

Tohmajärvi



Äitienpäivästä juhannukseen

Polttopuut, Jyrki Jokinen 
gsm 050 516 8624, Ruovesi

Forestpolator Oy 
Räyrinki                                                             

Myy, ostaa ja välittää maatalouskoneita.         
Lisäksi maatalouskoneiden arviointia              
gsm 0400 895 174 / Matti Koskimaa             

www.maatalouskoneet.fi

Pekan Puu- ja Metsätyö 
polttopuutoimitukset, ongelmapuiden kaadot 

Huissi, gsm 050 330 4105

 Maaseututilit 
puh. 06 424 6480, Ilmajoki                            

www.maaseututilit.com

 Lievestuoreen Mylly /                
Tuomo Paananen 

Lievestuore
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”Mitä toinen maa on vailla, sitä toi
nen maa tuottaa. Mitä toinen ihmi
nen ei voi toimittaa, sen toimittaa 
toinen, ja monta toimittaa yhdes
sä enemmän kuin kukin yksinänsä. 
Näin ovat kaikki toisilleen hyödyksi 
ja täyttävät toistensa puutteet. Se on 
viisas Jumalan järjestys, että maat ja 
kansat toisiaan tarvitsevat. Sillä jos 
jokaisella itsellään olisi yllin kyllin, 
niin kukaan ei toisiaan etsisi, vaan 
eläisi ja tekisi työtään ainoastaan it
seänsä varten. Mutta nyt ihmisillä 
on pakko oppia tuntemaan ja aut
tamaan toisiaan, jotta he kaikki toi
siaan veljinänsä rakastaisivat.”

Miten paljon Lionsaatetta kät
keytyykään satusetä Topeliuksen 
Maamme kirjan lainaukseen, jossa 
hän lähes jo 150 vuotta sitten ar vioi 
pienen Suomen merkitystä muun 
maailman silmissä ja yhteyttämme 
liikenteen, kaupan ja tietojen välityk
sen kautta toisiin kansakuntiin. Sa
malla Topelius haastoi kansaamme 
vuorovaikutukseen ja yhdessä teke
miseen, jotta meille rakentuisi laa
jempi ymmärrys yhteisestä hyvästä 
sekä kykyä sen toteuttamiseen.

Toiminta maailmanlaajuisessa 
Lionspalvelujärjestössä antaa meil
le leijonille puolisoineen mahdolli
suuden toteuttaa palvelutoimintaa, 
josta hyvä säteilee oman paikkakun
nan parhaaksi ja tarvittaessa myös 
toisella puolen maapalloa avun tar
peessa olevan lähimmäisen autta

Jotakin ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin 
– SuJo-ryhmäläisenä Busanissa

Suomi Johtoon -palkintomatkaajat tapasivat Busanissa myös PID Harri Ala-Kuljun. Ryhmä vasemmalta Matti Halme, 
Pekka Järvelä, Tuomo Holopainen, Raimo A. Metteri, Kaija Holopainen, Juhani Londen, Leena Järvelä, Aini Londen, 
Harri Ala-Kulju, Ari Brunni, Ann-Len Dahlbacka ja Jarl Dahlbacka. Kuva: RNen.

miseksi. Tämä kaikki tarvitsee myös 
vahvan ja toimivan kansainvälisen 
organisaation, jonka turvin toiminta 
voidaan johtaa demokraattisesti se
kä valvotusti. Me leijonat emme toi
mi lauman tavoin vaan kaikkea toi
mintaamme ohjaavat selkeät yhteiset 
arvot ja tavoitteet. Tämän oivallet
tuamme ymmärrämme paremmin 
Lionsjärjestön ehkä joskus vaikea
selkoiselta ja raskaaltakin tuntuvaa 
hallintokoneistoa.

Arvostettua ja aktiivista

Maailmanlaajuisesti suomalainen 
lionstoiminta on ollut vuosikym
meniä hyvin arvostettua ja aktiivista. 
Oikeutetusti Suomessa on noussut 
esille ajatus kasvattaa vaikutusval
taamme sekä edustustamme toi
minnan kansainvälisellä tasolla. Tä
hän tähtää kaikkien tuntema Suomi 
johtoon kampanja eli PID Harri Ala
Kuljun nostaminen lähivuosina maa
ilmanlaajuisen tuen myötävaikutuk
sella Lionsjärjestön kansainväliseksi 
presidentiksi. 

Tämän vuoden kansainvälinen 
vuosikokous oli EteläKorean Busa
nissa. Suomalaisia kokousmatkal
la oli yli 60, joista kuusi onnellisia 
SuJo kampanjan palkintomatkaajaa. 
Onnellisista voittajista osa oli kus
tantanut matkakumppanin mukaan. 
Heidän läsnäolonsa loi merkittävää 
lisäarvoa tiivistäen yhdessäolon iki

muistoiseksi tapahtumaaktiviteetik
si. Kaikkiaan suomalaiset näkyivät 
positiivisella tavalla monissa ko
kous tapahtumissa ja heidän luonte
van määrätietoinen toimintatapansa 
herätti ansaittua kunnioitusta.

On harmillista, ettei suuri osa 
maailman leijonista pääse aisti
maan sitä tunnelmaa, mitä kansain
välinen vuosikokous välittää siellä 
mukana olevalle. Aidosti saattoi ko
kea olevansa osa maailmanlaajuista 
verkostoa, jossa eri taustoista tule
vat jäsenet tuntevat yhteisöllisyyttä 
ja ystävyyttä. Luontevasti käynnis
tyi keskustelu intialaisen, japanilai
sen tai venäläisen lionin kanssa, kun 
tiedosti kuuluvansa samaan palve
lujärjestöön. Muodolliset rajaaidat 
madaltuivat ja aito yhteys rakentui.

Kokouspäivät olivat hyvin val
misteltuja. Ohjelmallinen osuus 
oli kansainvälistä ja korkeatasois
ta. Osallistuminen mm. avajais ja 
täysistuntoon, lippuparaatiin, ää
nestystapahtumaan sekä piirikuver
nöörien ja kansainvälisen presiden
tin virkaanasettamisiin oli vaikuttava 
kokemus. Eri maiden vastaanotot oli
vat antoisia. Niissä kasvoi tietämys 
illan isäntämaan Lionstoiminnasta. 

Järjestömme kansainvälisen pre
sidentin asema maailmalla on ar
vostettu ja tehtävä edellyttää kan
tajaltaan monia vahvuuksia. 
Kansainvälisen presidentin valinta
prosessi on tiukka. Suomen lionien 

unelma suomalaisesta johtajasta, on 
lähellä toteutumistaan. Busanissa 
vahvistui käsitys, että suomalaisiin 
luotetaan ja heitä pidetään kyvykkäi
nä vaativiinkin tehtäviin. Tämän on 
maailmanhistoriakin monin tavoin 
osoittanut. Harri AlaKuljun valinta 
järjestön johtoon ei ole vain henki
lötason kysymys, vaan valinta toi
si laajaa näkyvyyttä suomalaiselle 
lionstyölle ja vahvistaisi kansainvä
listä asemaamme. 

Suomalainen unelma

Suomalainen unelma vaatii toteutu
akseen meiltä leijonilta viimekäden 
yhteiset ponnistukset. SuJokam
panja jatkuu hyvin organisoituna 
ja energisenä. Ensi kesän kansain
välinen vuosikokous on Hampuris
sa ja vastaavaa tilaisuutta Euroopal
le ei tällä vuosikymmenellä suoda. 
Näin kokouspaikan läheisyys antaa 
meille suomalaisille etulyöntiaseman 
matkustaa kansainväliseen tapahtu
maan. Varautuminen matkaan kan
nattaa aloittaa varojen keräämisellä 
jo toimintakauden alussa. Mahdo
tonta ei ole, että Hampurin kokouk
sessa on viisisataa suomalaista lionia 
viemässä Harri AlaKuljua unelmien 
paikalle. Yhteinen tapaamisemme 
ennen Hampuria on Heinolassa, jos
sa leijonat runsaslukuisesti kohtaa
vat vuoden 2013 vuosikokouksessa.

SuJokampanjan palkintomatkaa
jat seuralaisineen ovat syvässä kiitol
lisuuden velassa Lionsliitolle, liiton 
klubeille sekä Suomi johtoon kam
panjavastaaville ja työryhmien pu
heenjohtajille. Pitkä lentomatka Ko
reaan on vaatinut järjestelytyötä, 
hotellivaraukset ja kuljetukset yh
teydenottoja sekä kokouspäiviin va
rautuminen suunnitteluaikaa. Erityi
sen turvalliseksi SuJo ryhmäläiset 
kokivat olonsa aasialaisessa suur
kaupungissa, kun veljet Juhani Lon
den ja Tuomo Holopainen puolisoi
neen johdattivat ryhmämme kulkua.

Matti Halme
SuJo-matkalainen, LC-Asikkala
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Saksalainen PDG Ulrich Fricke 111
OS piiristä on pitkäaikainen Suomen 
ystävä ja osallistunut Saksan leijo
nien edustajana jo useampia kerto
ja vuosikokouksiimme. Lion Ulrich 
oli mukana myös Jyväskylässä puo
lisonsa Ingeburgin kanssa. Hän toi 
iltajuhlaan Hampurin 2013 kansain
välisen vuosikokouksen valmisteli
joiden tervehdyksen ja toivotti kaik
ki PID Harri AlaKuljun tukijoukot 
lämpimästi tervetulleeksi kokouk
seen. Kyselin lion Ulrichin näkemyk

Harria tarvitaan johtajaksi
siä lionstoiminnasta ja mahdollisesta 
suomalaisesta kansainvälisestä pre
sidentistä.

– Järjestömme kansainvälisessä 
toiminnassa ilmenee arvoja ja piir
teitä, joiden edistäjäksi tarvitaan 
eurooppalaista johtajaa. Tällaisina 
pitäisin jatkuvuutta, rakentavaa pit
kävaikutteista kehittämistä, luotetta
vuutta, kärsivällisyyttä ja uudistus
valmiutta, lion Ulrich pohtii.

Suomalaiselle 
johtamiselle kysyntää

– Erityisesti pieni maa on riippuvai
nen kansainvälisistä suhteista ja nii
tä tulee ylläpitää kaikilla mahdollisil
la tasoilla. Siksi onkin tärkeää tehdä 
havaintoja ja kuunnella sekä tun
nistaa muiden maiden kansallisia 
erityispiirteitä samalla kun esitte
lee omia ideoitaan ja ehdotuksiaan. 
Näin saadaan esiintymiseen vakuut
tavuutta, jota tarvitaan omien aja
tusten saamiseen hyväksytyiksi ja 
arvostuksen hankkimiseen, haasta
teltava toteaa pienen maan edusta
jan mahdollisuuksista kansainväli
sessä johtotehtävässä.

– Realismiin perustuva pitkä
jänteinen kehitys tekee Suomesta 
poikkeuksellisen lionsmaan. Paikal
liset erityistarpeet saadaan esille ana
lysoimalla perusteellisesti ja laajasti 

PDG Ulrich Fricke, D 111-OS, ja puo-
lisonsa Ingeburg ovat tulleet monil-
le suomalaisille tutuiksi viime vuo-
sien vuosikokouksista. Kuva: Antti 
Tuomikoski. 

Tunnettu suomalainen keramiikka ja 
muotoiluyritys Pentik Oy liittyi tä
män toimikautemme alussa Sri Lan
kan Lionsystävien seuran yritysjä
seneksi.

– Suomalaisten leijonien silmä
sairaalahanke ja kummilapsiprojekti 
Sri Lankassa ovat inhimillisiä autta
misen muotoja joiden arvomaailma 
yhdistyy sopivalla tavalla yrityksem
me arvoihin, toteaa Pentikin toimi
tusjohtaja Pasi Pentikäinen. Uskom
me myös, että maailman suurimman 
palvelujärjestön käytössä yrityksem
me tuotteet tulevat maailmalla tun
netuiksi, toimitusjohtaja jatkaa.

Pentik on eturivin suomalainen 
muotoiluyritys ja myös kansainväli
sesti tunnettu. Suomalaiset leijonat 
ovat valinneet Pentikin tämän hetki
sen kansainvälisen ykköshankkeem
me, Lion Harri AlaKuljun kampanjan 
mainoslahjatoimittajaksi. Sydämen 
muotoinen kulho Harrin kampanja 
logolla varustettuna on Pentik Oy:n 

lionsklubien ja jäsenten käsityksiä, 
tunnistamalla alueellisia erityistar
peita, kehittämällä uusia ideoita ja 
tukemalla toteutuskelpoisia esityk
siä, PDG Ulrich Fricke kuvailee käsi
tystään suomalaisesta Lions toimin
nasta. Tunnen henkilökohtaisesti 
PID Harri AlaKuljun suomalaisena 
lionsjohtajana ja tiedän, että hänel
lä on erinomainen kyky saada esil
le niitä eurooppalaisia erityispiirteitä 
joiden avulla saamme uutta vauhtia 
yhteisen järjestömme jatkuvaan kas
vuun, haastateltavani toteaa.

Klubikin voi 
kansainvälistyä

Kysyin lopuksi haastateltavan omia 
terveisiä Lionlehden lukijoille ja suo
malaisille leijonille yleensä. Tähän 
lion Ulrich toteaa, että kansainvä

lisyys on lionstoiminnan tärkeä ele
mentti. Sitä kaikkien leijonien tulisi 
kehittää sekä klubien että piirien ta
solla. Tästä löytyy useita hedelmälli
siä esimerkkejä kulttuuritapahtumien 
lisäksi myös yhteisistä aktiviteeteis
tä. Kansainväliset tapahtumat ku
ten vuosikokous ja Eurooppa Forum 
tarjoavat oivallisia tilaisuuksia saada 
yhteys muiden lions maiden edusta
jiin. Siten voi käynnistää kehityksen, 
joka johtaa lähempään yhteistyöhön 
ja mahdollisiin klubien välisiin ystä
vyyssopimuksiin. Jäsenmerkkimme 
kirjain L voidaan tulkita symbolik
si LIONsanan lisäksi tarkoittamaan 
johtajuutta ja yhteydenpitoa. Näin 
ymmärrettynä pienellä jäsenmerkil
lä on kantajalleen hyvin monipuoli
nen merkitys.

 Markku Talvio

Tervetuloa Hampuriin kesällä 
2013. PDG Ulrich Fricke luovutti 
ensi kesän kansainvälisen 
vuosikokouksen tunnukset 
pääsihteeri Maarit Kuikalle ja 
PID Tapani Rahkolle ja lausui 
kaikki suomalaiset leijonat 
tervetulleiksi tapahtumaan.

Tervetuloa Hampuriin

Pentik on Sri Lankan ystävä
tuotantoa. Myös kuvernöörikurssin 
2006–2007  käyttöön hankitut muis
tolahjalautaset ovat yrityksen ”Pen
tik Studio“ tuotantoa.

– Lautaseen kuvaamani vih
reä lehti on kasvun, kevään, nuo
ren energian ja miehekkään voiman 
symboli ja kuvaa näkemystäni Lions 
järjestöstä, kertoo yhtiön pääsuun
nittelija Anu Pentik, eräs maamme 
tunnetuimmista alan taiteilijoista. 
Maalaan jokaisen lautasen itse kä
sin ja ne pakataan käteviin lahjapak
kauksiin, Anu Pentik kertoo. 

Anu Pentik sanoo kuulleensa, et
tä leijonilla ilmenee jatkuvaa tarvetta 
pienten muistoesineitten luovutta
miselle erilaisten vierailujen ja esi
telmien yhteydessä. ”Näissä asiois sa 
Pentik Studio on käytettävissänne“, 
taiteilija käyttää pienen kaupallisen 
puheenvuoron.

Teksti: 
Otfried Blümchen ja 

Markku Talvio

Anu Pentik luovuttaa itse maalaamansa muistolautasen leijonien käyttöön Po-
siolla heinäkuussa 2012. Vastaanottajana kuvernöörikurssin 2006–2007 edus-
taja PDG Otfried Blümchen. Kuva: Topi Pentikäinen.
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www.jyvaskylasinfonia.fi

RALF GÓTHONI -ILLAT 
JYVÄSKYLÄSSÄ
INTOHIMONA MUSIIKKI
Ke 10.10. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Ralf Gothóni, kapellimestari ja piano
Joseph Haydn: Sinfonia nro 49 ”La passione”
Aulis Sallinen: Kamarimusiikkia V, 
Ralf Gothónin sov. pianolle ja jousille
Georges Bizet: Sinfonia C-duuri
25/23/10 €

KONSERTTOJEN PYÖRTEISSÄ
Ke 28.11. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Ralf Gothóni, kapellimestari ja piano
Peijun Xu, alttoviulu
Joseph Haydn: Pianokonsertto D-duuri
Robert Schumann: Sellokonsertto, 
versio alttoviululle ja jousiorkesterille, 
sov. Heinig/Höring, ensi kertaa Suomessa
Carl Maria von Weber: Sinfonia nro 1
25/23/10 €

GOTHÓNIN SÄVELIN
Pe 30.11. klo 19 Kuokkalan kirkko
Ralf Gothóni, piano
Peijun Xu, alttoviulu
Antonin Dvorák: Pianokvintetto
Ralf Gothóni: ”Peregrina” alttoviululle ja 
kamariorkesterille, kantaesitys
20/18/10 €

SYKSY 2012
THE INTERNATIONAL THEATRE OF FINLAND

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Liput ja tied. (09) 439 3388 (ark. 11-17) sekä Lippupiste 0600 900 900 (1,97€/min+pvm)

www.espoonteatteri.fi 
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20.9. Saimaa Sinfonietta
                   – Sellotaiteilija Arto Noras 70 v.
                      Yhteistyössä Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa
                    Kapellimestarina Tibor Bogányi

 Vuori-Sallinen-Haydn-Martin 

                     25.10. Saimaa Sinfonietta
              Kapellimestarina Anna-Maria Helsing
               Solistina Henri Sigfridsson, piano

 Purcell-Pulkkis-Poulenc 

21.11. Kaamos katkolle
                  Yhteistyössä Rakuunasoittokunnan kanssa
                 Kapellimestarina Jyrki Koskinen
           Solisteina Emilia Vesalainen ja Jyrki Anttila

 On hetki ystävien ja laulu rakkauden,
                         kun kaikki unelmaa on vaan! 

                                Liput 16€ - 26€

Lappeenrannan kaupunginorkesteri

www.komediateatteri.fi | puh. 0207 288 388
Puhelun hinta 0,069 €/min + pvm, matkapuhelimesta 0,149 €/min + pvm.

Liput 22/26/28 €

PARAS UUSI KOMEDIA

MOLIERE-PALKINTO 2011

KomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterinKomediateatterin
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TEETÄ 
V A I K K A
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Railakas farssi teatterin kulissien takaisista 
touhuista. Ensi-ilta 15.9. 

Ohjelmistossa myös musikaalit  
CABARET (ravintola Kairossa) 

 ja PIENI KAUHUKAUPPA. 
Koko perheelle ratkiriemukas 

KOIRIEN KALEVALA 
Lisätiedot ja esityspäivät: 
www.kotkanteatteri.fi 

 

Varaukset ja tiedustelut: 05 234 4170 ja 234 4199 
teatteriliput@kotka.fi 
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Dario Fo
Näillä Palkoilla ei makseta! 

Hillitön komedia kansalaisrohkeudesta
ENSI-ILTA 17.10.2012

Ragni - Rado-MacDermont
HAIR 

Musikaali unohtumattomasta musiikista,
 rauhasta ja rakkaudesta

ENSI-ILTA 5.9.2012

Ohjelmistossa myös: 
William Shakespeare

KUINKA ÄKÄPUSSI KESYTETÄÄN
William Shakespeare

KUINKA ÄKÄPUSSI KESYTETÄÄN
William Shakespeare

Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,51 €/min +pvm) 
Ryhmämyynti (03) 752 6000

www.lahdenkaupunginteatteri.fi
www.lippu.fi

ILOA JA PIRISTYSTÄ SYKSYYN
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Uusi toimintakausi on alkanut ja 
tehtävänäni on luotsata Arne Ri
tari säätiön toimintaa tällä kau
della. Olin oman piirini AR toi
mikuntapuheenjohtajana uuden 
vuosisadan alkupuolella ja sain osal
listua vuosittain Toivakan Ruuhipir
tissä järjestettyihin seminaareihin. 
Opin seminaareissa niin säätiöstä, 
leijonatoiminnasta kuin auttamises
takin enemmän kuin koskaan oli
sin muuten oppinut. Kolmen toi
mintakauden jälkeen mietin, mitäs 
nyt, kun toimikuntapuheenjohtaja
työ loppuu? Minusta oli tullut ”sää
tiön mies”.

Ainoa tapa jatkaa tätä työtä oli 
hakeutua varapiirikuvernööriksi ja 
sitten kuvernöörikauden aikana piiri
kuvernööriedustajana säätiön toimi
kuntaan. Pääsin mukaan ja nyt sitten 
muutaman vuoden hallitustyösken
telyn jälkeen saan toimia säätiön hal
lituksen puheenjohtajana.

Autamme klubeja 
auttamaan

Säätiön yksiselitteinen tehtävä on 
auttaa klubeja auttamaan. Isoja ak
tiviteetteja suunnitellessanne olkaa 
yhteydessä oman piirinne toimikun
tapuheenjohtajaan, hän osaa avus
taa apurahahakemuksen laatimises
sa. Apurahan edellytyksenähän on 
mm. se, ettei projektia ole vielä aloi
tettu, siihen sisältyy palvelutyötä ja 
projektin taloutta hallinnoi lionsklu
bi. Liian usein saamme hakemuksia, 
joiden kohteena on toinen, vieläpä 
tuloa tuottava yhdistys, jolle klubi 
on lahjoittamassa osan rahoitukses
ta ilman palvelutyötä. Tällaiseen ei 
meillä sääntöjen mukaan ole mah
dollista lähteä mukaan. Haluamme 
siis myös kannustaa klubeja oikeaan 
palvelutyöhön, järjestömme tunnus
lauseen ”We Serve – Me Palvelem
me” hengessä.

Arne Ritari antoi nimensä säätiöl
lemme sillä ehdolla, ettei se kilpailisi 
kansainvälisen säätiön kanssa. Arne 
Ritari säätiö keskittyykin vain koti
maisiin aktiviteetteihin kun taas LCIF 
jakaa apurahoja kansainvälisiin akti
viteetteihin. Säätiöt eivät siis kilpai
le keskenään, molempia tarvitaan.

Jaoimme apurahoja viime kaudel
la yli 70  000 eurolla. Jotta pystyisim
me apurahoja jakamaan, sää tiöl
lä tulee olla myös tuloja. Meillä on 
klubeille toimitettavissa markkinoi
den monipuolisin ja edullisin adres
si, ja mikä onkaan juhlavampaa kuin 
palkita oman klubin aktiivinen leijo
na Arne Ritari killan jäsenyydellä 

Arne Ritari -säätiön terveiset Seinäjoelta!
vaikkapa klubin merkki
päivänä. Viime kaudel
la saimme 107 uutta 
killan jäsentä.

Säätiön hallitus 
ja piirien hyvin kou
lutetut toimikuntapu
heenjohtajat vastaavat 
mielellään kysymyksiinne, jo
ten rohkeasti vain puhelin käteen, 
tai lähetelkää sähköpostia. Kaik kien 
sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@lions.fi.

Ahkeraa leijonakautta kaikille

Matti-Pekka Mäkelä
PDG, AR-säätiön pj. 2012–2013
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Lions Quest 
yhdessä kasvamisen ohjeLma

koulutusaikataulu 2012-2013

 8.-9.4. Ruotsinkielinen Espoo 
15.-16.4. VK/AK/YK Kokkola
15.-16.4. VK/AK/YK Joensuu
15.-16.4. AK/YK Oulu
 17.4. Täydennys  Oulu 
    
 Klubipresidentti ja Quest-leijona!
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, Ulla Sirviö-Hyttinen, 
Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, Helinä Perttu, 
Ulla Savolainen 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
 
SYYSKUU  
24.-25.9. AK Helsinki
26.-27.9. Koulunkäyntiavustajat Helsinki
    
 LOKAKUU   
 22.-23.10. VK/AK Turku 
24.-25.10. VK/AK Oulu
25.10. REHTORIT Helsinki
 29.-30.10. VK/AK/YK Lappeenranta  
 29.-30.10. AK Lahti 
  
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
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 
    
 TAMMIKUU   
28.-29.1. Erityisopettajat Jyväskylä 
    
 HELMIKUU   
 4.-5.2. YK Helsinki 
18.-19.2. VK/AK/YK Rovaniemi 
20.2. Täydennys Rovaniemi 
    
 MAALISKUU  
 4.-5.3. AK Espoo 
 6.3. Täydennys Espoo 
11.-12.3. VK/AK/YK Kokemäki 
13.3. Täydennys Kokemäki 
11.-12.3. AK/YK Jyväskylä 
18.-19.3. AK/YK Kouvola
20.3. Täydennys Kouvola 
18.-19.3. AK/YK Turku 
20.3. Täydennys Turku 
25.-26.3. AK/YK Kuopio 
    
 HUHTIKUU  
4.-5.4. 2.aste  Pori
 8.-9.4. Erityisopettajat Helsinki 
 8.-9.4. AK/YK Hämeenlinna 
10.4. Täydennys Hämeenlinna 
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Lions Quest 
yhdessä kasvamisen ohjeLma

koulutusaikataulu 2012-2013

 8.-9.4. Ruotsinkielinen Espoo 
15.-16.4. VK/AK/YK Kokkola
15.-16.4. VK/AK/YK Joensuu
15.-16.4. AK/YK Oulu
 17.4. Täydennys  Oulu 
    
 Klubipresidentti ja Quest-leijona!
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, Ulla Sirviö-Hyttinen, 
Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, Helinä Perttu, 
Ulla Savolainen 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
 
SYYSKUU  
24.-25.9. AK Helsinki
26.-27.9. Koulunkäyntiavustajat Helsinki
    
 LOKAKUU   
 22.-23.10. VK/AK Turku 
24.-25.10. VK/AK Oulu
25.10. REHTORIT Helsinki
 29.-30.10. VK/AK/YK Lappeenranta  
 29.-30.10. AK Lahti 
  
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
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 
    
 TAMMIKUU   
28.-29.1. Erityisopettajat Jyväskylä 
    
 HELMIKUU   
 4.-5.2. YK Helsinki 
18.-19.2. VK/AK/YK Rovaniemi 
20.2. Täydennys Rovaniemi 
    
 MAALISKUU  
 4.-5.3. AK Espoo 
 6.3. Täydennys Espoo 
11.-12.3. VK/AK/YK Kokemäki 
13.3. Täydennys Kokemäki 
11.-12.3. AK/YK Jyväskylä 
18.-19.3. AK/YK Kouvola
20.3. Täydennys Kouvola 
18.-19.3. AK/YK Turku 
20.3. Täydennys Turku 
25.-26.3. AK/YK Kuopio 
    
 HUHTIKUU  
4.-5.4. 2.aste  Pori
 8.-9.4. Erityisopettajat Helsinki 
 8.-9.4. AK/YK Hämeenlinna 
10.4. Täydennys Hämeenlinna 

Tapahtumakalenteri
Syyskausi 2012

Lions-liiton hallituksen kokoukset 25.9., 16.10. 16.11. ja 12.12.
6.–8.9.  Europe Forum, Bryssel, Belgia
6.10.  Lions SM Shakki, järjestäjänä LC Hartola
8.10.  Lionspalvelupäivä
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.  NSRkokous, 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 SMkaraoke, järjestäjänä LC Kiuruvesi/Niva
7.3.  Arne Ritarin syntymäpäivä
9.–10.3.  Lions SMhiihto, järjestäjänä LC Kerimäki
23.3.  Uudistuva Lionstoiminta (ULT) kutsuseminaari, 
 Lahti
27.28.4.  Lions SMlentopallo, 
 järjestäjänä LC Vantaa/Kaivoksela
18.–19.5.  DGelektivalmennus, 
 tulevan kauden 1. ja 2. VDGvalmennus 18.5.
7.6.  Kuvernöörineuvoston kokous, Heinola
8.–9.6.  Vuosikokous, Heinola

Kuvernöörineuvosto nimitti Jyväs
kylän vuosikokouksen yhteydessä 
pitämässään kokouksessa Lionslii
ton hallituksen ehdotuksesta Cpii
rin kauden 2007–08 piirikuvernöö
rin, Osmo Harjun, LC Hyvinkää/
Sveitsi, Lions Quest työryhmän 
puheenjohtajaksi toimintakaudel
le 2012–2015. Hän on osallistunut 
SLL:n nuorisotyöseminaariin ja Tam
pereen Eurooppa Forumin nuoriso
työosioon ja Quest kurssiin sekä 
toiminut Hyvinkäällä 2011 pidetyn 
Pohjoismaiden yhteistyöneuvoston 
kokouksen (NSR) järjestelytoimi
kunnan puheenjohtajana. Teemana 
oli nuorison tukeminen yhteiskun
taan sopeutumisessa. Hän on myös 
toiminut aktiivisesti Hyvinkäällä ta
pahtuvan Questkoulutuksen järjes
tämisessä.

Alkaneen kauden aikana paino
pisteinä tulevat olemaan Quest toi
minnan sisällöllinen ja taloudellinen 
kehittäminen. Viime vuosien aika
na Suomessa ja muualla sattuneet, 
nuorison pahoinvointiin viittaavat 
ikävät tapahtumat, ovat vain näky

vä osa vakavasta yhteiskunnallises
ta ongelmasta kaikkialla maalimassa. 
Suomessa arvioidaan olevan, lasku
tavasta riippuen, 50  000–100  000 
enemmän tai vähemmän syrjäyty
nyttä nuorta. Lionsjärjestöllä on 
Lions Questissä erinomainen enna
kolta ehkäisevä väline. 

Leijonat Suomessa ovat jo 20 vuo
den ajan antaneet tukensa julkisel
le sektorille kouluttamalla tuhan
sia opettajia Lions Quest ohjelman 
puitteissa ja monille klubeille Quest 
on eräs tärkeimmistä aktiviteeteista. 
Antamamme tuki on ennalta ehkäi
sevyyden vuoksi erinomainen tuki 
julkiselle vallalle, koska sen toimen
piteet voivat olla pääasiassa jälkihoi
toa ja sen vuoksi yleensä merkittä
västi kalliimpaa.

Laajennettu koulutus

Hyvinkäällä kokeiltiin viime keväänä 
laajennettua Questkoulutusta siten, 
että mukaan tulivat kouluopettajien 
lisäksi varhaiskasvatus ja nuoriso
toimi ja tällaisia kokeiluja on tarkoi
tus jatkaa, jotta koulutusmateriaalia 
voidaan kehittää eri kohderyhmil
le sopivaksi. Questtyöryhmä tulee 
panostamaan ulkopuolisen rahoituk
sen hankkimiseksi, erityisesti näiden 
kokeilujen toteuttamisessa. 

Suomalaisten lionsklubien pa
nos on ollut ja tulee jatkossakin ole
maan, toiminnan kantava voima 
rahoituksen järjestämisessä. Sen 
avulla olemme saaneet käyttööm
me erittäin pätevän kouluttajaryh
män, jonka työskentelyä koulutetut 
opettajat ovat kiittäneet arvioinneis
saan erittäin korkeilla arvosanoilla. 
Questtyöryhmä koordinoi koulu
tustoimintaa liiton puitteissa, mut
ta se tarvitsee klubien ja piirien vah
van  tuen toiminnalleen.

Osmo Harju Lions Quest työryhmän 
puheenjohtajaksi

Lions Quest-työryhmän puheenjohta-
ja Osmo Harju. 

•	 Lähetä	yhteysti
edot	piirin	Quest	

‑puheenjohtajalle
.

•	 Lähetä	hänelle	
myös	tieto	klubisi

	rahoitusvalmiude
sta.

•	 Seuraa	Quest	‑s
ivuja	Lion	‑lehdes

tä	ja	www.sivulta
.

•	 Koulutuksen	hi
nta	on	385	euroa	

(sis.	alv.)/osallistu
ja.

•	 Yleensä	kaikki	k
lubit	eivät	maksa	

osallistujille	muita
	kuluja	

kuten matkoja tai sijaisia, mutta ei se tietenkään ole kiellettyä.

•	 Pidä	matalaa	ky
nnystä	yhteydeno

toissa	piirisi	Ques
t‑työryhmän	

puheenjohtajaan sekä liittotoimiston Questhenkilökuntaan.

•	 Quest‑sihteeri	0
9	5655	9517,	ques

t@lions.fi

•	 Quest‑koordina
attori	Ulla	Sirviö‑H

yttinen	040	850	7
241,	 

ulla.sirviohyttinen@lions.fi

Tietoisku 

Quest -leijonalle

Ohjelma myös vanhemmille
 

Miksi Lions Quest on arvokasta lasten ja nuorten kannalta? Lions Quest 
on maailman laajin lasten ja nuorten tervettä kasvua suojaava ja riski
käyttäytymistä ennaltaehkäisevä kasvatusohjelma. Se on käytössä Suo
messa 5–25vuotiaiden parissa, mutta myös lasten vanhemmille on oma 
ohjelmansa. Ohjelmassa vahvistetaan itseluottamusta, sosiaalisia taito
ja, päätöksentekoa, tunnetaitoja, kielteisen painostuksen vastustamis
kykyä, arvopohjaa ja luottamusta omaan ajatteluun. Samalla vahviste
taan lapsen ja nuoren sitoutumista ympäristöön ja ennaltaehkäistään 
eristäytymistä, kiusaamista ja yksinäisyyttä.
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Nuorille turvallinen
tulevaisuus

En trygg framtid för
ungdomar

2012
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Gpiirin osalta Kasvun voima arpaonni suosi LC Äänekoski/Helmeä. Viime 
syksynä yhdessä paikkakunnan muiden klubien kanssa klubi istutti oman 
puunsa Rantapuistoon kaupungin 100vuotisjuhlan kunniaksi. Nyt pihla
ja istutettiin samaan joukkoon taalainmaan koivujen kanssa. Kuvassa is
tutustyössä  lion Leila Kiviaho sekä IPDG Pirkko Kokkonen. 

Piirien pihlajanistuksista kuvakooste seuraavassa Lionlehdessä.

Kasvun voima -palkinnot

Kannustukseksi aktiivisesta toiminnasta liiton jäsentoimikunta palkitsi 
vuosikokouksessa joka piiristä yhden klubin, joka oli kauden aikana saa
vuttanut jäsenkasvua. Palkittavat valittiin arvalla. Palkinnoksi klubi sai ko
tipihlajan, joka on sitkeä ja pitkäjänteinen, kuten jäsentoiminta.

Onnittelut palkituille:

piiri: klubi:
A LC Ypäjä/Kate 
B   LC Espoo/Leppävaara
C LC Kärkölä
D LC Heinola/Jyränkö
E LC Tampere/Wivi Lönn
F LC Vähäkyrö
G LC Äänekoski/Helmi
H LC Kontiolahti/Ursulat
I LC Sotkamo
K LC Kuopio/Päiväranta
L LC Posio
M LC Eurajoki
N LC Helsinki/Soihdut
O LC Lestijärvi

Jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä (kolmas vasemmalta) osallistui ”Toriparla-
menttiin” kesäisenä päivänä  Porin torilla. 

Paras 
jäsenhankintaideani

Vuosikokouksen jäsenosaston kyselyvastausten satoa. 
Kysymys kuului: Paras jäsenhankintaideani. Näin jäsenistö vastasi:

– Nuoria kaveruksia 2–5 yhdellä kerralla jäseniksi

– Nuoret jäsenet kutsuvat mukaan uusia nuoria jäseniä

– Henkilökohtainen rekrytointi 
	 •	 omien	kavereiden	joukosta 
	 •	 oma	yritysasiakas 
	 •	 omasta	työyhteisöstä 
	 •	 harrastuskaverit 
	 •”puskaradio”

– Kutsutaan jäsenehdokas tutustumaan toimintaan ja pyydetään  
 ottamaan ystävä mukaan

– Näkyvässä klubitapahtumassa, klubin infotilaisuudessa tai messuilla  
	 •	 jaetaan	esitettä	klubin	toiminnasta 
	 •	 kerrotaan	oikeaa	tietoa	toiminnasta 
	 •	 pyydetään	ottamaan	yhteyttä	tai	jaetaan	ilmoittautumislomakkeita

– Paikallislehdessä kerrotaan toiminnasta ja kiinnostuneita pyydetään  
 ilmoittautumaan 

– Koulun ja vanhempien kautta;  kiinnostus Lions Questiin ja sitä kautta  
 Lionstoimintaan

– Klubiiltojen mielekäs ohjelma tuo lisää kiinnostusta

– Liitännäisklubi puolisoista 

– Jokainen jäsen mukana jäsenhankinnassa

Sihteerin toimikauden pituus

Vuosikokouskyselyssä tiedustelimme myös klubin sihteerien toimikauden 
pituutta. Vastanneista 75% ilmoitti sihteerin toimivan yhden kauden, 
25%:lla klubeista sihteerin toimikausi on kaksi kautta tai enemmän. 

Kesäisin terveisin
Maija-Liisa Heikkilä, Jäsenjohtaja

Tulossa

Naisleijonien seminaariristeily 
Hki–Tallinna–Hki

lauantaina 9.3.2013

Ohjelma ja ilmoittautumistiedot myöhemmin



Nuorille turvallinen
tulevaisuus

En trygg framtid för
ungdomar

Näillä joulukorteillaNäillä joulukorteilla
tuet nuoria

Med dessa julkort
stöder du ungdomarstöder du ungdomar

Suomen Lions-liitto rySuomen Lions-liitto rySuomen Lions-liitto rySuomen Lions-liitto ry
Finlands Lionsförbund rfFinlands Lionsförbund rf

2012

Suomen Lions-liitto rySuomen Lions-liitto ry
Finlands Lionsförbund rf

Joulukortit_Lion-lehti-final.indd   1 7/29/2012   1:36:37 PM



Taittokortit  Dubbelkort

Lahjapakettikortit
Gåvopaketkort
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Taittokorttien hintaan sisältyy kirjekuori
Yksi kuva-aihe / 16 korttia / arkki
Kuvertet ingår i dubbelkortets pris
Ett bildmotiv / 16 kort / ark
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Joulun postikortit
Julens postkort

C

E

F

B

D

A

JOULUN TERVEHDYKSET
JULENS HÄLSNINGAR
POSTIKORTIT - POSTKORTEN
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Fridfull Jul och Gott Nytt År

TAITTOKORTIT - DUBBELKORTEN
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Fridfull Jul och Gott Nytt År
Merry Christmas and a Happy New Year

Molempia saa myös ilman painettua tekstiä

Båda kan också fås utan trycktext
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Ohjehinnat
• Joulun postikortit 0,70 €
• Taittokortit kirjekuorineen 1,00 €
• Lahjapakettikorttiarkit 5,00 €

Yrityskortit
Yritykset voivat tilata taittokortteihin yrityksen oman logon 
ja joulutervehdyksen. Tällöin taittokortin ohjehinnat ovat:
• 1-500 kpl     1,50 € / kpl
• yli 500 kpl   1,20 € / kpl
Yrityskorttien toimitusaika on kaksi viikkoa oikovedoksen 
hyväksymisestä.

Korttien tilaaminen
Klubin korttivastaava kerää kaikki klubin myymät kortit 
yhteen. Hän tekee yhteistilauksen Suomen Lions-liiton 
kotisivuilla olevalla sähköisellä tilauslomakkeella. Hän voi 
myös käyttää netistä tulostettavaa paperilomaketta, joka 
palautetaan lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Yksittäisen kortin vähimmäistilaus on 10 kappaletta, ja 
suurempienkin määrien tulee olla kymmenellä jaollisia.
Tilaukset toimitetaan korttivastaavalle kahden viikon 
kuluessa tilauksen saapumispäivästä.

Korttien laskutus
Klubien korttivastaavat keräävät myytyjen korttien maksut 
ostajilta täysimääräisesti. Suomen Lions-liitto laskuttaa 
50 % niiden ohjehinnasta klubeilta. Liiton saama osa 
ohjataan nuorten turvallisen elämän rakentamiseen.
Loppu tuotosta jää klubien tekemään hyväntekeväisyys-
toimintaan.

Näiden joulukorttien tuotolla tuetaan nuoria
Med intäkterna från dessa julkort stöder vi ungdomar
Joulun 2012 joulukorttien tuotto käytetään nuorten elämän 
tukemiseen. Veteraanit ovat puolustaneet meille hyvän 
maan elää. Meidän tehtävämme on jättää se seuraavalle 
polvelle yhtä turvallisena. Tämä koskee niin fyysistä 
koskemattomuutta, taloudellista tulevaisuutta kuin henkistä 
ympäristöäkin. 

Julkortsintäkterna år 2012 används för att stöda 
ungdomarnas levnad. Veteranerna har försvarat vårt land, ungdomarnas levnad. Veteranerna har försvarat vårt land, ungdomarnas levnad. V
som vi har bra att leva i. Vår uppgift är att lämna landet lika 
tryggt åt följande generation. Detta gäller också den fysiska 
immuniteten, ekonomiska framtiden samt den intellektuella 
omgivningen.

Joulun 2012 kortit ja niiden taiteilijat                 Julkorten 2012 och deras konstnärer
A Joulukuusi tukkimetsästä  Kimmo Pälikkö   Julgran från stockskogen
B Seimen lapsi   Kimmo Pälikkö   Krubbans barn
C Lapin lumilla   Osmo ”Omppu” Omenamäki I Lapplands snö
D Himmeliyö   Osmo ”Omppu” Omenamäki Himmel natt
E Punatulkku   Raija Riihimäki   Domherre
F Pihapiirin joulutaikaa  Maikki Parkkila   Gårdsplanens jul
G Joulukuusi tukkimetsästä  Kimmo Pälikkö   Julgran från stockskogen
H Lapin lumilla   Osmo “Omppu” Omenamäki I Lapplands snö
I Pihapiirin joulutaikaa  Maikki Parkkila   Gårdsplanens jul
K Himmeliyö   Osmo ”Omppu” Omenamäki Himmel natt

Lisätietoja - Tilläggsuppgifter
Reijo Stedt    Paula Westling 
Korttityöryhmän puheenjohtaja  Suomen Lions-liiton toimisto
reijo.stedt@lions.fi   paula.westling@lions.fi
0400 755 406    (09) 565 59517

Riktpriset
• Julens postkort 0,70€
• Dubbelkort med kuvert 1,00€
• Gåvopaketkortark 5,00€

Företagskort
Företag kan beställa dubbelkort med företagets eget logo 
och julhälsning. Då är riktpriset:
• 1-500 st.  1,50€/st.
• över 500 st. 1,20€/st.
Leveranstiden för företagskorten är två veckor efter 
godkännandet av korrektur.

Beställning
Klubbens kortansvarige samlar in de enskilda 
beställningarna och gör en sambeställning antingen med 
den elektroniska beställningsblanketten som finns på 
Finlands Lionsförbunds hemsidor eller med pappers-
blankett. Blanketten returneras till uppgiven adress. Minimi-
beställning av enstaka kort är 10 st. och större mängder bör 
vara delbara med tio. De beställda korten levereras till 
klubbens kortansvarige inom två veckor från den dag 
beställningen tagits emot.

Fakturering
Klubbarna samlar in betalningar av beställarna till fullt 
belopp. Finlands Lionsförbund fakturerar av klubbarna 
50% av kortens riktpris. Lionsförbundets del riktas till att 
trygga och bygga upp ungdomarnas liv. Klubbarna erhåller 
resten av intäkterna för sina egna välgörenhetsaktiviteter. 
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Tätä kirjoittaessani heinä–elokuun 
vaihteessa kaksi nuorisovaihtoleiriä, 
H-piirin Camping and Mining ja M-
piirin Sailing Camp, on saatu onnel-
lisesti päätettyä. Outokummun Kol-
mikannan leirikeskuksessa pidetylle 
leirille osallistui 30 nuorta 22 maas-
ta. Nuoret saivat monipuolisen lei-
riohjelman puitteissa tutustua mm. 
vanhaan kaivokseen, meloa kanoo-
teilla, nähdä maatilan lehmineen, ris-
teillä Höytiäisellä, kisailla mäkiau-
toilla jne. Olipa ohjelmassa tanssin 
opetustakin ja päälle suomalaiskan-
salliset lavatanssit Tulenliekissä. Pe-
rinteiset maaesittelyt ja päätösjuhla 
kuuluivat luonnollisesti ohjelmaan. 
Ohessa pari kuvaa leiriltä, josta saa-
nemme lukea tarkemman kuvauk-
sen myöhemmin. Leiriin voi tutus-
ta nettisivulta: http://www.opaasi.fi/  
lcoutokumpu/YE2012/. 

24 nuorta 18 eri maasta purjeh-
ti S/Y Ihanalla kipparinaan kokenut 
merikarhu M-piirin YCEC Heikki Koi-
visto. Kaljaasi Ihana lähti Turusta 
20.7. Reitti kulki Kasnäsin, Jurmon ja 
Utön kautta Maarianhaminaan, jon-
ne oli pitänyt ajaa ns. sisäkautta, kun 
porukka oli ollut merisairaana! Mat-
ka jatkui sitten Korppoon, Isokarin 
Uudenkaupungin kautta Raumalle, 
jossa oli lehdistötilaisuus ja radio-
haastattelu. Purjehduksen päätepiste 
oli Uusikaupunki, josta nuoret lähti-
vät kotimatkalle. Pitkämatkaiset to-
sin jatkoivat vielä isäntäperheisiin. 
Leiri oli taatusti melkoinen kokemus 
monelle ensikertalaiselle purjehtijal-
le. Läheltä mennyt Silja Europa oli 
välillä saanut aikaan vuoristoradan 
tunnelman!

Niin B-piirin Siikaranta Adventure  
in the Land of the Midnight Sun-lei-
ristä kuin K-piirin Lions gone wild 
in Forest Pieksämäki-leiristä saamme 
varmasti yhtä hyvää palautetta kuin 
jo päättyneistä. 

Esitän lämpimät kiitokset kaikille 
leirien järjestämiseen osallistuneille. 
Olette tehneet erinomaista työtä lei-
jonahengessä.

Peruutukset harmina

Valitettavasti tänä kesänä on jälleen 
ollut viimehetken peruutuksia, jois-
ta johtuen leiripaikkoja on muuta-
ma jäänyt täyttämättä. On ollut mm. 

sairastumisia, läheisten vakavia sai-
rastumisia ja hautajaisia, jotka ovat 
estäneet tai keskeyttäneet vaihdon. 

Kun meiltä on ollut ja vielä täl-
lä hetkellä onkin vaihdossa yhteen-
sä 239 nuorta, niin monenlaista huo-
mioitava asiaa on tullut esille. Onpa 
jopa 18 -vuotias palannut kotiin vain 
muutaman vaihtopäivän jälkeen ko-
ti-ikävän vuoksi. Mukaan on mah-
tunut huolettomia matkalaisiakin, 
joille on lentokoneeseen pitänyt il-
moittaa tiedot kohdemaahan pääsyä 
varten! Parikymmentä vaihtoon ha-
kenutta nuorta perui vaihtonsa eri 
syistä. Entistä enemmän on syytä 
ohjeistaa ja valmentaa vaihtoon läh-

tijöitä, jotta viime hetken peruutuk-
set saataisiin kytkettyä pois. 

Isäntäperheasia 
on iäisyyskysymys

Isäntäperheasia on ikuisuuskysy-
mys. Jospa alkaneella kaudella per-
heiden hankinta aloitettaisiin heti 
varhain syksyllä. On todella harmil-
lista, että osalle nuorista voidaan 
isäntäperhe ilmoittaa vain vähän 
ennen matkustamista. Valitettavas-
ti sama tilanne on monessa muus-
sakin maassa. Asiaa puidaan jälleen 
Europa Forumissa ja etsitään viisas-
ten kiveä tilanteen parantamiseksi. 

Niin Suomessa olleilla vaihtareil-
la kuin meiltä eri maissa vierailleilla-
kin on varmasti ollut erilainen ja toi-
vottavasti antoisa kesä. Vaihto ei ole 
ns. turistimatka vaan todellinen tu-
tustuminen paikalliseen kulttuuriin 
ja tapoihin. Voinemme edelleen tar-
jota nuorille tätä vaihtoehtoa hyvillä 
mielin. Tuote on yli 50 vuotta van-
ha, mutta kehityskelpoinen!

Ensi kesään vaihtoon liittyvät 
asiat  tulevat sekä piirien että liiton 
nettisivuille. Kauden 2012 vaihto-
kertomuksia julkaistaan talven aika-
na niin tässä kuin piirienkin lehdissä.

Tuula Rantaeskola
YCED

Purjehdusleiriläiset Utön majakan juurella. 

Ajankohtaista

Yli 40 vuotta Savonlinnan klubin 100 %:sena jä-
senenä ollut Veli-Tuomas Sallinen nimitettiin 
Lions-ritariksi 15.3.2012. Ritariksi lyömisen suo-
ritti PCC Harri Forss avustajana klubista aiem-
min ritariksi lyöty Reijo Tuomela. Kuvassa lisäksi 
myös klubin presidentti Keijo Luostarinen.

Uusia Lions-ritareita

LC Kauhajoki/Aron 40-vuotisjuhlassa 
12.5.2012 Lions-ritarin arvon sai Aaro Koivisto. 
Ritariksi hänet vihki F-piirin piirikuvernööri 
Heikki Loukola. Kuvassa arvokasta tilaisuutta 
seuraa myös hänen vaimonsa Regina Koivisto.
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LC Kurikka saavutti 50 vuoden iän 3.5.2012. Juhlatilaisuutta vietettiin 
5.5.2012 Hotelli-Ravintola Pitkä-Jussissa. Tervetulosanoissaan klubin pre-
sidentti Ari-Matti Tuomisto mainitsi klubin arvoihin kuuluvan kotiseudun 
ja kulttuurin hyväksi toimimisen. Uusinta kulttuurin saralla ovat olleet tu-
pakonsertit. Nuorisotyön tukeminen ja vähäosaisten vanhusten auttaminen 
ovat kaksi päälinjaa. Kiitosta on saanut myös hyvin tarpeelliseksi havaittu 
vainajien kantoapu klubin toiminnassa. 

Juhlapuheen piti Lions-liiton entinen puheenjohtaja Markus Flaaming. 
Hän muistutti Melvin Jonesin ajatuksesta, miksi tyydymme vain keskuste-
lemaan asioista, miksi emme pyri ongelmien poistammiseen ja toimimaan 
paikkakuntalaisten hyväksi? Hänen mukaansa juuri palvelu ja toiminnalli-
suus ovat paras tapa saada nuoret kiinnostumaan lionstoiminnasta. Nuoret 
eivät tule istumaan kokouksissa, vaan haluavat toimintaa. 

Vuosikymmenten aikana on klubi hankkinut varoja eri tapahtumia järjes-
tämällä. Niistä mainittakoon verokalenterin julkaiseminen, kirkkokonsertit 
ja haastetoivekonsertit paikallisradiossa ja Juha Mieto -taulujen myynti. Li-
säksi ladyjen Lucia neito -äänestys, joulukalenteri, veljien paastokävely Pu-
nainen Sulka keräyksen muodossa kesällä 1999 Kurikasta Helsinkiin. Näin 
saatuja varoja on jaettu stipendein, avustuksin ja lahjoituksin. Juhlan yh-
teydessä jaettiin eri järjestöille, kouluille ja seurakunnan diakoniatyölle yh-
teensä 5  600 euroa. Melvin Jones -jäsenyyden saivat klubin jäsenet Saka-
ri Ketola ja Markku Vierimaa. Risto Saarinen lyötiin Aarne Ritari -säätiön 
ritariksi. Ruusukkeella varustetun ansiomerkin saivat Rauno Yli-Hynnilä, 
Esko Mäntylä ja Matti Piitulainen. Ladyjen ansiomerkin saivat Helena Vie-

Lions Club Lahti/Laune lahjoitti 20.5.2012 Päijät-Hämeen Keskussairaalan 
lasten- ja nuorisopsykiatrian osastoille yhteensä 7 500 euron lahjoituksen.

Lahjoituksista 5  000 euroa kohdistuu uuden 1.8.2012 avattavan Lah-
den keskustassa toimivan nuorisopsykiatrian päiväpoliklinikan tarvike-han-
kintoihin. 

Lastenpsykiatrian toimintaa tuetaan hankkimalla osastolle 2  500 euron 
arvoinen Linnunpesä- keinu, joka sijoitetaan osaston ulkotiloihin. 

Molemmat lahjoitukset tehtiin LC Lahti/Launeen järjestämän Iloinen 
Päiväperhepuistossa tapahtuman yhteydessä. 

Iloinen Päiväperhepuistossa on perinteinen vuodesta 1997 järjestetty ta-
pahtuma, joka on suunnattu lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tapahtu-
masta saatu tuotto, joka on yksi osa klubin varainhankintaa, käytetään ly-
hentämättömänä lahtelaisen nuorisotyön hyväksi. 

Kuluva vuosi on Lions Club Lahti/Launeen 40-vuotisjuhlavuosi ja sen 
vuoksi klubi on useamman vuoden ajan kerännyt eri tavoin varoja, jotta juh-
lavuonna voidaan tukea tavallista suuremmilla summilla niitä apua tarvitsevia 
tahoja, joihin ei kaikilta osin yhteiskunnan tuki yllä. Kuluvana toimintakau-
tena on myös Monon Side Ry:n toimintaa tuettu 5  000 euron lahjoituksella.

LC Kurikka 50 vuotta

rimaa, Anni Kuusisto ja Annikki Nokso. 50-vuotismerkin sai Ilmari Opas, 
40-vuotismerkin Oiva Muurimäki ja 30-vuotismerkin Rauno Yli-Hynni-
lä, Tapani Mäki-Torkko ja Seppo Heinonen. Ennen juhlan alkua klubin jä-
senet kävivät kunniakäynnillä sankarihaudalla laskemalla havuseppeleen ja 
sytyttämällä kynttilät poisnukkuneiden veljien ja ladyjen muistolle. Klubin 
edesmenneiden musiikkimiesten Eero Piirron ja Jussi Kivimäen hautapaa-
sille paljastettiin musiikin avainmerkki.

Rauno Yli-Hynnilä

Risto ja Liisa Saarinen juhlallisessa ritariksi lyömisen tilanteessa. Ritariksi lyö‑
misen suoritti Arne Ritari ‑säätiön puheenjohtaja Matti‑Pekka Mäkelä klubin 
presidentin Ari‑Matti Tuomiston avustamana. Kuva: Ulla Antila‑Bamichas/
Kurikka‑lehti.

Lions Club Lahti/Laune teki 
juhlavuonna suurlahjoituksia

Lahjoitukset vastaanottivat Päijät‑Hämeen Keskussairaalan nuorisopsykiat‑
rian ylilääkäri Pirjo Sipiläinen (vas.) ja lastenpsykiatrian ylilääkäri Helena Te‑
rävä (oik) LC Lahti/Launeen klubipresidentti Ilkka Kauppilalta.

Noin 2,5 vuotta sitten saatiin vihje Räimiskän taholta äänitysstudion tar-
peesta Räimiskälle nuorten tarpeisiin. Idea tuotiin esille Lions Club Kau-
hajoki/Aron kokoukseen, joka teki päätöksen, että ideaa lähdettäisiin tar-
kemmin selvittämään. 

Selvitystyön jälkeen klubikokouksessa tehtiin päätös projektin eteenpäin 
viemisestä. Arne Ritari-säätiöltä on mahdollisuus hakea avustusta tämän 
tyyppiseen projektiin puolet kustannuksista ja toinen puoli kustannuksis-
ta tulee LC Kauhajoki/Aron osuutena 3  000 euroa Työosuus on klubilais-
ten ”kökkätyötä”.

Hakemukseen saatiin positiivinen päätös Arne Ritari-säätiöltä, määrä-
tään 3  000 euroa. Rahoituksen selvittyä aloitettiin projektin toteuttaminen.

Tilat studiolle löytyi Räimiskän kellaritiloista, joihin klubilaiset alkoivat 
projektia toteuttamaan. Projekti on nyt vaiheessa, että sen valmistuminen 
ja luovuttaminen nuorten käyttöön tapahtuu kesän aikana. Luovutuksesta 
sovitaan tarkemmin Räimiskän henkilökunnan kanssa.

Äänitysstudio on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille nuorille Räi-
miskän toimintaohjeiden puitteissa. Klubilaiset toivottavat studiolle aktii-
vista käyttöä.

Timo Kulmala

Musiikki 
‑studion te‑
ko käynnissä 
nuorisotalo‑
Räimiskällä.

Räimiskälle äänitystilat 
nuorten käyttöön
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LC Turku/Viola lahjoitti 13.6. 2012 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin 
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus – KTO:n palvelukoti 10 käyt-
töön uuden happisaturaatiomittarin. Lisäksi kodin asukkaat saivat matka-
avustusta tuleviin kesäretkiin. Lahjoitusta olivat vastaanottamassa ylilääkäri 
Tommi Salokivi ja osastonhoitaja Sanna Hänninen. Ylilääkäri Salokivi kiit-
teli mittarin toimivuutta ja tärkeyttä. 

KTO on erikoistunut kehitysvammaisten henkilöiden hoito-, ohjaus- ja 
kuntoutuspalveluiden järjestämiseen Varsinais-Suomen alueella. Tällä het-
kellä KTO:lla on 14 viihtyisää asumisyksikköä. Näistä palvelukoti 10 Pai-
miossa on yksi Violan avustuskohteista.

LC Turku/Violan jäsenistöön kuuluu Turussa ja sen lähikunnissa asu-
via lionssisaria. 

Tuija Fredriksson

Tämänvuotinen lasten liikennepuiston avajaistilaisuuden päivän sää Lem-
päälässä 3.6.2012 oli keväisen kalsea ja ajoittaisten sadekuurojen mausta-
ma, mutta se ei haitannut lasten riemua. Vanhemmilla lapsilla kouluvuosi 
oli päättynyt ja mieli oli korkealla. Nuorimmatkin lapset, jalat juuri ja juu-
ri polkuauton polkimille ylettäen, riemuitsivat polkuautojen ratissa vilistä-
essään. Monet liikennemerkit eivät vielä ”haitanneet” suojatussa tieverkos-
tossa liikennöintiä, mutta Lionsien leppoisa ohjaus herätti liikennevietin 
elämänikuiseen liikenteen turvalliseen oppimiseen.

Päivän avauksessa Lempäälän kunnan edustajana vapaa-aikalautakunnan 
pj Mikko Nurminen otti kunnalle vastuun perinteisestä kesäajan lasten lii-
kennepuiston valvonnasta ja hoidosta. Polkuautoajelujen lomassa noin 150 
hengen vierailijoille, lapsille ja heidän vanhemmilleen, esiintyi poliisipartio 
kertoen poliisityöstä ja -kalustosta turvallisessa liikenteessä, Lempäälän VPK 
esitteli paloautoa ja nuorten VPK-ryhmä esitti liikenneonnettomuuden pe-
lastusnäytöksen. Liikennepuistovastaavan Jorma Jaakkolan tilaisuuteen ko-
koama lionsien joukko yhtyi ohjauksen lomassa lasten riemuun ja klubin 
ladyjen valmistamat kahvi, mehu ja vohvelit painuivat makoisina grillattu-
jen makkaroiden painikkeeksi, kullekin makunsa mukaan. 

   LC Lempäälä/Kanavan perustaman lasten liikennepuiston rakentami-
nen alkoi kaudella 1966–67. Koko prosessi kesti seitsemän vuotta ja velko-
jen maksamiseen kului kolmen presidenttikauden tuotot. Siitä lähtien las-
ten liikennepuisto on palvellut Lempäälän lapsia heidän harjoitellessaan 
turvallisissa olosuhteissa liikenteen alkeita. Lionsit haluavat olla lasten tu-

LC Hämeenlinna/Linnattaret paistoi 1000 vohvelia jo yhdeksättä kertaa 
Hämeenlinnassa järjestetyssä koululaisten koulunpäättäjäistapahtumassa, 
KesälomaExressissä 2.6.2012. Kehnon sääennusteen vuoksi yleensä van-
han linnan puistossa pidetty tapahtuma oli nyt siirretty Hämeenlinnan 
Jäähalliin. Linnattaret oli tapahtumassa mukana yhteistyökumppanina nyt 
kuudetta kertaa.

Ilmaisessa ja päihteettömässä tapahtumassa oli huippuluokan esiintyjät: 
Jukka Poika, Fintelligens ja Cheek, joille tarjoutui myös elämänsä tilaisuus 
päästä samaan kuvaan energisten Linnattarien kanssa.

Uusi happisaturaatiomittari 
palvelukoti 10 käyttöön

Lasten liikennepuiston 
avajaiset Lempäälässä

1000 vohvelia koululaisille

LC Hämeenlinna/Linnattaret täytti keväällä 5 vuotta. Aktiivisten ja iloisten 
naisten joukko keskittyy toiminnassaan erityisesti koulukiusaamisen ehkäi‑
syyn, lapsiin ja nuoriin yleensä sekä ikäihmisiin. Klubissa on 34 jäsentä.

On tapahtunut ”liikenneonnettomuus”, nuorten VPK‑ryhmä on saapunut 
paikalle ja alkaa ensitoimet. Kuva: Jorma Jaakkola.

Lahjoitusta luovuttamassa past presidentti Tuija Lehtonen, Riitta Vähäta‑
lo, tulevan kauden presidentti Tuula Konttinen ja I varapresidentti Tuija 
Fredriksson ja vastaanottamassa ylilääkäri Tommi Salokivi ja osastonhoita‑
ja Sanna Hänninen sylissään syksyllä kaksi vuotta täyttävä Sanni‑tyttö, ko‑
din nuorimpia asukkaita.

kena ja osaltaan mahdollistaa liikenteen alkeisharjoittelua valvotulla ja tur-
vallisella alueella sekä antaa lapsille liikenteen aakkosia heidän siirtyessään 
turvallisemmin oikean liikenteen joukkoon. 

Esko Hietanen
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LC Hämeenlinna/Aulangon naiset järjestivät maaliskuussa hyväntekeväi-
syysluentotilaisuuden paikallisen saattohoitokodin hyväksi. Koivikkokodin 
tukeminen on ollut Hämeenlinnassa kovasti esillä, koska sen ylläpitokus-
tannukset ovat nousseet äärirajoille ja sen toimintaa jatketaan aina vuosi ker-
rallaan. Koska Raha-automaattiyhdistys lopetti saattohoitokotien tukemi-
sen, myös Koivikko-koti toimii pääasiallisesti lahjoitusvaroin.

Klubi halusi tehdä oman osansa Koivikko-kodin jatkumisen takaami-
seksi ja järjesti maaliskuussa hyväntekeväisyysluennon Koivikko-kodin hy-
väksi Verkatehtaalla. Tilaisuuden puhujaksi saatiin maanmainio televisios-
takin tutun maalaislääkäri Tapani Kiminkinen. Hän puhui terveydestä sen 
kaikessa laajuudessaan omalla mukavalla tavallaan.

Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin arpajaiset, joihin hämeenlinnalaiset 
yritykset ja yksityiset henkilöt lahjoittivat runsaasti palkintoja.

Teksti ja kuvat: Arja Koiranen

LC Helsinki/Itä järjesti 11.5.2012 jo kymmenennen kerran perinteisen Yri-
tysgolf hyväntekeväisyystapahtuman. Klubin pääaktiviteetin tapahtumapaik-
kana oli myös tänä keväänä Vuosaaren golfkenttä Helsingissä.

Harmaan tihkusateiseen aamuun starttasi suuri joukko golfareita lähes 
viidestäkymmenestä yrityksestä tukeakseen itähelsinkiläisten nuorten ja las-
ten harrastustoimintaa. Vuoden 2012 Yritysgolftapahtuman tuotto lahjoi-
tettiin urheiluseura Viikinkien nuorten kiekkokoululle. 

LC Helsinki/Idän presidentin Pekka Majurin luovuttaman 8  000 euron 
lahjoituksen vastaanotti Viikinkien puheenjohtaja Jari Hiljama yhdessä kiek-
kokoulun rehtorin Sami Häppölän kanssa. Paikalle oli saapunut aikaises-
ta aamusta huolimatta myös muutama alle kouluikäinen kiekkokoululai-
nen. Puheenjohtaja Hiljama kertoi lahjoituksen olevan suurin yksittäinen 
avustus kiekkokoululle ja sen merkityksen olevan uusien harrastajien rek-
rytoinnissa erittäin tärkeä. Lahjoitus mahdollistaa taas alkavana kautena lä-
hes sadalle nuorelle liikuntaharrastuksen aloittamisen kohtuullisin kustan-
nuksin, Hiljama totesi kiitollisena.

Vuoden 2012 kilpailun voiton ja sen myötä upean kiertopalkinnon vei 
mukanaan Vanhakallion Perhekoti Oy:n joukkue kovalla tuloksella –10 eli 
62 nettolyöntiä. Voittajajoukkueessa pelasivat Matti Laukkanen ja Jani Pit-
känen. Kilpailun toisen sijan jakoivat House Service Saimaa Oy LKV ja 
Home in Thailand.

5 500 euroa Koivikko-
kodin tukemiseen

Koivikko‑kodin johtaja Riikka Koivisto vasemmalla, aktiivitoimikunnan pu‑
heenjohtaja Riitta Aaltonen, Tapani Kiminkinen, presidentti Tuula Ruuska, 
Koivikko‑kodin vastaava lääkäri Eeva Suhonen ja edessä alhaalla aktiviteet‑
titoimikunnan sihteeri Arja Koiranen.

LC Helsinki/Idältä 8 000 euroa nuorten kiekkokoululle

Kuvassa vasemmalta ylhäältä kiekkokoulun rehtori Sami Häppölä, LC 
Helsinki/Idän presidentti Pekka Majuri ja Viikinkien puheenjohtaja Jari Hil‑
jama sekä kiekkokoulun junnuja.

Kaunis aurinkoinen sää suosi Kuusijärven ulkoilutapahtumaa, joka järjes-
tettiin jo 6. kerran 8.5.2012 näkövammaisille ja veteraaneille. Marja-Leena 
Colérus toivotti neljän klubin puolesta kaikki lämpimästi tervetulleiksi ja 
pyysi muodostamaan noin 6–8 henkilön ryhmät, joissa oli mukana myös 
leijonia opastamassa ja auttamassa vieraita. Tällä kertaa mukana oli myös 
ryhmä kehitysvammaisia Rekolasta.

Sitten lähdettiin kiertämään Kuusijärven ulkoilupolkua. Komeetat olivat 
laatineet neljään rastipisteeseen Vantaa-/ luontoaiheiset kysymykset. Näin sai-
vat jalkojen lisäksi myös aivot jumppaa. Ryhmät onnistuivatkin hyvin miet-
timään ja päättelemään vastaukset melko vaikeisiin kysymyksiin. 

Rastikierroksen jälkeen oli vuorossa Korson leijonien herkullisiksi grillaa-
mat makkarat. Samalla ryhmät saivat kokeilla taitojaan Koivukylän klubin 
paikalle kuljettaman ison Fortuna-pelin kanssa. Hakunilan klubin ooppera-
miehet Jaakko Hietikko ja Hannu Forsberg laulattivat paikallaolijoita. Lau-
luvihkoista valittiin mielilauluja, joita vieraatkin lauloivat antaumuksella mu-
kana.  Laulu ”Äideistä parhain” oli hyvin ajankohtainen ja naiset saivat hiljaa 
kuunnella ja nauttia, kun nämä upeaääniset ooppera-miehet sen esittivät.

Oikeat vastaukset rastikysymyksiin kerrottiin ja voittajille jaettiin Kor-
son klubin lahjoittamat palkinnot. Tästä neljän klubin yhteisestä palvelu-
aktiviteetista jäi taas kerran kaikille todella hyvä mieli. 

Eija Päivinen

Vantaan itäpuolen lionit
palvelivat Kuusijärvellä

Kesän ensimmäiset grillimakkarat maistuivat herkullisilta. Kuva: Eija Päivinen.
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LC Kuopio/Päivärannan puolisot lahjoittivat Kuopion Saaristokaupungis-
sa toimivan Ahtisaaren koulun kerhotiloihin 14.5.2012 nuorten toiveiden 
mukaisia harrastusvälineitä. Nuoret saivat käyttöönsä mm. pingispöydän 
mailoineen ja palloineen sekä muita mieluisia pelejä.

Välineet ja pelit rahoitettiin 12.2.2012 pidetyn hyväntekeväisyyskon-
sertin tuotolla. Kaupungintalossa pidetyssä konsertissa esiintyivät Kuopion 
konservatoriossa opiskelevat Marjatta Airaksen oppilaat. Lahjoituksen vas-
taanottajina olivat nuorisotyönsuunnittelijat Saija Oittinen ja Jenni Siirilä 
sekä nuorisonohjaaja Asta Sajaniemi.

Ahtisaaren koulun kerhotiloissa toimii 2–6-luokkalaisten iltapäiväkerho 
sekä perjantaisin yökahvila, joka on tarkoitettu 13–17-vuotiaille nuorille. 
Yökahvila on erittäin suosittu, kävijöitä on 30–60.

Ahtisaaren koululle
harrastusvälineitä

Lahjoitetun pingispöydän takana vasemmalta nuorisotyönsuunnittelija Sai‑
ja Oittinen, lionit Anita Hakaoja ja Ritva Naumanen, konsertin vastuuhen‑
kilö ja presidentin puoliso, lion Marja‑Leena Vuori, nuorisotyönsuunnitteli‑
ja Jenni Siirala ja presidentti Antero Okkonen. Eturivissä oppilaita sekä lion 
Rainer Hakaoja. Kuva: RNen.

LC Kuopio/Päivärannan leijonat pitivät toukokuun kuukausikokouksen Va-
lamon luostariin suuntautuneen tutustumismatkansa aikana bussissa. Ko-
kouksen jälkeen ruokailtiin Heinäveden Papinniemessä sijaitsevan yli 70 
vuotta vanhan luostarin ruokalassa. 

Luostarin kirkossa pidetyn messun jälkeen luostarin lääkäri ja opas Erkki 
Vesterinen esitteli monipuolisesti luostaria ja kertoi sen värikkäistä vaiheis-
ta ja evakkomatkasta Laatokan Valamosta Savon sydämeen. Munkit saivat 
40 kuorma-autolla pelastettua sodan jaloista mittaamattoman arvokkaita 
esineitä, ikoneja ja tauluja. Leijonat saivat myös tutustua näihin osin sato-
ja vuosia vanhoihin aarteisiin.

LC Lappeenranta/Ra-
jan toimintakauden 
päättäjäisiä vietettiin 
Lappeenrannan Lin-
noituksessa ravintola 
Linnoituksen Krou-
vissa 21.5.2012. Kau-
den päättäjäiset olivat 
tavanomaista juhla-
vammat, koska tilai-
suudessa otettiin LC 
Lappeenranta/Rajan 
tämän kauden pre-
sidentti VCC Seppo 
Söderholm Arne Rita-
ri -killan jäseneksi ja 
hänelle myönnettiin 
Lions-ritarin nimi ja 
arvo. Ritaroinnin toi-
mittanut PCC Harri 
Forss on hyvää vauh-
tia lähestymässä epä-
virallista ritaroinnin 
Suomen ennätystä, 
koossa on jo 76 toi-
mitusta.

Seppo Söderholmista
tehtiin Lions-ritari

Ritariksi lyömisen toimitti juhlallisin menoin 
PCC Harri Forss LC Savonlinna/Eerikistä.

Leijonat luostarissa

LC Kuopio/Päivärannan lionit puolisoineen Valamon kirkon edessä yhteises‑
sä kuvassa. Eturivissä keskellä presidentti Antero Okkonen puolisonsa Mar‑
ja‑Leena Vuoren kanssa. Kuva: RNen.

 

LC  Äänekoski haluaa osallistua SriLankaan kohdistuvaan silmälasikeräyk-
seen. Loppuvuodesta ryhdyttiin toimeen ja laseja saatiin runsaat 500 kap-
paletta. Keräysvastaavana toimi lion Risto Kalliomaa klubiveljien tukema-
na. Lasit lähetetään tulevan syksyn kuluessa. LC Helsinki/Pitäjättäret on jo 
aiemmin tehnyt lasiaktiviteettinsa. Niinpä klubin puuhalady Lulu Neno-
nen auttaa klubia lähettämishommassa. Lion Risto nimitettiin klubin vuo-
den leijonaksi ja hän sai nimensä kiertopalkintopystiin. Se luovutettiin hä-
nelle huhtikuun kokouksessa.

Silmälaseja Sri Lankaan

Päättyneen kauden presidentti Niilo Tervanen ja lasienkerääjä lion Risto Kal‑
liomaa, taustalla nykykauden presidentti Risto Peltonen. Kuva: Timo Hil‑
tunen.
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Kankaanpäähän perustettiin toinen LC klubi 15.12.1961 ja klubin Char-
ter Night päivä oli 31.3.1962. Klubin kummina toimi Kankaanpään en-
simmäinen klubi LC Kankaanpää. 

Klubi juhli 50-vuotistaivaltaan 31.3.2012 Niinisalon Varuskuntakerholla.
Klubi on toiminut vuosikymmenten ajan tukemalla ensisijaisesti paikka-

kunnan eri tahoja, kuten nuorisotoimintaa, partiotyötä, sotaveteraaneja ja 
monia muita yhteisöjä ja yksityisiä. Sotaveteraanien asuntoja on kunnostettu, 
jotta he ovat voineet pitempään asua omassa kodissaan. Syksyisin vanhusten 
päivän aikoihin on järjestetty vanhainkodin asukkaille kuljetuksia heidän 
haluamiinsa tuttuihin paikkoihin ja näin antaneet heille mielen virkistystä.

Klubin varojen hankintamuotona oli useita vuosikymmeniä kangaspala-
huutokauppa Kankaanpään torilla. Huutokaupattavan materiaalin lahjoitti 
paikallinen Reima Oy, joka näin tuki merkittävästi toimintaamme. Lisäk-
si on yhdessä muiden Kankaanpään klubien kanssa tehty aurauskeppejä ja 
niistä saadut tulot on lahjoitettu sotaveteraaneille. 

Klubin viimeaikaisin aktiviteetti on ollut hirvenkaatoretki Sallaan, missä 
yksi veli on paikallisessa hirviseurassa. Kaadettu hirvi on paloiteltu ja myy-
ty jälleen Kankaanpään torilla. Tämä tapahtuma on mukana olleille veljille 
ollut mielenkiintoinen, vaikka kaikilla ei ole ollut asettakaan. Yksi hirvi on 
aina kuitenkin tuotu mukana.

Samoin järjestetään syksyisin ns. romurallin, missä kerätään ja myydään 
paikalliselta Knauf Oy:ltä vuoden aikana kertyneitä metalliromuja. Kan-
kaanpäässä on tällä hetkellä neljä klubia ja näiden klubien yhteinen aktivi-
teetti on järjestää talvella Leijonahiihdot alle kouluikäisille lapsille. Hiih-
doissa on mukana 60–70 hiihtäjää ja kaikki hiihtäjät on palkittu ja innostus 
hiihtäjien keskuudessa on suurta.  

Yksi juhlan kohokohta oli, kun klubin presidentti Jouni Haapaniemi ja 

LC Kankaanpää/Keskusta 50 vuotta

Yökahvilatoimintaan lahjoituksen luovuttivat sihteeri Pentti Saloniemi ja pii‑
rikuvernööri Jaakko Räikkönen. Shekin vastaanottajina olivat Helena ja Pek‑
ka Rannikko.

Toimintakaudella 1995–96 LC Iisalmi/Porovesi rakensi Iisalmen sataman 
puistoon ”Leijonapuiston”. Primus moottorina puistohankkeessa oli Heik-
ki Pentikäinen ja hän teki todella mittavan työn, klubin historiikki kertoo.

Muutama vuosi sitten kaupunki kunnosti puiston EU:n vaatimusten mu-
kaiseksi, mutta nimi on säilynyt Leijonapuistona ja työstä muistuttaa taulu 
puiston kupeessa. Vuosittain koulujen päättymisen aikoihin avataan erilai-
sen ohjelman puitteissa puistossa lasten kesäkausi. Tällä kertaa ohjelmasta 
vastasivat lastenlauluihin erikoistuneet Liikennepoliisi Lurppa ja Passi Lassi 
eli Lassi Korpihalla ja vaimonsa Maarit. Mukana lauloivat lionit Timo Son-
ninen krokotiilina ja Niilo Nousiainen. 

Viime Lion -lehdessä kerrottiin LC Turku/Pansion 50-vuotisjuhlista ja run-
saista palkitsemisista. Melvin Jones -jäsenyyden saivat Esa Kivinen ja Mikael  
Zewi. Kuvatekstiin oli kuitenkin päässyt virheellisesti perustajajäsenten ni-
met. Liiton sivuilla Lions-nettilehdessä kuvateksti on kuitenkin oikein.

Iisalmen Leijona-
puistossa ohjelmaa

Leijonapuiston ohjelmasta vastasivat liikennepoliisi Lurppa ja Passi Lassi eli 
Lassi Korpihalla ja vaimonsa Maarit. Mukana olivat myös Timo Sonninen ja 
Niilo Nousiainen.

LC Turku/Pansiolle
uusia ”melvineja”

DCC Lasse Karén vasemmalla, uudet Melvin Jones jäsenet Mikael Zewi ja Esa 
Kivinen ja klubin presidentti Teuvo Kylä‑Kaila.

DG Jaakko Räikkönen luovuttivat klubissa ansiokkaasti toimineelle aktiivi-
selle jäsenelle Kalevi Luostariselle Melvin Jones - arvonimen. Klubi lahjoitti 
juhlassa 2  000 euroa Kankaanpään erityisnuorten ystävänkahvila toimintaan, 
minkä lahjoituksen vastaanotti toimintaa vetävät Helena ja Pekka Rannikko.
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Wanhat mobiliilit -näyttely pääsi yksipäiväisenä tapahtumana kohtuullises-
ti tavoitteeseensa, kun 500 autoista ja moottoripyöristä kiinnostunutta kävi 
tutustumassa LC Porvoo MLK:n yhdeksännen kerran järjestämään näytte-
lyyn Porvoon jokirannassa toukokuun lopussa. 

Näyttelyn tuotto on LC Porvoon tärkein tulolähde ja se käytetään ly-
hentämättömänä porvoolaisten vanhusten ja vammaisten virkistykseen se-
kä nuorten huumevalistukseen yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa, sa-
noi presidentti Leo Ahonen näyttelyn avajaisissa.

Näyttelyn kauneimmaksi valittiin yleisöäänestyksessä vihtiläisen Timo It-
kosen Cadillac Sedan deVille vm. 1969. Toiseksi tuli porvoolaisen Markku 
Viitasen Oldsmobile vm.1958 ja kolmanneksi liljendalilaisen Fabian Brun-
bergin Ford Mustang vm.1969. Moottoripyörien upein oli yleisön mielestä 
Olavi Peltosen CZ 150 vm. 1952. 

Lisäksi oli esillä neljä pienehköä ja vanhaa maataloustraktoria. Myös he-
likopterilennätyksiä kauniin Porvoon yllä järjestettiin ja Radical-luokan kil-
pa-auton ohjaus ajosimulaattorilla oli näyttelyssä mahdollista.

Yksi näyttelyn vetonauloista oli porvoolaisen vanhojen auton tosiharras-
tajan Markku Viitasen 102-vuotias Sears umpikumipyörineen. Toinen vas-
taava amerikkalaisvanhus lienee Kuopiossa. Viitanen lupasi kierrättää täy-
sin ajokuntoista autoaan muissakin näyttelyissä Suomessa.

Pääsylippujen lisäksi klubi sai lisätuloja voittajamobiileista ja -mootto-
ripyöristä tehtyjen pinssien myynnistä sekä arpajaisista näyttelyssä ja Blues 

Wanhat mobiilit 9. kerran

Onnellisen voittaja‑auton omistaja Timo Itkonen (oik.) poseeraa näyttelyi‑
säntien Arto Mannisen, Jaakko Tervaportin ja presidentti Leo Ahosen kans‑
sa. Vihdin Tervalammilla asuvalla Itkosella Cadillac on ollut vuodesta 1991, 
mutta nyt hän toi sen ensi kertaa näytille Porvooseen.

LC Kiuruvesi/Nivan kauden 2011–2012 presidentti Juha Juntunen yllättyi 
melkoisesti, kun kauden päättäjäistilaisuuteen ja hallituksen vaihtokokouk-
seen saapui piirikuvernööri Pekka Järvelä ja luovutti hänelle Melvin Jones 
-jäsenyyden kaikkine laattoineen ja merkkeineen. Juntunen kertoi nähneensä 
joskus tällaisen palkinnon ja ihmetteli kovasti kun nyt sellainen on hänellä.

Nivan kauden päätöstilaisuudessa jaettiin runsaasti palkintoja, mm. vuo-
den lion- ja puolisopalkinnot, toimikuntien vetäjien palkinnot, 100 prosen-
tin läsnäolopalkinnot ja puolisopalkinto. Palkintojen jako kesti toista tuntia. 
Niva kunnostautui jälleen runsailla aktiviteeteillaan sekä kilpailumenestyk-
sellä. Klubi sai kultamitalit mm. lionien viestihiihdon SM-kilpailussa, ka-
raoken SM- ja piirikilpailuissa sekä rukiinniiton SM- ja MM-kilpailuissa. 
Klubi otti kauden aikana neljä uutta jäsentä ja lahjoitti mm. Kuopion yli-
opistollisen sairaalan vastasyntyneiden teho-osastolle vanhemmille tarkoite-
tun erikoisen lepotuolin sekä muuta välineistöä yhdessä puolisoiden kanssa.

Juha Juntusen kausi
päättyi MJ-palkintoon

Piirikuvernööri Pekka Järvelä luovutti presidentti Juha Juntuselle Melvin‑Jo‑
nes ‑palkinnon. Vierellä puoliso Pirkko sekä tulevan kauden presidentti Es‑
ko Keinänen. Kuva: RNen.

 

LC Tuusniemi sai ilolla palkita ansioituneita lioneita useina vuosina, mut-
ta yhteiskuva otettiin tänä keväänä.

Onni Ryynänen palkittiin Melvin Jones jäsenyydellä vuonna 2007. Onni 
on klubin perustajajäsen vuodelta 1964. ja on ollut koko ajan 100 % leijo-
na. ja on edelleen klubin aktiivisimpia jäseniä. Hän oli presidenttinä 1971–
1972. Valto Holopainen palkittiin Melvin Jones jäsenyydellä vuonna 2011 
on tullut jäseneksi 1976, presidenttinä vuosina 1983–1984 ja 2007–2008, 
ZC 1984–1985 ja 2011–2012. Hän ollut myös koko ajan 100 % leijona. 
Kari Puustinen lyötiin Lions- ritariksi tänä vuonna 2012. Kari on tullut jä-
seneksi vuonna 1975. presidenttinä vuosina 1984–1985 ja 2009–2010. Ka-
ri on ollut myös koko ajan 100 % leijona.

Kaikki palkitut toimivat aktiivisesti klubin pääaktiviteetin Tuusniemen 
Joululehti -toimikunnassa. Onni ja Valto lehden perustamisesta vuodes-
ta 1989 alkaen, Valto päätoimittajana ja Onni ahkerana kirjoittajana. Ka-
ri taas lehtitoimikunnan puheenjohtajana. Kaikki palkitut toimivat aktiivi-
sesti myös muissa toimikunnissa.

LC Tuusniemi palkitsi

Tuusniemen palkitut Onni Ryynänen (MJ) oikealla, Valto Holopainen (MJ) 
keskellä ja uusin palkittu Kari Puustinen (ritari) vasemmalla.

Forever -illassa. Yksipäiväisyydestä johtuen näyttelyn tuotto jäänee viime 
vuosien 6–8000 euron nettotuotosta jonkin verran.

Kaupungin edustajana näyttelyn avannut Markku Välimäki toivoi, et-
tä vastaisuudessa näyttely voitaisiin pitää täysin uudistetussa Taidetehtaas-
sa, joka valmistuu lopullisesti tämän vuoden aikana ja jossa leijonien en-
simmäiset WM-näyttelyt kaksipäiväisinä pidettiin.

Teksti ja kuva: Voitto Korhonen
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Kaksi oululaista klubia – Avain ja Raatti – järjestivät 8.12.2011 joulukonser-
tin Oulujoen kirkossa. Konsertissa esiintyivät Tommi Soidinmäki ja Jenna 
Bågeberg. Molemmat ovat voittaneet Seinäjoen tangomarkkinoilla. Lippujen 
myynti onnistui niin hyvin, että kirkko saatiin lähes täyteen – yli 500 lippua. 
Konsertin ohjelmisto käsitti vanhoja joululauluja sekä uudempaa tuotantoa.

Konsertin puhdas tuotto oli noin 4  000 euroa. Se luovutettiin kokonai-
suudessa neljään kohteeseen – kaikille 1  000 euroa. Stipendin saajia olivat 
Oulun Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys, Oulun Nuorten Naisten Kris-
tillinen yhdistys, Sisupartiolippukunta Koskiveikot ja Auta Lasta Yhdistyk-
sen Heinäsalmi koti. Kaikki kyseiset stipendin saajat käyttävät rahan varat-
tomien lasten harrastustoiminnan tukemiseen.

LC Oulu/Hannat piti kymmenvuotisjuhlia toukokuussa ravintola Lasare-
tissa, vain kivenheiton päässä Ainolan puistoa, jossa sijaitsi Hanna Åströ-
min koti ja Hannan v. 1901 perustama Oulun ensimmäinen lastentarha. 

Tunnelmallista tilaisuutta oli juhlistamassa joukko muita I-piirin lionsvel-
jiä ja -siskoja, ja illan mittaan esitettiin mm. historiikki Hannojen toimin-
nasta vuosien varrelta ja kauniita lauluesityksiä. Koskettavan juhlapuheen 
piti Satu Saarinen Karjasillan seurakunnasta. Perustajajäseniä muistettiin 
myös, ja ARS-ritariksi lyötiin Arja Kaski.

Järvenpään suunnasta Jokelaan tulevat autoilijat voivat nyt tarkistaa ajono-
peutensa näyttötaulusta. Se on asennettu 40 km/h nopeusrajoitusmerkin 
jälkeen ennen rautatieaseman paikoitusalueen liittymää.

Näin ollen autoilija ehtii tarkistamaan ajonopeutensa ennen aseman luo-
na olevia suojateitä ja risteyksiä. Jokelan läpi radanvartta seuraava tie kul-
kee aivan aseman vierestä. Sen vuoksi on näkyvyys asemalta tultaessa huo-
no ja tiellä on tarpeen alhainen nopeus.

Saksalaisvalmisteinen tutkatekniikalla toimiva Viasis Basic-laitteiston 
käyttövoimana on aurinkokennon tuottama sähkö, joten suuritöisiä säh-
köasennuksia ei asennettaessa tarvita. 

Lions Club Jokela toivoo nopeustaulun lisäävän liikenneturvallisuutta 
niin aseman alueella kuin taajamassa muuallakin, sillä se muistattaa voi-
massa olevasta nopeusrajoituksesta.

Laitteisto tallentaa ajotiedot. Niitä voidaan käyttää tilastoinnissa ja lii-
kenneturvallisuustyössä

Nopeusnäytön asensi Sähkötalo Oy:n sähköasentaja Mauri Tamminen 
apunaan Keravan Energian sähköasentaja Esko Virtanen.

Nopeusnäytön asentamisen ovat hyväksyneet sekä Tuusulan kunta että 
Uudenmaan ELY-keskus.

Konsertti lasten hyväksi

LC Oulu/Raatin presidentti Jukka Kuoppala ja Oulu/Avaimen presidentti Es‑
ko Luttinen luovuttamassa stipendejä.

10-vuotisjuhlatunnelmaa

Kesäkuussa Hannat istuttivat lahjoittamansa kirsikkapuun Villa Toivon pi‑
haan Oulun Hietasaaressa. Kuvassa päättyneen kauden presidentti Tarja Huo‑
vinen kaivamassa istutuskuoppaa, kirsikkapuuta pitelemässä uusi president‑
ti Anneli Alasalmi‑Husso.

Nopeusnäyttö Jokelaan

Aurinkopaneelia asentamassa sähköasentaja Mauri Tamminen.
Kuva: Kurt Ratia. 

Jaakko Ryhänen ja Seppo Hovi avaavat F.E.Sillanpään Myllykolun kon-
serttitarjonnan 25.8. Hämeenkyrössä. Konsertin tuotto käytetään vanhus-
kummitoiminnan hyväksi. Mitä enemmän koululaiset ulkoiluttavat ja pi-
tävät seuraa vanhuksiin, sitä enemmän heidän leirikoulurahastonsa kasvaa.

Konsertin järjestää LC Hämeenkyrö. Konsertin voitto käytetään hyvän-
tekeväisyyteen, vanhuskummitoimintaan ja nuorten leirikoulun rahoitta-
miseksi. Vanhuskummitoiminnan tarkoituksena on, että koululaiset käy-
vät katsomassa, ulkoiluttamassa ja pitävät yhteyttä vanhuksiin. Luokka saa 
rahaa leirikoulurahastoonsa sitä enemmän, mitä enemmän oppilaat pitävät 
yhteyttä vanhuksiin. Toiminnalle on kova tilaus, sillä monessa vanhainko-
dissa vanhukset ovat päässeet ulos viimeksi syksyllä. 

LC Hämeenkyrön tulevan kauden presidentti Kari Järvelin on Risto Aut-
tilan kanssa vetovastuussa Ystävänlaulu-konsertista. Koko klubi on silmin-
nähden innostunut tulevasta. Hämeenkyrön yläkoulun ja lukion rehtori 
Kari Lähteen mukaan toimintaan sitoutuu 7- ja 8-luokkalaisia sekä lukion 
oppilaskunnan hallitus.

Jaakko Ryhänen laulaa 
vanhukset ulkoilemaan
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LC Kaarina vei jo perinteeksi muodostuneena Kaarinan SOS Lapsikylän 
lapset ja henkilökunnan alkukesän risteilylle 7.6.2012 Airistolle ja Vep-
sän saareen.

Saaressa lapset kiersivät luontopolun ja Veljet ynnä Ladyt paistoivat 
makkaraa ja räiskäleitä.

Risteily tehtiin kapteeni Stefan Jensenin (LC Kaarinan Veli) kipparoima-
na M/S Rostitalla, joka seuraavaksi siirtyi Muumimaailmaan.

Teksti ja kuva: LC Kaarina/Erkki Jylhä

LC Hämeenlinna/Birger sai järjestettyä käyttöönsä osan Action Factoryn 
eli Suomen Tilausaktiviteetit Oy:n kiinteistössä olevista vempaimista Hä-
meenlinnan rautatieaseman kupeesta. Neljä tuntia elämystehdas viihdytti 
lapsia ja nuoria sisäänpääsyn hinnalla. Action Factoryn Lasse Pakarinen tar-
josi huvitukset ja klubilaiset ohjasivat toimintaa.

Ensimmäiset innokkaat tulivat sisään jo vartti ennen varsinaista aloitus-
aikaa ja suuntasivat ensimmäisenä 800 neliöiseen sisälabyrinttiin. Äiti kom-
mentoi ohi mennessään: ”Eihän näitä enää pystynyt pidättelemään kotona!”. 
Lapset saivat tutustua mm. rodeo-härkään, jättipomppurataan, kiipeilysei-
niin, kiipeilysimulaattoriin, tanssipeliin, polkuautoihin ja moniin muihin 
elämyksiin. Kassalla oli lippujono, kuten huvipuistossa konsanaan ja päivä 
oli menestys. Sekä lapset, vanhemmat että leijonat olivat kaikki yhtä innois-
saan tästä sunnuntaisesta riennosta. Vierailijoita arvioitiin käyneen noin 450.

Klubi järjesti myös buffet- ja makkaramyynnin ja onginnan, joilla tuot-
toa kasvatettiin. Tuotto päätettiin lahjoittaa kolmeen eri kohteeseen. Tar-
koituksena oli löytää lapsiin tai nuoriin osuva lahjoituskohde, joka harvem-
min löytää tuen piiriin.  Klubi halusi antaa rahaa Sirkuskoulu Arxille, joka 
on alkanut pienestä, mutta nykyään pyörittää aikamoista määrää marginaa-
lilajin harrastajia. Toinen lahjoituksesta nauttiva kohde on Hämeenlinnan 
alueen partiolaiset. Kolmas kohde on vammaisperhehoitaja Päivi Rökman, 
jolla on vaikeasti vammaisia hoidettavia kotonaan.

LC Espoo/Laakson Liljat lahjoitti kuntopyörän Viherlaakson palvelutalolle. 
Palvelutalon johtaja Maritta Vanhapiha sekä asukkaat ottivat polkukoneek-
si kutsutun laitteen iloisesti vastaan ja se pääsi heti käyttöön. Laitetta polje-
taan omasta tuolista ja sen voi helposti siirtää paikasta toiseen. 

Kuntopyörän hankinta oli Laakson Liljojen tavoitteena, kun klubi osal-
listui Viherlaakso-päivän tapahtumiin 9. 5., ja tavoite onnistui mainiosti. 
Klubi järjesti silloin kävelytempauksen ”Kävele polkukone Viherlaakson pal-
velutalolle”, arpajaiset ja kirpputorin. Aurinkoisessa kevätsäässä kaksi käve-
lijäryhmää kiersi alkujumpan jälkeen oman lenkkinsä, toinen Lippajärven 
ympäri ja toinen Karakallion kuntopoluilla.

Anja Pyrhönen 

Kaarinan leijonat osallistuivat Suomen mestaruuskilpaan erikoisessa pah-
vivenekisassa.

Kisan järjesti toistamiseen kaarinalainen koripalloseura Kaarinan Ura 
ja kun LC Kaarina voitti mestaruuden viime vuonna, oli klubin vastattava 
Kaarinan kaupungin haasteeseen.

Tällä kertaa haastekilpailussa LC Kaarina tuli hopealle, mutta kuitenkin 
kaupungin joukkue jäi taakse.

Erkki Jylhä

SOS Lapsikylän lapset merelle

SOS Lapsikylän lapset henkilökuntineen risteilyllä Airistoon ja Vepsän saa‑
reen. 

Labyrinttiin, hierontatuoliin
vai rodeohärkään?

Kuvassa vasemmalla Vammaisperhehoitaja Päivi Rökman, keskellä partio‑
laiset Sanna Niskanen ja Elina Laine ja oikealla Sirkuskoulu Arxin edusta‑
ja Jukka Jokinen.

Polkukoneella kuntoa

Palvelutalon johtaja 
Maritta Vanhapiha iloitsi 

lahjoituksesta. 

Lionit Kaija Sokka ja Kaisa 
Järveläinen katselivat kun 
Pentti Nikulainen kokeili 
polkukonetta. 

Pahvivenekilpailu

LC Kaarinan joukkueessa meloivat Markku Pohjola, Jere Järvinen, Seppo Nie‑
melä (kippari) ja Hannu Hiekkaranta. Kuva: Erkki Jylhä.
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Okra-maatalousnäyttely on LC Ori-
pään lionsveljien mahtinäyttö tal-
koohengestä ja erinomaisesta organi-
sointikyvystä. Oripään lentokentällä 
joka toinen vuosi järjestettävä maa-
talousnäyttely täytti 30 vuotta ja oli 
tänä vuonna ainoa Suomessa järjes-
tettävä maatalousnäyttely. Alunpe-
rin ajatus maatalousnäyttelyn jär-
jestämisestä lähti liikkeelle vuonna 
1980 järjestetystä huutokaupasta, 
jossa huudettavana oli runsain mi-
toin mm. käytettyjä maatalouskonei-
ta. Kaksi vuotta myöhemmin oli esil-
lä jo uusiakin maataloustarvikkeita ja 
siitä sai alkuunsa LC Oripään menes-
tysaktiviteetti, joka on kasvanut ajan 
myötä satojen yhteistyökumppanei-
den kanssa yhdeksi Suomen suurim-
mista maatalousnäyttelyistä. 

Näyttelyalueen ehdoton koho-
kohta oli uusi, noin 1 400 neliömet-
rin halli, OKRA AREENA, joka oli ra-
kennettu kentän laitaan välivuonna 
2011. Uusi halli on vaatinut lukemat-
tomia lionsveljien talkootunteja mut-
ta lopputulos oli mahtava ja OKRA 
AREENA oli varmasti yksi näyttelyn 

LC Artjärvi/Lapinjärvi/Myrskylä jakoi 
45-juhlavuoden kunniaksi avustuk-
sia peräti 12  000 euroa. Juhla pidet-
tiin 28.4.2012 Lahden Hotelli Seu-
rahuoneella. Paikalla oli lähes 40 
klubin jäsentä ja juhlavierasta. 

Piirikuvernööri Pekka Sarvanto 
sai kunnian jakaa huomattavimmat 
palkinnot. Melvin Jones -jäsenyyden 
saivat Kaj Sjölund ja Pekka Fabritius.

3.5.2012 Porlammin koulukes-
kuksen auditoriossa juhlistettiin 
45-vuotista klubia avustuksia jaka-
malla. Tilaisuuden avasi presidentti 
Ismo Perttilä ytimekkäällä Lions-is-
kulla. Niistä hän siirtyi kertaamaan 
klubin 45-juhlavuoden syntymähet-
keä sekä vaiheikasta historiaa.

Okra-maatalousnäyttely suurmenestys
tärkeimmistä rakennuksista, jos ei 
peräti se tärkein!

Näyttelyyn osallistui näytteil-
leasettajia myös Suomen rajojen 
ulkopuolelta, Ruotsista, Virosta ja 
aina Englannista saakka. Ilmoittau-
tuminen näyttelyyn alkoi jo heti vii-
me vuoden heinäkuussa, kun vuo-
sittaisen Farmari-maatalousnäyttelyn 
järjestäjät ilmoittivat että he eivät 
järjestä näyttelyä vuonna 2012. Tä-
män johdosta useat näytteilleasetta-
jat, jotka eivät ole aikaisemmin olleet 
Okrassa mukana, varasivat jo ajois-
sa näyttelypaikan ja Okrasta tuli tä-
nä vuonna valtakunnan suurin maa-
talousnäyttely. Noin 600 näytteille 
asettajaa ja 70  000 vierasta toivat 
järjestäjille ylimääräistä haastetta 
näyttelyn suuren koon myötä. Esi-
merkiksi alueen ruokahuolto oli nyt 
ensimmäistä kertaa kokonaan järjes-
täjien hallinnassa. 

Maatalousnäyttely avattiin ylei-
sölle virallisesti 4.7. klo 10, mutta jo 
yhdeksän aikaan ilmaantuivat en-
simmäiset näyttelyvieraat lippuluu-
kuille. Pääesiintymislavalla Janne 

toiminnan aloituspääomaksi perä-
ti 4  000  €. Yhdistys on perustettu 
Myrskylän lähiseudun lasten ja nuor-
ten aktivoimiseksi ja paikallisten yh-
distysten kokoavaksi voimaksi ehkäi-
semään nuorten syrjäytymistä.

Näyttely‑yleisöä päätöspäivänä.  PID Harri Ala‑Kulju ja PDG Mikko Torkkeli vaimoineen vierailivat näyttelys‑
sä. Oikealla näyttelypäällikkö Jukka Isotalo ja LC Oripään past president Pa‑
si Valtonen.

Porkka piti ohjat hyvin käsissään ja 
näyttelyn virallisen avauksen suorit-
ti maatalousministeri Jari Koskinen. 
Lions-liiton esittelymökki oli valmii-
na ja tällä kertaa keskityttiin nuoriso-
vaihto-toiminnan esittelyyn. Näytte-
ly-yleisön houkuttimeksi RC Touko 
Verho sai idean lasten piirustuskil-
pailun järjestämisestä ja siitä tuli-
kin menestys. Itse näyttelyalueella 
oli katseltavaa ja koettavaa kaiken 
ikäisille, massiivisista koneista koti-
eläinosaston porsaisiin sekä myyn-
tikojuista työnäytöksiin ja huvipuis-
ton laitteisiin. 

Päätöspäivän aikana voitiin tode-
ta, että Jukka Isotalo talkooporuk-
kansa kanssa oli onnistunut OKRA 
2012 maatalousnäyttelyn järjestämi-
sessä täydellisesti! Kolmena ensim-
mäisenä näyttelypäivänä yleisöä oli 
käynyt jo liki 50 tuhatta ja tavoittee-
na ollut 70  000 hengen yleisömäärä 
rikkoontui.

Päätöspäivän ohjelmassa oli mm 
LC Oripään juhlallinen tilaisuus, 
jossa jaettiin tunnustuksia paikalli-
sille urheilijanuorille (yht 1 700 €), 

kuntoutuslaite Reck MOTOmed 
(5 000  €) sekä ”palkittiin” kaikki 
vuoden 2012 alusta Oripäässä syn-
tyneet lapset (13x300 €). Past pre-
sidentin Pasi Valtosen ilmeestä nä-
ki, että tehtävä oli varmasti vuoden 
parhaimpia tapahtumia. Iltapäivällä 
RC Touko Varhe ja OKRAn tiedotus-
sihteeri Anne Nisula luovuttivat pii-
rustuskilpailun palkinnot voittajille; 
kaksi pikkuleijonaa nuorille piirtäjil-
le ja pääpalkintona olleen leijonaku-
ninkaan voittajalle.

Nämä neljä näyttelypäivää ja nii-
tä edeltävät kuukaudet olivat vaati-
neet lukemattoman määrän työtun-
teja näyttelypäälliköltä, LC Oripään 
veljiltä sekä muulta talkooväeltä. 
OKRA-tapahtuma on varmasti Eu-
roopankin tasolla yksi suurimmista 
yksittäisen lionsklubin järjestämistä 
tapahtumista.

Näyttelyn järjestelyjen edistymi-
sestä löytyy lisää kuvia ja tarinaa 
Suomen Lions-liiton 107-A-piirin 
internet sivuilta (http://www.lions.
fi/district107-a/).

Teksi ja kuvat: Ismo Viinikainen

45-vuotislahjana 12 000 euroa

LC Artjärvi/Lapinjärvi/Myrskylä jakoi juhlansa kunniaksi avustuksina 12  000 
euroa. Kuvassa lahjoituksen saaneet yhteisöjen ja järjestöjen edustajat.

Kari Vallinkoski jakoi avustukset 
Artjärven Ahjolle urheiluohjaajan 
palkkaukseen uimakoulua varten, 
Vuorenmäen koululle langattomien 
mikrofonien hankintaan sekä kirjai-
lijavierailuun.

Heimo Hovén jakoi Porlammin 
koulukeskukselle avustukset musii-
kin digitallentimen hankintaan  se-
kä Turvallisesti Mopolla -kurssiin 
yläkoulun 8. luokalle. Porlammin 
ryhmäperhepäiväkodille hankitaan 
TV, DVD-soitin ja nukkekoti, kir-
konkylän päiväkodille tietokone ja 
videoprojektori. Oppilasyhdistyk-
selle yläkoululaisten käyttöön luo-
vutettiin lämminjuoma-automaatti.

Asko Viren jakoi MyMo Ry:lle 

Sihteeri Jörgen Jokinen oli laitta-
nut esille klubillemme ajan saatossa 
kertyneitä ulkomaalaisia pöytästan-
daareja, vanhoja valokuvia, leikekir-
joja ja muuta toiminnastamme muis-
toksi kertynyttä materiaalia.

Mika Kyyhkynen
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LC Iisalmen lion Raimo Piiroisen perhe on yli vuosi-
kymmenen huolehtinut klubin suhteista Tarton lions-
klubiin Tartu/Tammeen. Erityisen merkitykselliseksi 
on yhteydenpito muodostunut nuorisovaihdon kautta. 
Toinen sektori on veteraaniyhteys Suomen-poikiin, jot-
ka olivat taistelemassa v 1943  Suomen rintamalla  
JR 47/III ja v 1944 JR 200 riveissä. 

Kuvernöörikurssin 2007–2008 kesä-
tapaaminen vietettiin suomalaisuu-
den merkeissä heinäkuun viimeisenä 
viikonloppuna Espoossa ja Helsingis-
sä. Kävimme tutustumassa presi-
dentti Kyösti Kallion puolison Kaisa 
Kallion aikoinaan perustamaan Kai-
sa- kotiin Espoossa ja kuulimme sekä 
kartanon että Kaisa Kallion vaiheis-
ta. Toinen tutustumiskohde oli pit-
käaikaisen tasavallan presidentin Ur-
ho Kekkosen entinen virka-asunto ja 
nykyinen museo Tamminiemi. Mu-
seo on juuri uusittu ja avattu jälleen 
yleisölle. Tamminiemi oli useampien 
presidenttien käytössä, mutta tun-
netuksi se tuli UKK:n virkapaikkana 
saunoineen. Illalla päivällisen yhte-
ydessä kuultiin lyhyt katsaus jokai-
sen henkilö- ja perhekohtaisista ta-
pahtumista. Hallitseva teema olivat 

LC Tartu/Tammen  20-vuotisjuh-
la oli 1930-luvulla rakennetussa ja 
vasta hyvin restauroidussa entises-
sä elokuvateatterissa. Muita vieraili-
joita oli Saksasta Lüneburgin LC:sta 
ja edustajia Suomen LC Helsinki/ 
Meijlahdesta, joka on Tartu/Tammen 
kummiklubi sekä LC Salosta sekä LC 
Tampere / Ämyristä  että LC Ulvilas-
ta.  Juhlassa olivat Tarton Suomen-
pojat näyttävästi esillä, kuten Harri 
Kask. Naiskuoron ja taidehuutokau-
pan jälkeen illallisen palanpaineeksi 
olivat taitavat napatanssijat vuoros-
sa. Juhlan erikoisuus oli jatkuva illal-
linen eli  ruokavadit ja juomat kier-
sivät loppuillan pöydissä. Tapa oli 
jäänyt k uulema m iehityksen a jalta.    

Risto Pehkonen

LC Iisalmi LC Tartu/Tammen vieraana

Tartu/Tammen presidentti Andres Kärp ottamassa vastaan standaaria ja histo‑
riikkiä LC Iisalmen presidentti Vesa Pakariselta ja lion Jouko Koivuselta, etu‑
alalla Suomen‑poikien pöytä, vasemmalla Harri Kask. Kuva: Aino Saloranta.

LC Iisalmen presidentti Vesa Pakarinen luovuttaa A.le Coq:lle standarin  vas‑
taanottajana on Ilmar Körgesaar. Kuva: Aino Saloranta.

Entiset kuvernöörit 
suomalaisuuden parissa

Tamminiemessä UKK:n työpöydän eteen ryhmittyneinä Maj ja Kalle Elster, 
Raija ja Harri Forss, Eino Lilja ja Kaisa Kämäräinen sekä tapahtuman isäntäpari 
Timo ja Hannele Turkama. Kuva on otettu paikalta, jossa UKK aikoinaan istui.

lapsenlapset, koko kurssia kosketta-
va iloinen perhetapahtuma oli uuti-
nen Chicagossa 2007 kurssin laajan 
edustuksen läsnä ollessa tapahtu-
neen ja läsnä olleiden kannusta-
man kosinnan johtaminen vihkiäi-
siin 11.11.11. Suomalaisuus-teema 
huipentui illalla toteutettuun kuo-
rokilpailuun, jossa saimme nauttia 
kuudesta suomalaisesta maakunta-
laulusta yhtä monen kuoron esittä-
minä. Pisteitä ei jaettu, mutta haus-
kaa se oli.

Tapaamiseen osallistui 11 kau-
den 2007–2008 kuvernööripariskun-
taa sekä silloinen kuvernöörineuvos-
ton puheenjohtaja PCC Harri Forss 
puolisoineen. Kansainvälisen tuu-
lahduksen toivat tilaisuuteen kurs-
sitoverimme Kalle ja Maj Elster. Kalle 
on Viron edustajana kansainväliseen 

A.Le Coqin vanha suomenkie-
lentaitoinen opas Ilmar Körgesaar 
kuljetti uteliaat ensin uudistettujen 
käymäkellareiden jälkeen 30 m kor-
keiden säiliöiden päälle. Tasanteelta 
oli huima näköala vanhaan Tarton 
kaupunkiin. Seuraavana oli nykyai-
kainen pullotussali, jonka lasipul-
lojen kilinä oli muuttunut muovi-
pullojen vauhdikkaaseen vilinään ja 
vihivaunujen täysien kuormauslavo-
jen liukumiseen lastauspaikalle.

Vanhaa edusti, ei ihan perusta-
misvuodelta 1783 vaan kuitenkin 
1800-luvun lopulta tiilitorni. Se toi 
esille historian Venäjän vallan ja Vi-
ron 1. tasavallan sekä saksalaismiehi-
tyksen ja neuvostokauden kautta tä-
hän päivään eli 2. tasavallan kauteen 
oluen panon näkökulmasta.

hallitukseen nimitetty uusi kansain-
välinen johtaja, ID. Hän vastaa seu-
raavien kahden vuoden ajan järjes-
tömme maailman laajuisesta PR- ja 
tiedotustoiminnasta. Onnistuneen 

tapaamisen järjestäjinä toimi B-pii-
rin PDG- pariskunta Timo ja Hanne-
le Turkama. 

Markku Talvio

LC Tartu/Tammi vietti 21.4.2012  
20-vuotisjuhliaan ja oli kutsunut  LC 
Iisalmen vieraakseen. Joustava mat-
kasuunnitelma oli perjantaina matka 
Iisalmesta Tallinnaan, lauantaina tu-
tustuminen Tartoon ja iltajuhla At-
hena Keskuksessa ja sunnuntaina 

kotimatka Tallinnan kautta kotiin Ii-
salmeen.

Moni oli vieraillut aikaisemmin 
Tartossa, joten kiertoajelusta luo-
vuttiin. Kahta ei vaihdettu ennen il-
tajuhlaa, shoppailua ja käyntiä Olvin 
omistamassa A.Le Coq oluttehtaassa.
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Syntyhistoria

Pakilan lionsklubissa ryhdyttiin Sight 
First II- kampanjan jälkeen kehitte-
lemään Arvo Karvisen johdolla aja-
tusta kotimaisesta avustuskohtees-
ta näkövammaisille, koska haluttiin 
ottaa huomioon myös haastavis-
sa olosuhteissa eläviä suomalaisia 
heikosti näkeviä ja sokeita. N-piiris-
sä päädyttiin kehittämään hanketta, 
jolla hyvinvointiyhteiskunnassamme 
syrjäytymisuhan alainen ryhmä, nä-
kövammaiset lapset, saatetaan pal-
velu-työmme piiriin. 

Projektin yhteistyökumppaniksi 
tuli luonnollisesti Näkövammaisten 
keskusliitto. Liiton Iiris-keskuksessa 
Helsingissä oli keskeneräiseksi jäänyt 
lasten ulkoilupiha. Tästä sai alkun-
sa Lions-kuntoutuspihan kehittämi-
nen. Sen suunnittelu on tapahtunut 
maamme johtavien alan asiantunti-
joiden innostuneella ohjauksella.

Pihan tarkoitus

Näkövammaiset lapset ympäri Suo-
men pääsevät nyt koulutuksen osana 
kokemaan leikin, koskettelun ja ääni-
havaintojen kautta terapeuttisia elä-
myksiä ja ottamaan itsenäistymisen 
ensi askelia turvallisessa ympäris-
tössä. Suihkulähde, puut, mustikka-
pensaat ja eläimet sekä äänimaisema 
luovat virikkeellisen kokonaisuuden. 
Käyttötarkoituksen osalta on suun-
nittelussa osittain sovellettu senso-
risen intergration terapiaa (SI). Piha 

Presidentti Halonen vihki kuntoutuspihan

edistää itsenäisen liikkumisen ja ym-
päröivän tilan hahmottamisen opet-
telua (O&M). 

Pihan kaikki eläimet sekä koiran-
koppi ovat puusta veistetyt, samoin 
poikien suosima moottoripyörä. 

Alueen opastavat materiaalit 
auttavat suunnistautumaan näil-

le kohteille, jotka samalla tuottavat 
leikkimisen ja koskettelun iloa. Per-
heenjäsenten läsnäolo ja osallistumi-
nen on olennainen osa onnistunutta 
ohjelmaa. Lapsen itseluottamuksen 
kasvaminen heijastuu myönteisellä 
tavalla koko perheen kykyyn toimia 
yhdessä. Koulutuksen tuloksien mit-

taamisessa on käytössä kansainväli-
nen mittausjärjestelmä(GAS).

Osallistujat ja lahjoittajat

Terapeuttinen elämyspiha on toteu-
tettu puhtaasti kotimaisin voimin. 
Arne Ritari-säätiö ja 56 klubia N-pii-
ristä ja 2 klubia B-piiristä on osal-
listunut siihen. Rahapanostuksen 
lisäksi hankkeen toteuttaminen on 
vaatinut useita satoja tunteja talkoo-
työtä. Esitämme tästä kiitokset kai-
kille osallistujatahoille.

Lahjoittajataulusta, joka on sijoi-
tettu näkyvään paikkaan pihan sei-
nälle löytyvät kaikkien klubien ni-
met. Sen vieressä on AR-säätiön 
taulu. Viimeisen ruuvin klubien tau-
luun kiinnitti presidentti Tarja Halo-
nen 5.6. symbolisena eleenä pihan 
viralliselle käyttöön otolle. Puhees-
saan presidentti Halonen totesi, että 
tämäkin hanke tukee osaltaan YK:n 
maailman laajuisen vammaisten päi-
vän tavoitteita, joissa keskeisenä on 
saada samat elämisen mahdollisuu-
det kaikille ihmisille. 

Aktiviteetti kaikille 
klubeille

Kuntoutustukea tarvitsevat kaikki 
näkövammaiset lapset asuinpaikasta 
riippumatta. Lions-kuntoutuspihan 

Tilaisuuden kulku käytiin läpi etukäteen kakkukahvien merkeissä. Pöydän ympärillä presidentti Halonen, lion Iris 
Hjelm, NKL:n johdosta Marja‑Liisa Korpela ja Aila Santanen, lion Veikko Teerioja ja NKL:n tj. Jukka Tahvanainen  

Avaussanat lausui NKL:n uusi  tj. Jukka Tahvanainen. Vasemmalla laidassa NKL:n talousjohtaja Aila Santanen,  oi‑
kealla  N‑piirin kuvernööri Pekka Sarvanto, keskellä  työryhmän jäseniä. 
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Lasten iloa ja riemua virikkeellisessä ympäristössä.  

Presidentti Tarja Halonen jutteli pit‑
kään kuntoutuspihahankkeen ideoi‑
jan, järjestöneuvos ja filosofian mais‑
teri Arvo Karvisen kanssa.

Presidentti Halonen ja työryhmä vasemmalta Markku Talvio, Veikko Teeri‑
oja (pj), presidentti Halonen, Iris Hjelm, Jorma Lahti‑Nuuttila ja Tuomo Ho‑
lopainen.  

Presidentti Halonen kiinnitti viimeisen ruuvin lahjoittajatauluun symbolise‑
na eleenä pihan käyttöönotolle. 

terapia ja siihen liittyvä NKL:n kou-
lutus sopii mainiosti jokaisen Suo-
messa toimivan klubin aktiviteetin 
kohteeksi, koska Iiris-keskus toimii 
keskitetysti näkövammaisten lasten 
valtakunnallisena kuntoutus- ja kou-
lutuspaikkana. Tässä on oivallinen 
mahdollisuus järjestää uusi palvelu-
aktiviteetti oman alueen näkövam-
maisille lapsille ja heidän perheilleen 

Virallisen käyttöönoton jälkeen 
kuntoutuspihan kehittäminen jat-
kuu. Siellä tarvitaan uusia äänimai-
seman osia, opastavien materiaalien 
lisäämistä jne. Kuntoutusterapian 
tukemisesta ja muista näkövammais-
ten lasten auttamiseen liittyvistä ak-
tiviteeteista tulemme tiedottamaan 
lisää kuluvan kauden aikana, mutta 
näissä asioissa voi työryhmän jäse-
niin ottaa suoraankin yhteyttä.

 LCIF tukee 

Lions Clubs International  Foundation 
myönsi Busanissa kesäkuussa N-pii-
rille laitehankintoihin US$  27  050. 
Niiden avulla tullaan valtakunnan 
laajuisesti näkövammaisten ja so-
keiden lasten oppimismahdolli-
suuksia parantamaan Iiris-keskuk-

seen rakennettavissa opetustiloissa. 
Euroopan maista hakijamaan omiin 
tarpeisiin suunnattiin hankeapura-
hoja Suomen lisäksi vain Italiaan 
ja Belgiaan, nekin pelkästään tietyl-
le alueelle. Uusi hanke käynnistyy 
heti kauden alussa, koska osa koti-
maisesta rahoituksesta on vielä var-
mistamatta. 

Sokeiden ja näkövammaisten aut-
taminen on kautta vuosikymmenten 
ollut ja tulee vastakin olemaan yk-
si kansainvälisen Lions-järjestömme 
keskeisiä toiminnan kohteita. Olem-
me täysin varmoja, että suomalai-
set lionit tulevat vakuuttumaan ko-
timaisesta avun tarpeesta ja lähtevät 
kanssamme joukolla liikkeelle. 

Kuntoutuspiha-työryhmä
Iris Hjelm, Tuomo Holopainen, 

Markku Talvio
Jorma Lahti- Nuuttila ja 

pj. Veikko Teerioja 

Kuvat: Antti Tuomikoski, 
Marica Hämäläinen, NKL:n arkisto

LC Helsinki/Pohjois-Haaga haastaa 
leijonat parantamaan ympäristöä
Lions-liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 17/2011–2012 8.6. LC Helsinki/Pohjois-Haa-
gan esityksen haastaa muut lionsklubit mukaan Roska päivässä -liikkeeseen, jonka toimin-
taa LC Helsinki/Pohjois-Haaga on lähtenyt tukemaan ottamalla roskien keruun omaksi aktiviteetikseen. 

Roska päivässä -liikkeen jäsenen ei tarvitse täyttää jäsenlomakkeita eikä maksaa jäsenmaksuja. Riittää, kun 
nostaa päivittäin roskan maasta roskapönttöön ja haastaa mukaan liikkeeseen vähintään yhden uuden ihmisen. 
Sitoumus on ennen kaikkea sisäinen. 

Moni klubi huolehtii valtateiden varsien puhtaana pitämisestä, mikä on paljon suurempi urakka kuin yhden 
roskan kerääminen päivässä. Roska päivässä -aktiviteetti ei myöskään vaadi klubeilta kustannuksia. Pieni purkki 
taskussa riittää toiminnan aloittamiseen. Lopputuloksena on siisti ympäristö ja paikallista näkyvyyttä. Ohjeita 
pienen hauskannäköisen purkin tekemiseen saa sivulta http://www.roskapaivassa.net/Tuhkis.htm.

Roskien keräämisestä löytyy lisää tietoa sivulta http://www.roskapaivassa.net/. Sivut on käännetty 21 kielel-
le, joten asian viestiminen myös klubien ympäristöön oman esimerkin lisäksi on helppoa. 

Roska päivässä -liike on levinnyt ympäri maailmaa. Liike on lähtöisin Helsingin Pohjois-Haagasta Tuula-Ma-
ria Ahosen perustettua sen vuonna 2000 yhdessä tyttäriensä Iisan ja Ilonan kanssa. Liikkeen kannattajina ovat 
jo mm. presidentti Tarja Halonen, Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin kuningas.

Lähtiessään mukaan toimintaan leijonat keräävät vuosittain lähes 9,5 miljoonaa roskaa kotimaassa ja maail-
manlaajuisesti yli 500 miljoonaa roskaa. – Miksi emme olisi edelläkävijöitä myös ympäristöasioissa?

Lisätietoja LC Helsinki Pohjois-Haagan toiminnasta löydät verkkosivuiltamme http://www.verkkoviestin.fi/
lionshkipohjoishaaga/

Yhteistyöterveisin, LC Helsinki / Pohjois-Haaga
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”Jokainen yhdistystoiminnassa mu-
kana oleva tietää, että suurin ongel-
ma on tehtäviinsä sitoutuneiden te-
kijöiden löytäminen… Samat ihmiset 
joutuvat kantamaan vastuuta vuo-
desta toiseen. Kun porukka ei vaih-
du, innostus laimenee ja toiminta 
surkastuu.” Näin kirjoittaa Savon 
Sanomien toimituspäällikkö Mauri 
Liukkonen yliötekstissään 3.6.2012 
ja jatkaa: ”Suuri pohjavire kaiken 
tämän takana on yhteisöllisyyden 
murentuminen. Ihmisten luonnolli-
set yhteydet toisiin ihmisiin haper-
tuvat.”

Tuntuvatko tuntemukset tutuilta 
myös lionsklubeissa? Saanen käyt-
tää juttuni esimerkkinä niin hyvässä 
kuin pahassa omaa entistä klubiani 
LC Kuopio/Puijoa. Se perustettiin v. 
1962 ja täytti siis tämän vuoden ke-
väällä 50 vuotta – ja tuli samoin tein 
lakkautetuksi keväisessä purjehdus-
kokouksessamme.

Niin oli ennen

Puijo-klubin kolme neljä alkuvuosi-
kymmentä olivat upeita aikoja. Niin 
jäsenistön kuin ladyjenkin toiminta 
oli erittäin monipuolista, aktivitee-
tit erinomaisia, mm. pääaktiviteet-
timme broileriaktiviteetti Kuopion 
tammimarkkinoilla menestyneimpiä 
ja pitkäikäisimpiä koko suomalai-
sessa lionismissa, vappuaktiviteetti 
verraton ja vuodesta 1977 toteutettu 
vanhusten kirkkopyhäaktiviteetti toi 
arvokasta palvelevaa sisältöä toimin-
taamme. Runsaista matkoistaan tun-
nettu klubimme teki vielä 2000-lu-

vullakin viisi ulkomaan matkaa, koko 
klubin historian aikana niitä kertyi 
kolmatta kymmentä. Laulava ja mat-
kaileva klubimme oli kuin yksi suuri 
perhe ja yhteishenki kukoisti.

Muutokset jäsenistössä

Puijo-klubin alamäki alkoi viimeisen 
15 vuoden aikana vähän yllättäen ja 
salakavalasti. 2000-luvun aikana klu-
bista erosi yhteensä 34 jäsentä, osa 
tietysti luonnollisen poistuman kaut-
ta. Vaikka samalla rekrytoitiin kym-
menen uuttakin jäsentä, toimivien 
jäsenten määrä kutistui liian pienek-
si. Jäsenten keski-ikä oli samalla ko-
honnut lähes 70 vuoteen ja muitakin 
terveydellisiä ja toiminnallisia estei-
tä ilmaantui. Niin ikään suuri jouk-
ko vanhimpia veljiä hakeutui etuoi-
keutetuiksi ja ulkojäseniksi aktiivisen 
toiminnan ulkopuolelle ”hoitakoot 
nyt nuoremmat” -ajatuksella. Kaikis-
ta ponnisteluista huolimatta aktiivi-

toimijoiden joukko oli siis pudonnut 
alle 20:n. Toiminta- ja hallitusvas-
tuussa olivat monina vuosina sa-
mat miehet, ja pahimmillaan sama 
veli joutui hoitamaan samaa pestiä 
neljä viisikin vuotta. Entinen moni-
kymmenvuotinen klubi-innostus ka-
tosi ja Mauri Liukkosen mainitsema 
yhteisöllisyyden murentuminen koh-
tasi klubiamme. Perustajajäsenemme 
Risto Härmä päättikin 50-vuotisjuh-
lapuheensa rehelliseen lopputiivis-
tykseen, joka antoi meille itse kulle-
kin ajattelemisen aihetta – tosin liian 
myöhään:

”Mutta mikä meni vikaan, mik-
si nyt puhutaan klubin lopettami-
sesta? Virhe on yksinomaan meis-
sä, vanhoissa jäsenissä. Me olimme 
liian tyytyväisiä omaan toimintaam-
me emmekä silloin suurimman ak-
tiivisuuden ja menestyksen aikoina 
huolehtineet riittävästä jälkikas-
vusta. 15 vuotta sitten yritettiin ja 
saatiinkin koko lailla uusia jäseniä, 

mutta emme enää pystyneet sulat-
tamaan heitä joukkoomme. Monis-
ta nuorista jäsenistä tuli koko lailla 
lyhytaikaisia.”

Juuri uusien jäsenten ”läpijuok-
suilmiö” oli meille suuri ihmetyksen 
aihe. Eihän klubimme ollut entisistä 
hyvistä ajoista miksikään muuttunut 
– vai sekö juuri olikin syy? Onnek-
si sentään muutamia nuoria aktiive-
ja jäi, ja juuri heidän aherruksensa 
ansiosta pääsimme kunniakkaaseen 
loppuun.

Mutta murhemielin emme klu-
biamme lakkauttaneet. Viiden-kuu-
den jäsenen ponnistuksin saimme 
vielä aikaan laadukkaan 50-vuo-
tisjuhlan, jota vietimme iloisis-
sa tunnelmissa Kuopion Klubilla 
13.4.2012. Myös tuosta juhlasta on 
selostus klubimme historian 2. osas-
sa, joka sekin saatiin talkoovoimin 
tehdyksi ja joka on lähetetty myös 
Lions - liittoon halukkaiden nähtä-
väksi. Muutamat näistä ”loppusuo-
ran sankareista” halunnevatkin siir-
tyä muihin klubeihin.

Saanen lopuksi lainata perustaja-
jäsentämme Osmo Huuskosta, jo-
ka kuvailtuaan aluksi Puijo-klubin 
alkuvaiheita päätti 50-vuotisjuhlan 
tervetuliaispuheensa Aleksis Kiven 
tapaan: ”Näin päättyy kertomuk-
seni niistä Puijo-klubin suomalai-
sista miehistä, jotka asuivat Kuo-
piossa ja halusivat LUOVUTTAA 
ISÄNMAANSA ONNELLISEMPA-
NA NOUSEVILLE SUKUPOLVILLE.”

Alpo Jääskeläinen
Puijo-klubin jäsen yli 40 vuotta

Lionismin tulevaisuus – pohdiskelun paikka

LC Kuopio/Puijon jäsenet historiallisessa 50‑vuotisjuhlassa 13.4.2012.

Kohti sotaveteraanien iltahuutoa
Oli ilo olla mukana paljon hyviä ele-
menttejä sisältäneessä vuosikokouk-
sessamme. Saimme havaita, että tu-
levana vuotena ollaan päättämässä 
Punaisesta Sulasta ja että sotiemme 
veteraanit, heidän puolisonsa ja les-
kensä ovat vahvoilla kohdetta valit-
taessa. Sotaveteraanien iltahuuto, 
kuten uusi puheenjohtajamme Sep-
po Söderholm sitä nimitti, on koko 
kansaan vetoava nimi.

Kokouksen jälkeen käydyissä pöy-
tä- ja käytäväkeskusteluissa tun-
tui siltä, että tätä teemaa oli todel-
la kaivattu Punaiselta Sulalta. Toki 

on muistettava, että melkein kaik-
kien klubien auttamisen kohteena 
on tämä joukko olut läpi vuosikym-
menten. Iltahuudosta on kysymys, 
kunniakansalaisista, 90 vuotta lä-
hestyvistä, elämänsä ehtoossa, vie-
lä keskuudessa olevista, 40  000 
rintamamiehestä ja -naisesta. Mie-
lestäni tämä teema on hyvin kak-
sijakoinen. He tarvitsevat arkeensa 
entistä enemmän taloudellista tu-
kea mutta vähintään yhtä tärkeää 
on  jokapäiväisissä askareissa aut-
taminen. Nämä tarpeet ovat hyvin 
moninaiset.

Punaisen Sulan Iltahuuto, keräys 
sotiemme veteraanien, puolisoiden 
ja leskien auttamiseksi.

Valitettavasti kansan keskuudes-
sa on väärää tietoa veteraanijärjes-
töjen varallisuudesta ja oletetaan 
tämän nopeasti supistuvan joukon 
pärjäävän näiden liittojen omaisuu-
den realisoinnilla. Totuus on toisen-
lainen, realisointi merkitsisi noin 50 
euroa veteraania kohden. Vain vuon-
na 1940 perustettu Sotainvalidien 
Veljesliitto on kohtuullisesti varois-
saan. Nykyisten veteraanijärjestöjen 
edeltäjä Suomen Aseveljien Liitto lo-

petettiin pian Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd -organisaatioiden jälkeen vuo-
den 1945 alussa. Useimmat nykyisin 
toimivat veteraanien paikallisyhdis-
tykset ovat syntyneet vuosina 1966–
57, jolloin keskuudessamme oli run-
saasti yli puoli miljoonaa sodissa 
ollutta miestä ja naista.

Veteraaneilla, heidän puolisoil-
laan ja leskillään on tarpeita ja suuria 
puutteita, joita ei pystytä riittäväs-
ti valtion ja kuntien varoin tyydyt-
tämään. Olen kuunnellut kuntien 
päättäjiä ja tämän joukon parissa 
työskenteleviä käytännön sosiaali-
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työntekijöitä. Paljon työsarkaa on, 
mutta resursseja puuttuu.

Nyt jos koskaan pitäisi Punaisen 
Sulan kohteen olevan selvän ja jo-
kaiseen maamme kansalaiseen ve-
toava. Päätös asiassa pystytään te-
kemään liittomme vuosikokouksessa 
keväällä 2013.

Monen kansainvälisen ja kotimai-
sen keräyksen väsyttämänä tehtiin 
vuonna 2006 äänestyspäätös, ettei 
suurkeräystä toteuteta kymmeneen 
vuoteen. Tämä päätös voidaan nyt 
painavalla syyllä kumota kun toi-
vottavasti täysin yksimielisesti läh-
demme näiden kunniakansalaisten 
asialle. Vähintään 10 sapattivuo-

desta kiinnipitäminen tuo väkisin-
kin mieleeni kouluajalta opitun apos-
toli Luukkaan kertomuksen: ”Onko 
sapattina lupa parantaa vai ei? Mi-
ten te itse tekisitte? Jos jonkun poi-
ka tai härkä putoaa kaivoon niin kai 
hänet heti nostetaan sieltä vaikka 
olisikin sapatti?” Jos me jatkamme 
omaa ”sapattiamme” vuosikymme-
nen loppuun on veteraanien joukko 
supistunut muutamaan tuhanteen.

Veteraanien 
muistaminen

Ikävuosien karttuessa tarvitaan entis-
tä enemmän tukitoimia, jotta voitai-

siin jatkaa asumista omassa kodissa. 
Tarvitaan kotiin vietäviä palveluja. 
Yhteiskunnan tukitoimien ohella on 
monia arjen asioita, joihin me pys-
tymme palvelutyönä viemään apum-
me. Monilla klubeilla on virolainen 
sotaveteraanikummipoika. Miten oli-
si jos klubille tai klubilaisille löytyisi 
henkilökohtaisia kummipoikia. Klu-
beissamme on jo nopeasti kasvava 
joukko jäseniä, joitten isoisälläkään 
ei ole takana rintamavuosia. Uskon, 
että kodeissa tehtyjen pienien palve-
lujen ohella moni nuori leijona voi ol-
la saamapuolella veteraanien muis-
tellessa menneitä. Vapautemme ei 
ole itsestään selvyys.

Me leijonat teimme aikanaan 
maamme tuloksellisimman suurke-
räyksen otsikolla Suurkeräys sotiem-
me veteraanien ja invalidien hyväksi. 
Saimme silloin myös valtiovallan li-
säämään määrärahojaan tähän koh-
teeseen.

Hyvät leijonat, ei lähdetä tavoitte-
lemaan ennätyksiä, mutta meillä on 
mahdollisuus yhteisin voimin Pu-
naisen Sulan puitteissa saattaa Ilta-
huutoon nämä kunniakansalaisem-
me, naiset ja miehet.

Jukka R. Heino
LC Riihimäki

LC Toivakka ja ”Toivakan Varikko” 
järjestivät perinteisen miestenil-
lan Toivakan Varikolla perjantaina 
27.4.2012. Miestenilta on muo-
dostunut jo perinteeksi. K-kaup-
pias  Lion Matti Perälän aloitteesta 
syntynyt tapahtuma on joka keväi-
nen aktiviteetti, jolla kylän hiljaiset-
kin miehet saadaan koottua yhteen 
maukkaan iltapalan, tasokkaiden 
luen noitsijoiden ja yhdessäolon mer-
keissä.  Varikon tilat ovat olleet ai-
na käytettävissä, kiitos siitä Puolus-
tusvoimille.

Nyt järjestyksessään 11. mieste-
nilta kokosi mukaan noin 160 mies-
tä. Samana päivänä vietettiin kansal-
lista veteraanipäivää ja illan tuotto 
oli päätetty lahjoittaa lyhentämättö-
mänä Toivakan ja Leivonmäen sota-
veteraaneille. Leijonaveljet noutivat 
kaikki halukkaat veteraanit kotoa ti-
laisuuteen ja illan yhtenä teemana 
oli kunnioittaa veteraaneja heidän te-
kemästään työstä. Musiikkipuolesta 
vastasi oman pitäjän miehet. Toiva-
kan Puhaltajat soittivat ja Korsupar-
tio lauloi miesten mieleen. Kappalei-
den ja laulujen kirjo toi tilaisuuteen 
sekä viihdettä että arvokkuutta.  

Illan puhujiksi oli kutsuttu HB-
betonin toimitusjohtaja Eero Nie-
minen, Sydäntautien erikoislääkäri 
John Melin ja rovasti Kari Nykänen.

Marjanpoimijasta 
betonialan yrittäjäksi

Toimitusjohtaja Eero Nieminen ker-
toi lapsuudestaan ja siitä, kuinka 
yrittäjyys alkoi hänellä jo aivan nuo-
rena marjojen poimimisesta ja niiden 
myymisestä. Nieminen näkee yrittä-
jän elämän olevan jatkuvaa muutos-
ta muuttuvassa maailmassa. Bisnes 
yrityksessä toteutuu tekemällä, ei 

Mies muuttuvassa maailmassa

kirjoittelemalla ja rimaa on nostet-
tava aina hivenen korkeammalle. 

Ihminen muuttuu 
maailmaa hitaammin

Sydäntautien erikoislääkäri John 
Melin arvioi, että ihminen muut-
tuu itsessään hitaasti, mutta maa-
ilma ympärillämme muuttuu. Me-
lin käsitteli stressiä, yhtä aikamme 
ongelmaa. Stressi on ihmiselle aina 
ominainen ilmiö. Se on silloin myön-
teistä, kun se johtaa onnistumiseen 
ja voittoon asiassa, josta se johtuu. 
Tuhoisaa stressi on silloin, kun se 

vie yöunet ja jää päälle. Melin puhui 
tärkeää asiaa myös suomalaisille tu-
tuista aiheista, kuten verenpainetau-
dista, diabeteksesta ja korkeista ko-
lesteroliarvoista. Perustellusti Melin 
sutkautti, että tupakoiva diabeetik-
ko voikin mennä suoraan hautaus-
toimistoon antamaan mitat. Elämän-
tapamuutokset kannattaa toteuttaa 
kaikissa ikäluokissa, sanoi Melin.

Varjele tapaa, niin tapa 
varjelee sinua

Miestenpäivän loppupuheenvuoron 
käytti rovasti Kari Nykänen. Äitini 

opetti minulle paljon hyviä asioita, 
mutta yhdestä neuvosta haluan hän-
tä kiittää. Äitini sanoi minulle kerran, 
että ”varjele tapaa, niin tapa varje-
lee sinua.” Eivät kaikki tavat ole var-
jelemisen arvoisia, mutta ne hyvät 
tavat ovat sitä. Jokainen isä tietää, 
että hyvien tapojen opettaminen lap-
sille ei ole helppoa. Onneksi monet 
äidit ovat opettaneet ainakin yhden 
hyvän rukouksen lapsilleen ja se on 
”levolle lasken luojani, armias ole 
suojani, jos vuoteeltani en nousisi, 
taivaaseen ota tykösi.” Loppulauluk-
si Nykänen esitti tutun virren ”Tu-
le kanssani Herra Jeesus, tule siunaa 
päivän työ, tule illoin ja aamuin var-
hain, tule vielä, kun joutuu yö…

Kotiin
Miestenilta oli päättymässä. Toimi-
tusjohtaja Eero Nieminen yllätti jär-
jestäjän ja yleisön luovuttamalla 500 
euron ylimääräisen lahjoituksen Toi-
vakan sotaveteraaneille.

Silminnähden tyytyväiset mie-
het nauttivat vielä yhdessäolosta ja 
voileivistä. Puheen sorina ja tutun 
kaverin näkeminen piti miehiä vie-
lä koossa. Kiirettä ei ollut. Me lei-
jonat tunsimme onnistumisen iloa, 
kyllä tämä Lions-toiminta on hienoa.

Veli-Matti Porkka
Toimitusjohtaja Eero Nieminen luovuttamassa lahjoitusta, vasemmalla Toi‑
vakan sotaveteraanien Eino Vehkajärvi.

HB‑betonin toimitusjohtaja Eero Nie‑
minen. 

Sydäntautien erikoislääkäri John Me‑
lin.

Rovasti Kari Nykänen.Sydäntautien erikoislääkäri John MeHB betonin toimitusjohtaja Eero Nie Rovasti Kari Nykänen.
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LC Alastaro: Harri Välimäki
LC Asikkala: Kosti Kaataja
LC Asikkala/Kanava: Johanna Muuraiskangas, Mari-Sisko Tamminen, 
Anu-Maarit Laakso
LC Aura: Heikki Järvinen
LC Espoo/City: Timo Ylitalo, Pia Ylitalo
LC Espoo/Otaniemi: Simo Salminen
LC Espoo/Pohjoinen-Esbo/Nord: Jarmo Liukkonen, Valtteri Tamminen
LC Hartola: Jarmo Koskela
LC Haukipudas: Tapio Arffman
LC Helsinki-Helsingfors: Jarmo Karhapää
LC Helsinki/Kallio: Juha Virkkunen
LC Helsinki/Marjaniemi: Nuutti Hartikainen
LC Helsinki/Pajamäki: Arja-Leena Karstu, Soili Lindholm, Seija Kettunen
LC Helsinki/Pikkuhuopalahti: Matti Koskinen
LC Helsinki/Soihdut: Taina Nortiola
LC Helsinki/Vuosaari: Jaakko Riikonen
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Rea Repo
LC Ikaalinen: Jari-Jussi Kohtanen
LC Ilomantsi: Reijo Palviainen
LC Imatra/Vuoksi: Mika Inkeröinen
LC Jakobstad-Pedersöre/Linneor: Kerstin Roos
LC Joensuu/Jokelaiset: Ari Korhonen
LC Kaarina/Katariinat: Christine Tamminen
LC Kaarlela: Håkan Bystedt
LC Kajaani/Pietari: Camilla Maunu
LC Kemi/Meripuisto: Aki Turunen
LC Kemijärvi/Kaarnikka: Teija Kerkelä, Tiina Välikangas, Pia Vierelä
LC Kiikka: Olli-Pekka Ahjo, Jani Vatka
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice: Kaisa Heimonsalmi
LC Kiuruvesi/Niva: Mikko Huusko
LC Klaukkala: Samu Uusi-Heikkilä
LC Kokemäki/Jokilaakso: Minna Kälviäinen, Elina Saranen
LC Kontiolahti: Hannu Martikainen, Jukka Pakarinen, Jouko Kukkonen
LC Kontiolahti/Ursulat: Inkeri Haapalainen
LC Koski TL: Timo Hacklin
LC Kouvola/Iris: Satu Seppälä
LC Kurikka/Jennyt: Armi Mäkimartti, Sanna Granholm
LC Kuusamo: Ari Maaninka
LC Kuusamo/Pohjanakat: Kaisa Oikarinen
LC Kälviä/Lucina:  Nina Alajoki
LC Lahti/Tiirismaa: Olli Eerola
LC Lahti/Vesijärvi: Toni Ilonen, Vesa Aalto, Aarne Kumpulainen
LC Laitila: Henri Lomppi
LC Laitila/Untamoinen: Juha Raittinen
LC Lappajärvi: Jari Ollila, Petri Lammi
LC Lapua/Alajoki: Pirita Latva-Teikari, Maria Oikemus-Lappi
LC Lempäälä: Jari Laitinen
LC Liminka/Liminganlahti: Antti Viljas
LC Lovisa-Loviisa: Juha Saario
LC Luvia: Jarkko Kivini, Sami Palin
LC Maaninka: Jarkko Ruhanen, Hannu Pihlman
LC Malax: Dan-Ove Stenfors, Krister Kronkvist
LC Mariehamn: Thomas Fagerstedt, Mathias Mårtensson
LC Marttila: Teemu Kanasuo, Kalle Kraappa
LC Mellilä: Joeli Lintula, Aarre Anttila
LC Mikkeli/Savon-Jousi: Matti Elo
LC Mäntsälä/Nelosväylä: Jussi Hynninen
LC Naantali/Tawast: Jarmo Kytömaa, Aarne Hirvonen, Jyrki Kuusela
LC Nurmijärvi: Teemu Rinne
LC Nurmo: Kari Takaneva
LC Nurmo/Lakeus: Kim-Jussi Nurmela, Esko Piuhola

Tervetuloa Suomen Lions-liittoon jäseneksi
Uudet jäsenet 2.5.–23.8.2012

LC Nurmo/Valakiat: Pirjo Mansner
LC Närpes: Göran Sundqvist
LC Oripää: Tero Kuosa
LC Oulu/Hannat: Sirkka-Liisa Mikkonen
LC Oulu/Sarat: Marja-Leena Arffman, Päivi Annala
LC  Pello: Jarmo Laitamaa
LC Piikkiö: Jari Johansson
LC Pomarkku: Ville Hietanen
LC Posio: Anja Joenkaari
LC Pudasjärvi/Hilimat: Sirkka Hiltula
LC Pusula: Atso Laari, Jari Yliväärälä
LC Pyhäranta: Robert Malmsten, Ahti Kohonen, Petri Rantanen,  
Vesa Virtanen
LC Pyhäsalmi: Hannu Rajaniemi, Kyösti Salo
LC Rantasalmi: Veli Kauhanen
LC Rautalampi/Malvi: Eino Schwartz, Aimo Huovinen
LC Rovaniemi/Alakemijoki: Jouni Järvelä, Antti Laukkanen
LC Rovaniemi/Pöyliö: Anssi Aaltonen, Arto Vihantomaa, Mika Toivonen
LC Sastamala/Vammala: Cristian Micetic
LC Sauvo: Sampsa Peltola, Joonas Hänninen, Kimmo Kesälä
LC Seinäjoki/Törnävä: Sami Ojanen
LC Siilinjärvi/Sandels: Vesa Rosenberg
LC Siilinjärvi/Tarina: Sisko Hyvönen
LC Simpele: Heikki Halko
LC Soini: Tomi Tiukkanen, Tauno Alkula
LC Sukeva: Ulla Lainevirta
LC Taivassalo: Inga-Liisa Grönlund, Kari Suomela
LC Tampere/Tammerkoski: Timo Ruohola
LC Turku/Archipelago: Petteri Koli
LC Turku/Lucia: Sanna Teirmaa, Varpu Salo, Anna Roivas,  
Anja Söderman
LC Tuupovaara: Jari Kuikka
LC Tuusula/Hyrylä: Anne Blom-Saario
LC Urjala/Linnattaret: Maritta Lammi, Virve Lehmus
LC Utajärvi: Antti Holappa
LC Uurainen: Leena-Kaisa Flyktman, Sinikka Tyynelä
LC Uusikaupunki/Merettäret: Marjo-Tea Tomunen, Essi Lorjo
LC Vaala: Kauko Laitinen
LC Vaasa-Vasa: Pertti Törnroos
LC Vaasa/Östrobotnia: Maarit Christensen, Leena Reinikainen,  
Elisabet Keymbe, Seppo Kauppila, Erja Rinne
LC Valkeakoski/Sääksmäki: Ari-Pekka Laukka, Sakari Paasikangas,  
Mikko Rantanen
LC Vampula: Esa Ojaniittu
LC Vantaa/Avia: Riitta Rinta-Mänty
LC Vantaa/Vernissa: Taina Aho
LC Varpaisjärvi: Merja Haapalainen
LC Vuolijoki: Kari Karhu
LC Åland/Freja: Veronica Danielsson, Susanne Schütt,  
Margareta Kahlroth. Susanne Brunnsberg
LC Åland/Södra: Tony Eriksson
LC Ähtäri/Ouluvesi: Rainer Vuorinen
LC Äänekoski/Kotakennäs: Vesa Lehtonen

Uusi lionsklubi Turkuun

Toimintakausi 2011–2012 päättyi A-piirissä ja Turussa iloisissa tunnel-
missa. Helatorstain aattona vietettiin uusimman klubin LC Turku/ Lucian 
Charter-juhlaa. Perustamisvaiheessa klubiin liittyi 23 jäsentä. Presiden-
tin tehtävät otti vastaan Päivi Torkkeli ja ensimmäisenä sihteerinä toi-
mii Hilkka Mäkelä.



Leijonat urheilevat

4/12  LION  59

Virvik Golfissa ja Porvoo Golfissa pelattiin 16.–17.6.2012 Suomen Lion-lii-
ton golfmestaruudesta. Lauantaina loistava sää hemmotteli pelaajia, mutta 
sunnuntaina oli sateista ja tuulista.

Tuloksia:
SCR miehet ja naiset:
Rauli Rapo MeG 171, 2) Jouko Urmas LoG 174, 3) Pasi Tenho KGM 176

Lyöntipeli hcp 0‑18,0 miehet ja naiset:
Timo Seivo ViGs 150, 2) Jouko Urmas LoG 151, 3) Erkki Pekkala LoG 151

Pistebogey hcp 18,1‑36,0 miehet ja naiset:
Matti Viitasaari KuGo 75, 2) Mika Susi OGS 63, 3) Ari Alaoutinen VG 60

Pistebogey veteraanit miehet/naiset:
Sulo Penttilä PaG 62, 2) Jaakko Mikola LoG 62, 3) Arvo Pirttilä HaG 61

Joukkuetulokset hcp pistebogey:
LC Helsinki/Malmittaret, Maija Lintumäki/Ulla Huotinen 71
LC Karinainen/Kyrö, Juha Tilkanen/Erkki Pekkala 70 (hcp 32,7)
LC Alavus/Salmi, Matti Viitasaari/Jukka-Pekka Rajala 70 (hcp 37,9)

Rauli Rapo LC Hollola/Pirunpesä 
Lions SM-Golfin Suomen mestari

SCR‑sarjan voittaja Rauli Rapo keskellä, oikealla LC Helsinki/Laajasalon pre‑
sidentti Jukka Alanen sekä vasemmalla kilpailun johtaja Martti Söderlund.

Lions Club Jokela järjesti jo perin-
teeksi muodostuneen kalastustapah-
tuman yhdessä lionsladyjen kanssa 
l 26.5. aivan Jokelan keskustassa, 
Koulukeskuksen lammella. Tämän-
vuotisella tapahtumalla tuettiin maa-
ilmanlaajuista kampanjaa, jolla lionit 
keräävät varoja yhdessä Bill ja Melin-
da Gatesin säätiön kanssa tuhkaro-
kon taltuttamiseksi maailmassa.

Lämmin aurinkoinen sää oli hou-
kutellut paikalle noin sata onkijaa ja 
runsaasti tapahtumaa seuraamaan 
tullutta väkeä. Mukana oli perheitä, 
jotka olivat varustautuneet piknik 
korein ja huovin nauttiakseen kau-
niista kesäpäivästä.

Varsinainen kilpailu kesti kolme 
tuntia ja sinä aikana ratkottiin monta 
palkinnon saajaa. Lampeen oli edel-

Jokelassa torjuttiin tuhkarokkoa onkimalla
lisenä iltana tuotu 60 kiloa erikokoi-
sia kirjolohia ja ensimmäisen nosti 
Markku Närhi noin kymmenen mi-
nuutin onkimisen jälkeen. Tämä ei 
jäänyt Närhen ainoaksi kalaksi, vaan 
kaikkiaan hän sai ongittua kolme loh-
ta, yhteispainoltaan 1708 grammaa. 
Tällä tuloksella hän sijoittui eniten 
lohia onkineitten sarjassa kakko-
seksi. Voiton tässä sarjassa vei Ei-
ja Martinez samalla kappalemäärällä. 
Paino kuitenkin lopulta ratkaisi pa-
remmuuden, sillä Martinezin saalis 
painoi 1856 grammaa.

Pienimmän kalan palkinnon sai 
Niko Suoninen 3 grammaa paina-
neella kalalla, joka ilmeisesti oli 
suutari. Suurimman saaliin sai Julia 
Jokinen, kokonaispainoltaan 2310 
grammaa. Toiseksi sijoittui Petteri 

Kalakilvasta nautittiin kauniissa kesäsäässä koko perheen voimin. Kuva: Mark‑
ku Ranta‑aho. 

Lähemmäksi lippua
Eero Prepula LC Helsinki/Laajasalo 0,58 metriä

Pisin drive:
Harri Raikaa LC Lahti/Tiirismaa 272 metriä 

Suomi 1632 grammalla ja kolman-
neksi Eemeli Kinnunen 1296 gram-
malla.

Kaikkiaan lohia narrattiin rannal-
le kilpailuaikana 11 kappaletta. Run-

saasti niitä jäi vielä onkimattakin ja 
viikonlopun aikana lammen rannalla 
oli monia innokkaita kalastajia taito-
jaan koettelemassa.

Markku Ranta-aho

KILPAILUKUTSU

Lions Club HARTOLA 
järjestää Lions Liiton 
XVI shakin 2012 
mestaruuskilpailut 

Hartolan kuningaskunnassa
 
Kilpailuaika: Lauantai 06.10. 2012 klo 10 alkaen
Kilpailupaikka: Linnahotelli , Kaikulantie 86 19600 HARTOLA

Kilpailtavat lajit: 
Henkilökohtainen ja joukkuekilpailu (2 pelaajaa / klubi)
Kilpailu on avoin kaikille lioneille

Kilpailu pelataan nopean shakin säännöillä. 
Osanottajamäärästä riippuen peliaika on 15–30 minuuttia.

Osanottomaksu on 50 euroa henkilö. 
Maksetaan paikalla järjestäjille. 
Maksu sisältää aamupalan ja lounaan.

Ilmoittautuminen 23.9.2012 mennessä kilpailuvastaava 
lion Risto Saarinen 050 049 6802 tai sahko.saarinen@phnet.fi

Majoitus: Linna Hotelli puh. 038 747 417
 
Tervetuloa Hartolan kuningaskuntaan!

LC HARTOLA



Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
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Jarl Arnkil
LC Klaukkalan Melvin Jones-jäsen, lentokapteeni, maju-
ri evp. ja sotaveteraani Jarl ”Kille” Arnkil kuoli 92-vuo-
tiaana 1.4.2012. Kille liittyi Lions-toimintaan jo vuon-
na 1969 ja tuli siirtojäsenenä klubiimme v. 1975. Kille 
toimi sodan aikana hävittäjälentäjänä lentolaivue 32:ssa 
ja lentorykmentti 1:n tiedustelu-upseerina. Useista taiste-
lutilanteista häneltä sai paljon kiinnostavaa tietoa, mikä 

perustui suurelta osin omakohtaisiin kokemuksiin ja havaintoihin. Sodan jäl-
keen Kille teki pitkän työuran liikennelentäjänä ja koki kaikki vaiheet siviili-
ilmaliikenteen siirtyessä potkurikoneista suihkukoneiden aikaan. Lentäjän uran 
jälkeen hän toimi vielä Ilmailuhallituksessa v. 1972-1979.

Kille oli hyvän Lions-veljen perikuva, ystävällinen, tunnollinen ja ennen 
muuta isänmaan ystävä. Erityisesti jäivät mieleen lukuisat leijonien kirkkopy-
hät, seppeleenlaskut ja kynttilöiden sytyttämiset sankarihaudoille. Killen hoidos-
sa saimme olla varmoja myös siitä, että kaikki ohjelmat tulivat hoidetuksi tyy-
likkäästi. Myös puoliso Brita osallistui aktiivisesti klubimme puolisotoimintaan 
aina kuolemaansa asti.

Kodin perintönä Lions-työ jatkuu. Killen ja Britan tytär, PDG Anja Kuitti-
nen on aktiivinen leijona ja LC Asikkala/Kanavan perustajajäsen. Oman per-
hepiirin ja laajan ystäväpiirin ohella me Lions-veljet kunnioitamme ja kai-
paamme Killeä ystävänä, jonka perusarvoina olivat koti, uskonto ja isänmaa. 

Esko Asplund
LC Alajärvi /Järviseudun jäsen, yli-insinööri Esko Asp-
lund kuoli 28.6.2012 Alajärven terveyskeskuksen vuo-
deosastolla. Hän oli syntynyt Alajärvellä 18.9.1926. 
Jatkosodan aikana hän palveli vajaa puoli vuotta armei-
jankoulutuskeskuksessa.

Esko Asplund toimi LC Alajärvi/Järviseudun jäse-
nenä vuodesta 1962, oli klubin presidenttinä 1967-68 

ja lohkon puheenjohtajana 1971-71. Lions-toiminnassa hänet opittiin tunte-
maan aktiivisena ja ystävällisenä veljenä, joka noudatti työssään tinkimättö-
mästi lionsperiaatteita.

Esko Asplund toimi Alajärven Sähkö Oy:n toimitusjohtajana 36 vuotta. Hän 
oli isällinen johtaja, jolla oli selkeät tulevaisuuden visiot. Hän oli päätyönsä ohel-
la myös Järviseudun Sähkövoiman kuntainliiton toimitusjohtaja ja kuului Ete-
lä-Pohjanmaan voima Oy:n hallitukseen. 

Harri Hukkanen
LC Salon jäsen Harri Hukkanen menehtyi 11.4.2012 
äkilliseen sairauskoh tauk seen kotonaan Kaarinassa. Hän 
oli syntynyt 22.2.1948. Harri oli hengenluoja parhaas-
ta päästä.  Erityisesti klubiveljet muistavat Harrin hänen 
monipolvisista huumorilla höystetyistä puheenvuoroistaan.

Myös työurallaan matkapuhelinten parissa ”vanhem-
pi myyntimies” tunnettiin positiivisesta otteestaan pilke 

silmäkulmassa. Hän osallistui aktiivisesti LC Salon toimintaan vuodesta 1993 
alkaen.

Harria jäivät kaipaamaan vaimo Riitta ja lapset perheineen, klubiveljet se-
kä laaja ystäväpiiri.

Heikki Jonninen
LC Karhulan lionveli Heikki Jonninen menehtyi pitkä-
aikaiseen, vaikeaan sairauteen 16.11.2011. Hän syn-
tyi 5.9.1945 silloisessa Kymin kunnassa ja kutsuttiin LC 
Karhulan jäseneksi vuonna 1983. Klubin presidenttinä 
hän toimi kaudella 1995-96. Avuliaana ja järjestelyky-
kyisenä veljenä häntä tarvittiin lukuisissa aktiviteeteissa, 
joista hän tunnollisesti suoriutui.

Elämäntyönsä hän teki Etelä-Kymenlaakson ammattikurssikeskuksen opet-
tajana Karhulassa. Lisäksi hän toimi järjestötehtävissä sekä kunnallispolitiikas-
sa. Veli Heikkiä jäivät kaipaamaan puoliso Marja-Liisa ja lapset perheineen se-
kä laaja ystäväpiiri.

Aaro Kiuru
LC Keminmaan jäsen, PCC Aaro Kiuru menehtyi vai-
kean sairauden murtamana 2.5.2012. Hän oli syntynyt 
Tervolassa 16.12.1934.

Elämäntyönsä hän teki Kemin koululaitoksessa kiel-
tenopettajana. Hänen läheisin harrastuksensa oli lionstoi-
minta, joka vei hänet niin kansallisesti kuin kansainvä-
lisestikin merkittäviin tehtäviin Lions-liikkeessä. Klubin 

jäseneksi Aaro Kiuru tuli 1963. LC Keminmaan presidenttinä
hän toimi 1972-73, lohkon pj. 1977-78, alueen pj. 1979-80. L-piirin ku-

vernöörinä hän oli 1982-83, Lions-liiton varapj. 1983-84 ja liiton kansainvä-
listen suhteiden johtajana 1986-90. Suomen Lions-liiton puheenjohtajana hän 
toimi 1994-95 ja Ukrainan ja Venäjän Kuolan alueen Lion-koordinaattorina 
hän toimi vuodesta 1991 alkaen sairastumiseensa saakka.

Aaro Kiurua jäivät kaipaamaan vaimo, lapset ja lastenlapset, lionveljet ja 
suuri ystävien joukko.

Esimerkillinen lionveli poistui joukostamme, mutta saimme periä hänen jät-
tämänsä merkillisen rikkaan lionstyön, joka velvoittaa meitä jatkamaan hänen 
uraamaansa reittiä. 

Paavo Koljonen
LC Enon pitkäaikaisin jäsen, Lions-ritari, arvostettu veli 
Paavo Koljonen siirtyi ajasta ikuisuuteen 1.7.2012. Hän 
oli syntynyt Enossa 23.10.1930, jossa hän teki elämän-
työnsä opettajana Enon kirkonkylän kansakoululla. Eläk-
keelle hän jäi 1990 vuoden lopussa toimittuaan viimei-
set kahdeksan vuotta Enon ala-asteen koulunjohtajana.

Leijona Paavosta tuli vuonna 1959 ja hän toimi ak-
tiivisesti klubissa. Klubin presidenttinä Paavo Koljonen oli 1970-71 ja lohkon 
puheenjohtajana 1971-72. Lions-ritarin arvon hän sai vuonna 2007.

Paavoa kaipaamaan jäi puoliso Aira, lapset ja lapsenlapset, sukulaiset ja lions-
toiminnan kautta tulleet ystävät. 

Raimo P. Korhonen
Lion, Karjalan poika, ekonomi Raimo P. Korhonen on 
poissa. Äyräpäässä 2.11.1936 syntynyt Raimo nukkui 
ikiuneen 5.3.2012 Kotkassa vaikean, nopeas ti edenneen 
taudin uuvuttamana.

Valmistuttuaan ekonomiksi hän aloitti työuransa pape-
riteollisuuden palveluksessa. Sieltä hänet kutsuttiin 1962 
Kotkan Höyryvoima Oy:n konttoripäälliköksi ja myöhem-

min talousjohtajaksi. Tätä yritystä hän palveli eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
Vastuun kantaminen yhteisistä asioista oli Raimolle luontaista. Kunnallispo-

litiikassa hän nautti arvostusta yli puoluerajojen. Hänet tunnettiin oikeuden-
mukaisena, kuuntelevana lähimmäisenä, joka uskalsi tarttua vallitseviin epä-
kohtiin. Lionstyöhön hänet kutsuttiin 1964 LC Kotka/Ruotsinsalmen klubiin. 
Toimittuaan erilaisissa klubitehtävissä, hänet valittiin piirihallitukseen, jossa 
hän toimi mm. varapiirikuvernöörinä. Hänen lionisminsa oli hengen mukaista 
ja veljesjoukko arvosti suuresti Raimoa. Raimoa jäivät kaipaamaan vaimo Ca-
rita sekä poika ja tytär perheineen. Kaipaavien joukkoon kuuluvat myös lionit 
ja ladyt sekä laajat kansalaispiirit.

Pertti Liesivuori
LC Turku/Aninkaisten lionsveli, hovioikeudenlaaman-
ni Pertti Liesivuori poistui vaikeasta sairaudestaan huoli-
matta hieman yllättäen keskuudestamme 31.1.2012. Pertti 
oli syntynyt Turussa 12.8.1944, oikeustieteen kandidaatik-
si hän valmistui Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiede-
kunnasta vuonna 1966 sekä varatuomariksi 1971. Toi-
mittuaan muutaman vuoden lakimiehenä Turun ja Porin 

lääninhallituksessa hän siirtyi hovioikeuden palvelukseen ylimääräiseksi viskaa-
liksi. Esittelijänä ja hovioikeuden sihteerinä toimittuaan hänet nimitettiin hovi-
oikeudenneuvokseksi 1.8.1980. Hovioikeuden osaston johtajana ja hovioikeuden 
laamannina hän toimi 1.4.1997 alkaen vuoden 2011 joulukuun alkuun asti. 
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LC Turku/Aninkaisiin Pertti liittyi vuonna 1981 ja toimi presidenttinä vuosi-
na 1985-86. Klubin kuukausikokoukset pidetään Ravintola Suomalaisella Poh-
jalla, jonka yhdistyksen hallitukseen Pertti kuului vuodesta 1995 toimien pu-
heenjohtajana vuodesta 2001 aina kuolemaansa asti. Ihmisenä Pertti oli asioihin 
rauhallisesti ja hätäilemättömästi suhtautuva. Ystävilleen hän oli erinomaisen 
hyvä toveri ja tuki, joka oli aina valmis auttamaan lainopillisissa asioissa. Täy-
tyy vain ihmetellä työmäärää, jonka hän elinaikanaan toteutti. Tässä varmaan 
auttoivat vahva ammatillinen pätevyys ja yhteiskunnan eri toiminnoista saa-
tu runsas tietomäärä yhdistyneenä synnynnäiseen karismaan, joka on nykypäi-
vänä varsin harvinainen ominaisuus. Perttiä jäivät kaipaamaan perheen, vir-
katoverien ja lionsveljien lisäksi harvinaisen suuri joukko ystäviä ja tuttavia.

Erkki Luotonen
Lions Club Naantalin perustajajäsen ja Melvin Jones-jä-
sen, rakennusmestari Erkki Luotonen kuoli 24.3.2012, 
91 vuoden iässä.

Hän toimi klubin presidenttinä 1970-71 ja ehti ol-
la klubin jäsenenä lähes 50 vuotta. Veli Erkki toimi pit-
kään Naantalin rakennustarkastajana. Luottamustehtä-
vistä mainittakoon, että hän oli aikanaan mm. Naantalin 

mlk:n valtuuston puheenjohtaja sekä useiden yhdistysten puheenjohtajana. Synty-
peräisenä naantalilaisena veli Erkillä oli hyviä tarinoita menneiltä vuosikymme-
niltä. Hän oli hyvin avoin, auttavainen ja luotettava ystävä. Veli Erkkiä jäivät 
kaipaamaan lady Sirkka, tytär Aila perheineen, lionsveljet sekä laaja ystäväpiiri.

Veli‑Pekka Muuronen
LC Vihti/Hiidenveden jäsen, Veli-Pekka Muuronen 
kuoli äkilliseen sairaskoh taukseen kotonaan Vihdissä 
30.1.2012. Hän oli syntynyt 24.8.1965 Mikkelissä. 

Koulutukseltaan Muuronen oli kauppatieteiden mais-
teri, ja oli yksi arvostetuimpia ja kokeneimpia liikkeen-
johdon konsultteja Suomessa. 

Muuronen kutsuttiin klubin jäseneksi 2010, jossa hän 
lähti suunnittelemaan työryhmän kanssa strategisia linjauksia tuleville vuosille. 
Muurosen työ jäi hieman kesken, mutta hänen alkuun saattama toimintasuun-
nitelma ja strategia tulevat toteutumaan tulevina vuosina. Muurosella oli erin-
omainen taito saada ihmiset tekemään töitä tiimissä. Veli-Pekkaa jäivät kaipaa-
maan vaimo Katariina ja kolme poikaa sekä ystävät ja lionsveljet.

Risto Ojanperä
LC Kurikka/Paitapiiskan leijonaveli Risto Jaakko Ojan-
perä on matkannut viimeiseen leposijaansa. Hän kuoli 
21.2.2012. ja oli syntynyt Kurikassa 11.10.1953. Pai-
tapiiskan veljet kunnioittavat ja vaalivat hänen hyvää 
muistoaan sydämissään.

Elämäntyönsä hän suoritti opetustoimessa. Koulutuk-
seltaan hän oli rakennusinsinööri, jonka antamalla osaa-

misella Risto puolestaan koulutti maakunnan nuorista uusia rakentajia, raken-
nusalan ammattiaineiden opettajana. Perheen ohella Riston sydäntä lähellä olivat 
liikunta ja urheilu, joiden puolesta hän oli aina valmis puhumaan ja näyttä-
mään esimerkillään. Riston luonteesta ja toiminnasta kertoo se, että hänet va-
littiin Kurikassa vuonna 2006 Kunnon Kuntalaiseksi. Riston osallistuminen 
erilaisiin aktiviteetteihin ja toimintoihin oli erittäin laajaa. Hänen liian aikai-
nen poismenonsa jättää jälkeensä suuren tyhjän tilan perheessä, ystäväpiirissä, 
opetustoimessa ja myös lionstoiminnassa. LC Kurikka/Paitapiiskan toiminnassa 
Risto vaikutti vuodesta 1995 saakka. Ristoa voi kuvailla poikkeuksellisen ak-
tiivisena toimijana ja harvinaisen positiivisen elämänasenteen omaavana hen-
kilönä. Näillä ominaisuuksillaan hän saattoi toimia opettajana myös muille 
lionsveljille tietämättään. Niin vähäistä asiaa tai virkaa ei toiminnassa ollut, 
johon ei Riston mielenkiinto tai auttamishalu olisi riittänyt. Hän, joka sai etu-
oikeuden tutustua ja tuntea Riston, saattoi aivan aluksi jopa hieman ihmetel-
lä hänen innokkuuttaan, kannustavuuttaan ja melkeinpä ylitsevuotavaa ys-
tävällisyyttään. Sellainen Risto kuitenkin perusluonteeltaan oli. Nämä hänen 
ominaisuudet saivatkin varmasti monen hänet tuntevan peilaamaan omia elä-
mänarvojaan Riston  arvoihin ja kenties rakentamaan itsestään samaa positii-
visuutta omaavaa ihmistä.

Olavi Parttimaa
LC Haapajärven jäsen, toimitusjohtaja Olavi Parttimaa 
menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen 3.12.2012. 
Hän oli syntynyt Haapajärvellä 21.7.1952. LC Haapa-
järven jäseneksi hän liittyi v. 2004 ja toimi presidentti-
nä v. 2008-09. 

Olli lähti opintielle Haapajärveltä jo v. 1969 ja pala-
si takaisin v. 1987 toimitusjohtajaksi Haapajärven Läm-

pö Oy:öön, jonka hän nosti vaikeasta taloudellisesta tilanteesta nykyisin menes-
tyväksi yritykseksi. 

Ollin rakkain harrastus oli urheilu. Hän oli tunnollinen ja tunnustettu teki-
jä niin työ- kuin harrastuselämässä. Ollia jäivät kaipaamaan puoliso, lapset ja 
lastenlapset, sekä erittäin laaja ystäväjoukko. 

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 vanhempi-
en 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.

Rauni Riikonen
LC Paltamon jäsen Rauni Kaarina Riikonen s. Manninen 
menehtyi lyhytaikaisen  sairauden päätteeksi  24.2.2012.  
Hän oli syntynyt 1.1.1947 Puolangalla. Kaupallisen kou-
lutuksen omaavana hän toimi liike-elämässä eri tehtä-
vissä.   Viimeksi hän oli Paltamon Pankkipostissa kont-
torinjohtajana, josta tehtävästä hän eläköityi työuransa 
päätteeksi.

LC Paltamon aktiivisena jäsenenä hän oli vuodesta 1999 lähtien käyden lä-
pi klubin eri klubivirkailijatehtävät osallistuen innokkaasti aktiviteetteihin ja 
palvelutapahtumiin. Partioliike oli myös lähellä hänen sydäntään. Perheen mat-
kailuharrastuksen lisänä hän teki lippukunnankin  kanssa monta matkaa kan-
sainvälisille leireille ulkomaille. Näiltä matkoilta tuli runsaasti tuttavuuksia eri-
tyisesti saksalaisista varttuneista partiolaisista, jotka vierailivat usein Suomessa.
Raunia jäivät kaipaamaan aviomies Raimo ja kolme tytärtä perheineen sekä 
runsas joukko sukulaisia ja ystäviä.

Olavi Rintala
LC Leppävirran perustajajäsen, pankinjohtaja Olavi 
Rintala kuoli pitkällisen sairauden uuvuttamana sun-
nuntaina 25.3.2012. Hän oli syntynyt 29.11.1930 
Pohjanmaalla Kannuksessa. Elämäntyönsä hän teki pal-
veluammateissa, ensin metsänhoidonneuvojana Leppävir-
ran Metsänhoitoyhdistyksessä ja sen jälkeen pitkän uran 
pankinjohtajana Säästöpankkiryhmässä eläkkeelle jäämi-

seensä asti 1986.
Olavilta riitti aikaa monenlaiseen järjestötoimintaan Leppävirralla, lähim-

pänä sydäntä oli kuitenkin Lions-palvelutoiminta. Hän oli viimeinen vuonna 
1963 perustetun LC Leppävirran perustajajäsenistä, toimi presidenttinä vuosi-
na 1972-73, lohkon pj:na 1977-78 ja alueen pj:na 1979-80 ja osallistui klu-
bin toimintaan kuolemaansa asti. Hän oli myös perustamassa LC Leppävirta/
Unnukkaa sekä Jäppilän klubia. Olavi tunnettiin veljien keskuudessa autta-
vaisena ja suvaitsevana veljenä, joka osallistui tunnollisesti kuukausikokouksiin 
ja ladynsa Eevan kanssa toimi aktiivisesti klubin eri aktiviteeteissa vuosikym-
menten ajan. Klubin perustajajäsenenä hän nautti suurta arvostusta ja yhteiset, 
lämpimät muistot menneiltä lionsvuosilta tulevat säilymään vielä pitkään vel-
jien keskuudessa. Olavia jäivät kaipaamaan lady Eeva ja sekä pojat Veli-Matti 
ja Ari perheineen sekä laaja läheisten ja ystävien joukko. 
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Taisto Soininen
LC Suonenjoen perustajajäsen, eläinlääketieteen lisensi-
aatti ja Lions-ritari Taisto Soininen menehtyi vai keaan 
sairauteen 25.7. 2012 Suonenjoella. Hän oli syntynyt 
21.6.1929 Varkaudessa. Taisto ”Tatsi” Soininen teki 
pitkän ja ansiokkaan uran Suonenjoen kaupungineläin-
lääkärinä, johon virkaan hän tuli heti valmistumisensa 
jälkeen 1960. Tatsi valmistui eläinlääketieteen lisensiaa-

tiksi Oslossa, kun Suomesta puuttui vielä siihen aikaan eläinlääketieteen kor-
kein akateeminen opetus.

Tatsi kutsuttiin heti Suonenjoelle tultuaan Lions Club Suonenjoen perusta-
vaan kokoukseen vuonna 1960. LC Suonenjoen jäsenenä hän oli kuolemaan-
sa saakka. Eläinlääkärin pitkistä työpäivistä huolimatta Tatsilla riitti puhtia 
niin leijonatyöhön kuin moniin muihinkin yhteisöllisiin hankkeisiin, kuten ra-
viurheiluun, autourheiluun, mutta ennen kaikkea luonnossa liikkumiseen ja 
metsästykseen Kappeen hirvimiehissä. Tatsin käynnistämä hirviaktiviteetti on-
kin ollut vuosikymmenet LC Suonenjoen tuottoisimpia aktiviteetteja. Ansiois-
taan hänelle myönnettiin Lions-ritarin arvo 1995 järjestyksessään seitsemänte-
nä suomalaisena lionina.

Jaakko Säkö
LC Piikkiön perustajajäsen emeritusprofessori Jaakko Sä-
kö kuoli 87-vuotiaana 23.4.2012. Hän teki elämäntyön-
sä Yltöisten puutarhantutkimuslaitoksessa ja tuli tunne-
tuksi ”piikkiöläisten omenoiden isänä”. Lions-toiminnassa 
Jaakko Säkö oli tunnollinen ja aktiivinen jäsen. Hänen 
panoksena paikallisessa veteraanityössä oli myös mitta-
va. Eläkevuosien alettua hän teki uuden aluevaltauksen 

klubin kesäteatterin näkyvissä näytelmärooleissa: muun muassa vakuuttavana 
Pietolan isäntänä tai arvokkaana Oskar Merikantona. Hänen muistelmansa ja 
tarinansa turkulais-kaarinalaisesta ajankuvasta 1930-luvulla olivat mieleenpai-
nuvia. Luonnontieteilijä oli samalla humanisti, joka lausui Koskenniemensä il-

man papereita. Jaakko Säkö siunattiin viimeiselle matkalle perheen, työyhteisön 
ja harrastusystävien saattamana.

Veikko Tourunen
LC Äänekosken lähes perustajajäseneksi katsottava Veikko 
Tourunen kutsuttiin klubin jäseneksi heti vuoden 1955 
perustamisensa jälkeen. Veikko Menehtyi iän tuomiin sai-
rauksiin 17.2.2012. Hän oli syntynyt Äänekosken Koivis-
ton kylässä 27.10.1920. Veikko oli aktiivinen lionsjäsen, 
ei pelkästään rivijäsenenä vaan myös linja-autoliiken-
teen harjoittajana kyyditsemällä veljiä eri retkillä. Vei-

kon harrastuksiin kuului veneilyn lisäksi kalastus ja keilailu. Veikko oli veljistä 
parhaita, huumorintajuinen ja ihmisten kanssa toimeentuleva. Niinpä kunni-
oitamme hänen muistoaan tämän muistokirjoituksen myöstä. Veikkoa jäi kai-
paamaan puoliso ja lapset perheineen.

Irja Vuokko
LC Helsinki/Pitäjättärien iäkkäin jäsen Irja Vuokko nuk-
kui pois vappuaattona 30.4.2012. Irja syntyi Viipurissa 
10.6.1920 ja hänen iloinen karjalaisluonteensa tuli esiin 
kaikissa tilanteissa. Klubin jäseneksi Irja otettiin juhlalli-
sesti presidenttimme vastaanotolla 5.12.2004. Lions-toi-
minnan lisäksi hän oli aktiivisesti mukana useissa yhdis-
tyksissä aivan viime vuosiin asti. 

Sotien aikana Irja toimi lottana ja myös sotaveteraanien asiat olivat hänelle 
erittäin tärkeitä. Elämäntyönään hän toimi HYKS:n hallinto-osastolla. Lisäk-
si Irja on yksi Merkonomiliiton perustajajäsenistä. Irja Vuokko oli myös taitava 
laulaja, ja hän perusti Pikomalan Laulajat -kuoron kotiseudullemme Pitäjän-
mäelle. ”Laulu syömmet aukaisee” – olikin Irjan mottona pitkän elämän varrel-
la. Vaikka Irjan lähtö ei tullut yllätyksenä, ei se hälvennä ikäväämme. Olemme 
menettäneet joukostamme sisukkaan taistelijan. Irja Vuokkoa jäivät Lions-sisar-
ten lisäksi kaipaamaan tytär sekä lukuisat ystävät.

Joulukuun kuudentena, viisikymmentäyksi vuotta sitten, 1961, puhkesi lou-
naismyrsky, joka tuhosi jurmolaisten veneet ja sataman kylän rannassa. Tuu-
len pakkautuessa Huvudskärin ja Hemlandetin väliin, sen voima moninker-
taistui, eikä mitään ollut tehtävissä veneiden pelastamiseksi.

Vuotta myöhemmin, kesällä 1962, valtio tuli apuun ja Jurmoon raken-
nettiin aallonmurtajalla suojattu satama.

Sittemmin on myös veneilijöiden joukko on kasvamistaan kasvanut ja 
tarunhohtoisen Jurmon kappeli vuodelta 1846 on tullut tutuksi tuhansil-
le veneilijöille. Tänään saareen pääsee yhteysaluksella (M/S Eivor) lähes jo-
kaisena päivänä.

Näin Jurmo ja jurmolaiset ovat tulleet tutuiksi henkilökohtaisin kontak-
tein, median ja kirjallisuuden välityksellä.

Kaarinan klubiveljet tekivät  keväällä 2011 visiitin Jurmoon. Keskuste-
luissa jurmolaisten Björn ”Nalle” Lindströmin ja Klas Mattssonin kanssa ja 

Leijonat kappelin kimpussa
Lion Esko Salonen kellotapulia maalaamassa.Kappeli auringonnousun aikaan.

”Kaffelan” terassilla syntyi ajatus kappelin ja kirkkomaata ympäröivän aidan 
maalaamisesta. Piiri 107-A:n  klubeilla on perinteitä tällaiseen toimintaan. 
Leijonat ovat kunnostaneet Gulkroonan vanhan luotsituvan ja Stenskärin 
tuulimyllyn. Siis jatkoa kulttuurihistoriallisten kohteiden kunnostamiseen 
saaristomeren uloimmalla rannalla.

Lion  Aimo Virtanen Paraisilta lahjoitti työhön 90 litraa öljymaalia sekä 
pelit ja pensselit. Skanska Oy Turusta puolestaan telineet. LC Kaarinan vel-
jesjoukosta kymmenen veljeä tuli toteuttamaan Jurmon aktiviteettia niin, 
että huhtikuussa 2012 puhdistettiin kappeli ja aita vanhasta irtonaisesta 
maalista ja toukokuussa sitten maalattiin. Maalaus saatiin suorittaa upeas-
sa kesäisessä säässä, toukokuun 2012 kaunein viikko.

Jurmolaisten sydämellinen vastaanotto, auttamishalu ja vieraanvaraisuus 
yhdessä saaristomeren kauneimmista maisemista jää veljesjoukkomme mie-
leen Lions-toiminnan huikeana tapahtumana.
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sinki/Meilahti ja veli Erik kutsuivat 
näitä veteraaneja vieraiksemme, jol-
loin avustustoiminnasta päätettiin.

Perustettiin veljesklubi Tartoon, ja 
oltiin mukana pystyttämässä Suomi-
pojille muistopatsaan Paldiskiin sekä 
käynnistettiin yhteistyö kummiklubi 
Tarto-Tammen kanssa. Tätä kirjoit-
taessa Suomi-poikia on avustettu 20 
vuotta ja heitä on vielä elossa 22 Tar-
ton alueella.

Sodan aikana Suomenlahteen kyl-
vettiin 60  000 miinaa, joiden rai vaus 
aloitettiin heti sotien jälkeen. Erik Er-
wes oli toiminnassa mukana. Rai-
vaustyö onnistuikin niin hyvin, että 
yksikään kauppalaiva ei ole uponnut 
miinaan. Tosin 28 raivaajaa menet-
ti henkensä ja vielä usempi haavoit-
tui. Kun miinanraivaajille ei myön-
netty rintamasotilastunnustusta, 
ryhtyi Erik Erwes toimeen. Vuonna 
1997 perustettiin Helsingin Miinan-
raivaajakilta ry, jonka puheenjohta-
jana Erik edelleen toimii.

Monien vaiheiden jälkeen yhdes-
sä turkulaisen Miinanraivaajakillan 

Olimme saaneet LC Hämeenlinna/
Liinuilta kutsun tulla katsomaan ke-
säteatterinäytelmää ”Niskavuoren 
nuori emäntä”. Otimme kutsun iloi-
sina vastaan 1.7.2012, sillä olivathan 
hekin vierailleet viime syksyn viihde-
konsertissamme. 

Klubipresidentti Marja-Leena 
Colèrus oli luvannut esitellä meille 
tuttua kotipitäjäänsä. Kokoontumi-
nen oli Hauhon keskustassa jo en-
nen puolta päivää iloisina ja avoimi-
na uusille kokemuksille. 

Hämäläisen pitopöydän herkku-
ja saimme nauttia Ilorannassa, jota 
emännöi Marja-Leenan lapsuuden 
luokkakaveri. Tämä matkailumaatila 

on ollut suvun omistuksessa jo 70 
vuotta. Ilorannan ruokapöydän an-
timet ovatkin lähiruokaa parhaimmil-
laan, joissa raaka-aineiden maku ja 
tuoreus ovat tallella. 

Autoletka suuntasi kohti Hovikar-
tanoa. Tutustuimme ensin jugend-
linnaan, jonka historiaa esitteli tilan 
nykyinen omistaja Riitta Tarvainen. 
Tämä tiilestä rakennettu jugend-lin-
na on valmistunut hopeahääpäivä-
lahjaksi 1914. Sitä käytettiin vain 
juhla- ja vierastilana eikä siellä asut-
tu koskaan pysyvästi. Nykyisin sen 
yläkerrassa on taidenäyttely ja ala-
kerrassa museoapteekki sekä juhla-
tilat. Aiemmin 1830 valmistuneessa 

Komeetat aurinkoisella 
kesäteatteriretkellä

Marja‑Leena onnittelee Sirpaa ”Korianterin Iita” ‑rooliesityksestä.

LC Vantaa/Komeettojen iloiset kesäteatteriretkeläiset.

Matkalla Tartoon 18.1.1992 perustamaan Tarton kummiklubia. Vasemmalta 
Väinö Teperi, Erik Erwes ja Aarne Virtaniemi.

Erik Erwes on super-leijona

Empire-kartanossa sen sijaan asu-
taan edelleen. Kesäkauden aikana 
Hovikartanon taidekeskukseen voi 
tutustua myös kunnostetun nave-
tan kahdessa kerroksessa ja muissa 
eri rakennuksissa. Alueella toimii li-
säksi savipaja ja -myymälä. 

Seuraavaksi siirryttiin takaisin 
kylälle ja edessä oli kävely myöhäis-
keskiajalla rakennetulle Hauhon kivi-
kirkolle. Opas kertoi aikojen kulues-
sa kirkkoon tehdyistä muutoksista, 
alttaritaulusta, mahtisukujen vaa-
kunoista, patsaista ja kastemaljas-
ta. Kirkon mahtavaa kattoholvistoa 
ja suurikokoista krusifiksia ristiin-
naulitusta ihasteltiin kilvan. Maam-
me vanhimpiin kuuluva vaivaisuk-
kopatsas Bartimeus sai sympatiat 
pääoven pielessä. 

Ehdimme vielä ennen teatteri-
esityksen alkamista kävellä idyllis-

ten puutalojen ja kauniiden piho-
jen reunustamaa vanhaa kyläraittia 
näkötornille. Marja-Leenaa johdol-
la saavuttiin Witsiälän lavalle, jon-
ka pihapiiriin kesäteatterin lavasteet 
ja katsomot oli rakennettu. 

LC Hämeenlinna/Liinujen Sirpa 
Malmberg oli mukana Hauhon teat-
teriharrastajien näytelmässä esit-
tämässä Korinterin Iitaa, neulojaa. 
Esitys oli puhutteleva ja antoi ajat-
telemisen aihetta nykypäivänäkin 
tapahtuviin surmiin, uupumiseen ja 
toivottomuuteen. Lopputaputuksien 
aikana Marja-Leena onnitteli Sirpaa 
halauksin ja kukkasin. 

Esityksen jälkeen roolivaatteet rii-
suttuaan Sirpa ehti vielä kiirehtiä ta-
paamaan ja kiittämään meitä vierai-
lustamme.

Teksti ja kuvat:
 Eija Päivinen

kanssa saatiin 1999 vihdoin aikaisek-
si laki, joka rinnasti miinanraivaaja-
veteraanit rintamamiehiin.

Vuosien varrella Erik oli vetämäs-
sä erilaisia suosittuja tempauksia, 
joiden avulla kerättiin rahaa avustus-
toimintaan. Voisi esimerkiksi mainita 
Teatterijuna Tampereelle sekä toimi-
minen Stockmannin ovimiehinä ta-
varatalon merkkipäivänä.

LC Helsinki/Meilahdella on ollut 
oma klubimuseo, johon on koottu 
klubiaineistoa Museo sijaitsi veli Eri-
kin firman tiloissa ja siellä on säily-
tetty valokuvia, viirejä ja kirjoitettua 
asiaa vuosien varrelta. 

Veli Erikille on myönnetty lukuisa 
määrä mitaleita ja tunnustuksia. Hän 
on saanut mm. lions-toiminnan ar-
vostetun Medal of Meritin, Venäjän 
laivaston perustajan Pietari Suuren 
kultamitalin ja äskettäin hänet kut-
suttiin Eestin Tasavallan 74-vuotis-
juhlatilaisuuteen vastaanottamaan 
Suomen Sotaveteraanien Eestin yh-
distyksen kunniajäsenyys.

Reima Kakko

Vuonna 1955 Erik Erwes oli 28-vuo-
tiaana perustamassa LC Helsinki/
Meilahtea. Nyt 84-vuotiaana Erik Er-
wes voidaan katsoa tehneen vertaan-
sa vailla olevan elämäntyön lionstoi-
minnan piirissä. Ainoana enää elossa 
oleva LC Meilahden perustajajäsen 

kohdisti aktiviteettinsä pääsääntöi-
sesti vammaislasten ja Eestin ”Suo-
mi-poikien” tukemiseen.

Vaikka eestiläiset ”Suomi-pojat” 
taistelivat vapaaehtoisesti Suomen 
rintamalla, ei Suomen valtio muista-
nut heitä mitenkään. Niinpä LC Hel-
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LV
Lions, starta motorerna!

Wayne A. Madden
Lions Clubs International, 

President

Vi har just avslutat ett mycket lyck-
at internationellt årsmöte i Busan, 
Korea. Årsmötet kommer att gå till 
historien som det största någonsin 
med över 55  000 registrerade lions  
och gäster. Ett stort tack till den 
 tidigare internationella direktorn 
Jung Yul Choi och hans storartade 
värdkommitté för allt det arbete som 
de gjort under de senaste fem åren 
för att organisera mötet.

Tack för förtroendet

Då jag börjar året som er internatio-
nella president vill jag tacka alla 1,3 
miljoner lions runtom i världen för 
att jag fått möjligheten att represen-
tera Världens Bästa Serviceorganisa-
tion. Det är en utmaning som jag inte 
tar lätt på. Då ni ger ert bästa kom-
mer vår organisation igen att ha ett 
lyckosamt år.

Nu när vi börjar ännu ett år i vårt 
lionsvärv och vi går in ”I en värld av 
hjälpinsatser” är det viktigt för oss 
att få en snabb start. Som många 
av er vet, kommer jag från Indiana 
och där har vi biltävlingen Indiana-
polis 500. Som en ivrig anhängare av 
loppet kommer jag att göra många 
jämförelser mellan vårt lionsår och 
hur Indy 500 körs. För att vara fram-
gångsrik i en tävling är det viktigt att 
få en snabb start och under loppets 
gång behöver vi depåstopp för att ut-
värdera våra insatser. 

Arbeta som ett team

Lagarbete är så klart avgörande för 
vår framgång och också att ha en 
färdplan och en plan för hur vi till-
lämpar den för att nå målet. Jag ber 
att varje klubb använder Club Excel-
lence Award -utmärkelsen som ut-
gångspunkt. Det kommer att garan-
tera framgång för klubben och den är 
lätt att uppnå med lagarbete.

När du läser om mitt tema i den 
här tidningen kommer du att märka 
att stor vikt läggs på att förebygga 
eller eliminera analfabetism. Då 1 av  
4 personer i världen anses vara 
 analfabeter, kan Lions göra skillnad. 
Vi kan sponsorera lästävlingar, besö-
ka skolan för en timme i veckan och 
läsa högt med barnen, ha lässtunder 
efter skoldagens slut på våra lokala 
bibliotek och så vidare. Glöm inte 
att göra dessa RAP (Reading Action 
Plan) videor på vad din klubb gör 
för att främja läsning. Bara en två-
minuters video på vår hemsida kan 
låta lions i hela världen få veta vad 
er klubb gör för att främja läs- och 
skrivkunnighet.

Vi håller kontakt

Under det här året ser jag ser fram 
emot att träffa så många av er som 
möjligt då jag besöker olika Forum 
runt om i världen, vid besök till 
många multipeldistrikt eller då vi 

syns på Facebook. Jag är alltid lika 
förvånad över alla de olika projekt 
som våra klubbar och distrikt utför 
för att förbättra sitt samhälle. Fort-
sätt alltså med det fina arbetet. Jag 
ser också fram emot att träffa vå-
ra klubbpresidenter.  LIONS – Star-

IP Wayne A. Madden. Foto: BVL

ta motorerna NU när vi går in i en 
VÄRLD AV HJÄLPINSATSER!

Upp till kamp mot mässling
På olika håll i världen finns det barn som lider av feber, de har snuva, upp-
svällda ögon och hosta. Senare får de utslag. Det här är inte en vanlig barn-
sjukdom. Det här är mässling och den kan vara en sjukdom med dödlig ut-
gång. Överallt i världen får föräldrar uppleva att barnen insjuknar i mässling 
bara för att de inte har råd att låta barnen vaccineras.

Jag har alltid trott att en människa kan förändra världen men att då vi 
handlar tillsammans kan vi få ännu mera uträttat. Senaste år utmanade jag er 
att plantera en miljon träd. Ni inte bara tog emot utmaningen, ni överskred 
målet genom att plantera 10 miljoner träd. I oktober har det gått ett år  sedan 
stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation ställde upp ett mål för lionen  – 
att samla in 10 miljoner USD i kampen mot mässling för att matcha Gates-
stiftelsens donation på 5 miljoner USD. Jag tror att vi kan svara på denna 
utmaning under de kommande månaderna men vi kan säkert också över-
skrida den. I år kommer vi att hjälpa miljoner barn på olika håll i världen och 
bevisa för Gates-stiftelsen varför vi är en sådan värdefull samarbetspartner.

Tack vare generösa lions har man inom lionens mässlingsinitiativ, ”En 
spruta, Ett liv”, samlat in 5 miljoner USD. Men lionen och LCIF har bara 
kommit halvvägs till målet. Vi har ännu arbete att utföra.

Varje dag dör hundratals barn i mässling. Många andra lider av allvarli-
ga komplikationer som synförlust, hjärnskador och hörselförlust. Med för-
månlig vaccinering via Mässlingsinitiativet har lionen en möjlighet att för-
säkra sig om att barnen har en möjlighet till en hälsosammare barndom tack 
vare en enkel vaccinering.

Då vi tror är ingenting omöjligt. Nu är det tid att delta.

Hälsningar,

Wing-Kun Tam
Ordförande, Lions Clubs International Foundation
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LVi har fått ny besättning

Seppo Söderholm 
ordförande

Lionsflottans besättning har bytts 
ut både på förbunds-, distrikts- och 
klubbnivå men färden går vidare. För-
hoppningsvis för de nya ansvarsper-
sonerna med sig nyheter in i verk-
samheten men bevarar till lämpliga 
delar det gamla. Vi har traditioner 
och verksamhetsformer som är  värda 
att slå vakt om. Lionsmålsättningar-
na, -principerna och serviceviljan 
kvarstår fastän aktörerna är nya.

Utnyttja egna styrkor

Vi står, under den period som börjat - 
åter igen- inför stora utmaningar. Eko-
nomin är pressad och en minskning 
av medlemskåren hotar. På den här 
punkten skulle man kunna konstate-
ra att vi gör samma saker som tidi-
gare men förnuftigare och mera eko-
nomiskt. Gällande det sistnämnda  
är ett sätt att innehållsmässigt 
 utveckla verksamheten. En intres-
sant och tidsenlig verksamhet samt 
utnyttjandet av de egna styrkorna 
och förutsättningarna inverkar på 
medlemmarnas vilja att stanna kvar 
i klubben. Även den tillfredsställel-
se som man får ut av verksamheten  
samt intressanta månadsmöten 
 bidrar till att medlemmarna enga-
gerar sig.

Å andra sidan är en nedgång i 
medlemsantalet ett världsomspän-
nande fenomen. Många andra län-
der och organisationer kämpar med 
samma problem. Hos oss blir de sto-
ra åldersklasserna äldre och orkar in-
te mera vara aktiva och delta, trots  
att verksamheten ändå upplevs som 
 intressant. Nu behövs även flera 
kvinnor och unga med i verksamhe-
ten. Nu skulle det vara ungdomarnas 
tur att axla ansvaret i klubbarna och 
visa riktningen men i denna enga-
gerande och jäktade värld finns det  
också många andra saker som  lockar. 
Familje- och arbetslivet kräver sin 
del och att delta kräver uthållighet 
och osjälviskhet som inte är så van-
lig i yngre åldersklasser. Potentiell 
åldersklass för nya medlemmar är 
35–55-åringar och även de som ny-
ligen gått i pension. 

Alternativa sätt att bilda 
nya klubbar

Det är uppmuntrande att notera att 
serviceandan lever i vårt land och 
vi får hela tiden även nya klubb-

medlemmar. De nya klubbarna är 
för det mesta kvinnoklubbar. En-
ligt min åsikt skulle det vara bra 
om det i framtiden skulle bildas fle-
ra samklubbar med män och kvin-
nor som medlemmar. Klubbar som 
bildas kring vissa gemensamma fri-
tidsverksamheter eller i anslutning 
till olika arbetsplats och bostads-
områden är värda att fundera på. 
Att få med nya medlemmar visar att 
lionsverksamheten har en bra gen-
klang i människornas sinnen och att 
vi behövs. Den världsomspännande 
trädplanteringskampanjen under den 
senaste perioden samt det här årets 
vaccineringskampanj mot mässling 
är bra exempel på vad den interna-
tionella lionsfamiljen åstadkommer. 
Även de stora riksomfattande med-
elinsamlingskampanjer som ordnats 
i Finland har varit resultatrika och ak-
tiverat medlemskåren. Man har preli-
minärt planerat att den följande kam-
panjen skulle förverkligas till förmån 
för våra krigsveteraner. 

Hjälp behövs på 
hemmaplan men även 

globalt

I ett internationellt perspektiv kan 
vi finländare vara nöjda och förtrös-

tansfulla. Trots att medlemsantalet 
minskar är vi ännu ett stort lions-
land. Vår verksamhet är omfattan-
de och högklassig och vi uppskat-
tas. Vi arbetar i huvudsak för vår 
hemorts bästa men vi bör komma 
ihåg att även hjälp till utlandet är vik-
tig då man t.ex. i Sri Lanka får myck-
et till stånd med en liten penning. 
Förhoppningsvis bär det arbete som 
vi gör och den uppskattning vi får 
så långt att vi i en nära framtid får 
den första finländska internationel-
la presidenten. Vi har förtjänat det, 
vi har goda möjligheter och en bra 
kandidat.

Vi lions är kända för att vi till 
100  % donerar de medel som vi med 
vår verksamhet samlar in. Man kan 
lita på lions. Vi hjälper och tjänar 
människor på väldigt många  olika 
sätt såväl direkt som indirekt. Det 
skulle vara viktigt att förutom  olika 
medelanskaffningsaktiviteter hitta 
på ännu flera serviceaktiviteter än 
tidigare för de är människonära och 
genom dem gör vi bäst vår verksam-
het känd. 

Välfärd genom service

För den verksamhetsperiod, som nu 
börjar, betonas speciellt serviceverk-

samheten. Vi är ju världens största 
serviceorganisation. Vår internatio-
nella president Wayne A. Maddens 
tema är In a World of Service och 
vårt inhemska tema Välfärd genom 
service. Under planering är att vi un-
der den nationella morsdagsveckan 
våren 2013 skulle arrangera en servi-
cekampanj riktad till seniormedbor-
gare där vi skulle hälsa på och gå ut 
och promenera med ensamboende 
och sådana som bor på olika inrätt-
ningar. Förhoppningsvis får den här 
idén ett brett understöd.

Såhär i början av perioden önskar 
jag alla lions, lionsfamiljer och leos 
en aktiv och upplyftande period. Vi 
bär lionsmärket på bröstet, stöder på 
alla sätt de som behöver hjälp och 
berättar aktivt om vår verksamhet så-
väl för den stora publiken som även 
för vår egen medlemskår.

”Människan kan inte varje dag 
göra något stort men säkert något 
gott”

Ordförande, CC Seppo Söderholm laddar batterierna inför den instundande verksamhetsperioden.
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Lions Clubs Internationals 95:e inter-
nationella kongress i Busan, Sydko-
rea 22.6–26.6.2012 går till  historien 
som den största någonsin. Lions och 
gäster som anmält sig till kongressen  
uppgick till över 55  000. Evenemang-
et hölls i Busans utställnings- och 
kongresscenter BEXCO där förhållan-
dena och inramningen var utmärk-
ta och då därtill hotellservicen fanns 
på rimligt avstånd lyckades mötes-
arrangemangen strålande. Mötet 
var det största internationella eve-
nemanget i Busan och lionens an-
dra årskongress i Sydkorea.

Korea är ett traditionellt lionsland 
med över 2100 klubbar och 85  000 
 lions. De lokala lionen deltar i många 
slag av praktiskt servicearbete t.ex. 
i miljövårdsarbete, förbättring av 
hälsovården, ungdomsarbete och  
arrangemang av många andra loka-
la tjänster.

Frivilliga från Busan och andra de-
lar av Korea har förberett årsmötet 
under många år. 

Busan ligger på den södra spet-
sen av Sydkorea och sjöresan från Ja-
pan är ca 200 kilometer. Staden som 
omges av blåa berg, floder och härli-
ga sandstränder är en kuststad som 
grundats på 1600-talet och en verk-
lig framtidens stad som kommer att 
locka turister. Många av mötesdel-
tagarna som kom till Sydkorea för-
vånade sig över att Busan så snabbt 
vuxit upp till en internationellt hög-

klassig storstad. Stadskärnan med 
3,5 miljoner invånare erbjuder se-
värdheter med såväl historiska tem-
pel som skyskrapor, mäktiga brobyg-
gen samt väldiga köpcentra. I Busan 
finns t.o.m. världens största varuhus 
Shinsegae.

Som årsmötets ordförande fung-
erade den avgående presidenten 
Wing-Kun Tam som under sin peri-
od fick glädja sig åt medlemstillväxt 
men framför allt åt att den utma-
ning som ingick i hans tema, d.v.s. 
att plantera en miljon träd, överträf-
fades tiofalt. Ett sista stundens te-
lefonsamtal gav som slutresultat 
13  211  348 planterade träd. Tam 
berättade även inspirerande histori-
er om lionens serviceaktiviteter som 
visade hur hans tema ”Jag tror” ha-
de lyckats.

Wayne A. Madden  
ny president

Wayne A. Madden från Auburn i 
delstaten Indiana, USA valdes till 
den internationella lionsorganisatio-
nens president. Madden arbetar in-
om försäkringsbranschen. Han kom-
mer att leda en organisation som har 
1,35 miljoner medlemmar i 46  000 
klubbar i 206 länder och geografis-
ka områden. Han kommer även att 
hjälpa till med att ange riktningen för 
Internationella Lionsorganisationens 
stiftelse och stiftelsens SightFirst-

program vars uppgift är att elimine-
ra den blindhet som kan förhindras 
och botas.

President Madden har varit med-
lem i Auburn Lions Club sedan 1984 
och har efter det innehaft många 
poster inom organisationen, bland 
annat som SightFirst II sektorkoor-
dinator i multipeldistrikt 25. Presi-
dent Madden har erhållit ett flertal 
utmärkelser såsom ständigt medlem-
skap i organisationen, samt utmär-
kelsen Ambassador of Good Will. 
Han är Charter W.P. Woods Fellow, 
Kentucky Colonel, Duke of Paducah, 
Helen Keller Fellow och progressiv 
Melvin Jones Fellow.

År 2008 visade guvernören i del-
staten Indiana erkänsla för hans hu-
manitära insatser genom att tilldela 
honom utmärkelsen Sagamore of the 
Wabash, vilken är den högsta utmär-
kelse guvernören kan utdela.

Maddens tema är I en värld av 
hjälpinsatser (In a World of Servi-
ce). Hän är en hängiven vän av bil-
sport och vädjar till alla lions så att 
vi får en bra start på det nya lionsår-
et. Han jämför vårt serviceuppdrag 
med Indy 500-loppet och uppmanar 
oss att genast starta motorena. 

Presidenten vädjar i sitt tema till 
engagemang så att lionen skulle för-
binda sig till servicearbete samt att 
främja läskunnigheten. I förberedel-
serna behövs styrkan i lionsmedlem-
skapet. Han sporrar oss att göra fyra 
depåstopp under året för att utvärde-
ra behoven och tillvägagångssätten. 

Enligt honom bör lionen skapa kon-
takter till andra genom e-post, via  
Facebook och andra sociala  medier. 
Det behövs även teamarbete och tea-
men behöver ett starkt ledarskap.

Joseph Preston andra 
vice president

Joseph ”Joe” Preston från Dewey, 
Arizona, USA, valdes vid omröst-
ningen till andra vice president i or-
ganisationen. Till yrket är han för-
säljningschef. Preston har varit en 
lionsmedlem sedan 1974 och är 
medlem i Bradshaw Mountain Lions 
Club. Förutom normala lionsposter 
har han varit utbildningsledare samt 
Lions Quest- och MERL-styrelseord-
förande i sitt multipeldistrikt. Han 
var ordförande för den internatio-
nella kongressen i Phoenix år 1994 
samt ordförande för 2003 års USA/
Kanada Lions ledarskapsforum. Som 
koordinator för kampanjen SightFirst 
II överträffade han sina mål. 

Som erkänsla för sina bedrifter har 
Preston erhållit utmärkelser, bland 
annat den 100 %-iga klubbpresiden-
tens och 100 %-iga distriktsguver-
nörens utmärkelse, Medal of Merit, 
sex internationella presidentmedal-
jer och Ambassador of Good Will 
Award. Han är progressiv Melvin Jo-
nes Fellow. Vice president Preston 
och hans hustru Joni, som också är 
Melvin Jones Fellow, har två söner, 
en dotter och fem barnbarn.

Som väntat valdes australiern 

Den nya internationella presidenten Wayne A. Madden gladdes tillsammans 
med familjen på sin stora dag. Vid sidan makan Linda. Foto: RNen.

Vid Get Together-kvällen diskuterade PID Bruno Ahlqvist med NSR-koordi-
natorn Kristinn Hannesson. Foto: RNen.

Wayne A. Madden anser att en snabb start är 
en förutsättning för att lyckas
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Barry J. Palmer till I vice president. 
Förutom tjänstemän valdes 17 in-
ternationella direktorer bland dem 
som den första esten Kalle Elster 
och från Sverige Kenneth Persson. 
 Första årets direktorer presenteras på 
sidan 11. Man godkände även den 
stadgeändring som fanns på mötes-
agendan.

Dr Margaret Chan 
festtalare

Världshälso organisationen WHO:s 
generaldirektör, Dr Margaret Chan 
var festtalare vid plenarsessionen 
25.6. Chan kommer från Folkrepu-
bliken Kina och har tidigare tjänst-
gjort som Hongkongs hälsodirek-
tör under utbrottet av SARS 2003. 
Hon gick med i WHO senare sam-
ma år och övertog rollen som chef 
för WHO:s influensapandemi 2005.

Chan anser att de framsteg in-
om hälsovården som man nått på 
den afrikanska kontingenten samt 
kvinnornas förbättrade hälsa hör till 
WHO:s viktigaste prestationer. En-
ligt henne bör organisationen även 
i fortsättningen koncentrera sig på 
den befolkning som har det störs-
ta behovet. Hon är även känd för si-
na initiativ gällande H5Ni-influensa-
epidemin 1997 samt SARS-epidemin 
år 2003. Chan talade även om hur 
mässling är den sjukdom som för-
orsakar de flesta fallen av blindhet 
hos barm i u-länderna och hur den 
kan förhindras genom förmånlig vac-
cinering, Hon talade även om den 
uppskattning som lions har förtjänat 
genom sina serviceaktiviteter samt 
om vår styrka att förändra världen 
genom vaccinationsprojektet mot 
mässling.

Lionens humanitära pris 2012 

tilldelades Deng Pufang och China 
Disabled Persons’ Federation Perfor-
ming Art Troupe som inkluderade ett 
anslag på USD 250  000 från LCIF för 
pågående humanitära aktiviteter. Ti-
digare mottagare av utmärkelsen är 
bland andra USA:s tidigare president 
Jimmy Carter och Moder Teresa.

Segern i tävlingen för 
distriktstidningar igen 

till Finland

I den internationella paraden i Bu-
san deltog ca 15  000 personer från ca 
100 länder och Finland marscherade i 
den Skandinaviska gruppen. I serien 
för ”Uniformerade marschdelegatio-
ner” hade de nordiska länder den här 

gången inte samma framgång som 
under tidigare år utan penningpri-
sen gick till Japan, Indonesien och 
Nigeria. Marschrutten var ca 1,8 ki-
lometer lång.

Vid plenarsessionen gav man 
kraftiga applåder åt segraren i den 
internationella fredsaffischtävling-
en Tricia Co Reyes och åt segraren i 
Lions internationella uppsatstävling 
Mikaela Smith. Lionsländernas färg-
rika flaggceremoni väckte även stor 
uppmärksamhet. I den internationel-
la showen såg man underhållning av 
många slag som t.ex. Lee Yong-Bok, 
begåvad koreansk blind musiker, tra-
ditionell koreansk fjäderdans och en 
fartfylld stridsuppvisning.

Förutom de programpunkter som 

hörde till själva årsmötesprogrammet 
var höjdpunkter bl.a. att man syn-
ligt satte upp namnen på stordonato-
rer på LCIF-avdelningens vägg.  Lions 
från MD 300-distrikten, Taiwan, Ja-
pan och Kina fick erkännande från 
ordföranden vid årsmötets andra ses-
sion där de fick Helping Hands pins 
för sin generositet samt för syng-
ranskningar av Special Olympic-
idrottare inom ramen för Opening 
Eyes-programmet. Melvin Jones-
medlemmarna och de progressiva 
MJ-medlemmarna fick vid en speci-
ell ceremoni sina pins av ordföran-
den. Nytt var även lions möter leos – 
seminariet som väckte stort intresse.

Ett sextiotal finländska lions del-
tog i världskongressen bland dem 
innehavarna av de utlottade plat-
serna från de sex distrikt som kla-
rat sig bäst i Finland i toppen – täv-
lingen. Följande Convention hålls i 
Europa i Hamburg. 2014 står Toron-
to, Kanada i tur, sedan följer Hono-
lulu på Hawaii och Fukuoka, Japan. 
Organisationens 100-års jubileums-
möte arrangeras år 2017 i Chicago i 
LCI:s födelsetrakter. 

Raimo Naumanen

Finländarna deltog talrikt i den internationella paraden i den skandinaviska gruppen. Foto: RNen.

Gruppbild av guvernörskursen 
2012–2013 i Busan efter 
årskongressen. Foto: RNen.Wayne A. Madden anser att en snabb start är 

en förutsättning för att lyckas
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Finlands Lionsförbunds 59:e årsmö-
te hölls 8–10.6.2012 i Jyväskylä. 
 Hela evenemanget var koncentrerat 
till kongresscentret Jyväskylän Pa-
viljonki som med sitt centrala  läge 
med goda trafikförbindelser och par-
keringsplatser och ett flertal hotell 
på gångavstånd lämpade sig ypper-
ligt för ett så stort möte som det nu 
var fråga om.

I mötet deltog ca 2 400 lions med 
följeslagare som fick uppleva ett so-
ligt och välarrangerat årsmöte. Själ-
va mötet och omgivningen var säkert 
också en upplevelse för de interna-
tionella gästerna som denna gång 
var andra internationella vicepresi-
denten Barry J Palmer från Austra-
lien, ID Janez Bohoric från Slove-
nien, ID Joaquim Antonio Cardoso 
Borralho från Portugal, ID Gud-
run Bjort Yngvadottir från Island, 
DG Jarkko Enqvist från Sverige, DG 
 Arne Martin Presterud från Norge, 
CC Vagn Jessen från Danmark, CC 
 Arni Vidar Fridriksson från Island, 
PDG Ulrich Fricke från Tyskland och 
DG Olev Saluveer från Estland.

Lördagens festmarsch ordnades 
den här gången i anslutning till mö-
tesplatsen. Rutten var endast ca 200 
meter lång men som vanligt ett färg-
starkt och t.o.m. muntert inslag i års-
mötesprogrammet.

Andra internationella vicepresi-
denten Barry Palmer från Australien 
var årsmötets festtalare och fram-
förde internationella presidentens 
hälsning. Talet framfördes mitt 
bland  publiken och det uppskatta-
des hörbart. Vicepresidenten fram-
höll lionens kapacitet att göra  något 
gott för medmänniskor som är i 
nöd eller annars behöver hjälp. Till 
det behöver vi ändå ständigt se till 
att vi har tillräckligt med medlem-
mar som kan utföra dessa gärning-
ar. Flera kvinnor och ungdomar bör 
fås med i verksamheten. Beträffan-
de yngre medlemmar frågade vice-
presidenten hur många lions under 
40 år som fanns i den tusenhövda-
de publiken. Man kunde konstatera 
att det var en knapp handfull dele-
gater som reste sig.

Före årsmötets första del ordna-
des ett seminarium som hade som 
rubrik ”Tredje sektorn som kumpan” 
under vilket man mångsidigt belys-
te den tredje sektorns roll som stöd 

Årsmötet i Jyväskylä 
fick lionen i rörelse

till och aktör tillsammans med den 
offentliga sektorn. Guvernörsrådet  
höll även ett kort möte där man 
 förutom vissa mera rutinmässiga 
ärenden även lade sista handen vid 
ärenden som senare skulle behand-
las av årsmötet. Till dessa hörde bl.a. 
förbundets stadgar och förslaget till 
lionsförbundets värden där man  efter 
diskussion beslöt att det uttryckligen 
är fråga om finländska lionsvärden, 
inte förbundets värden.

Distriktsguvernörer 
2012–2013

Man konstaterade även förslaget 
till distriktsguvernörer för perio-
den 2012–2013 vilka är: Reino Lai-
ne, LC Somero (A), Jukka Uusita-
lo, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt (B), 
Jouko Inkeroinen, LC Klaukkala (C), 
Juhani Nyyssönen, LC Pyhtää-Pyt-
tis (D), Tapani Matintalo, LC Sasta-
mala/Vammala (E), Seppo Rajamä-
ki, LC Seinäjoki (F), Taisto Kotila, 
LC Laukaa (G), Pekka K Vatanen, LC 
Tuupovaara (H), Toivo Sistonen, LC 
Ka jaani/Linna (I), Martti Törrönen, 
LC Rautalampi (K), Matti Mälkiä, 
LC Posio (L), Jari Vuorinen, LC Ul-
vila (M), Jukka Kärkkäinen, LC Hel-
sinki/Metsälä (N), Kerttu Illikainen, 
LC Ylivieska/Savisilta(O).

Den slutliga utnämningen skedde 
i slutet av juni vid det internationella 
årsmötet i Busan, Sydkorea.

PDG Asko Merilä vald  
till vice ordförande

Vid årsmötet valdes VCC Seppo 
Söderholm, LC Lappeenranta/Raja 
 enhälligt till förbundets ordföran-
de för perioden 2012–2013. I vice-
ordförandevalet fanns fyra kandida-
ter: PDG Asko Merilä, LC Utajärvi, 
IPDG Sakari Rahkala, LC Ylivieska, 
DG Pekka Sarvanto Helsinki/Kruunu-
haka och PDG Esko Viinikainen, LC 
Helsinki/Metsälä

I den första omgången avgavs 
 totalt 1065 röster. Av de godkän-
da rösterna fick Merilä 499, Rahkala 
143, Sarvanto 135 och Viinikainen 
274. Då ingen av kandidaterna fick 
över hälften av de avgivna rösterna 
gick man till en andra omgång där 
valet stod mellan Asko Merilä och 
Esko Viinikainen. Av totalt 999 av-
givna röster erhöll Asko Merilä 607 

röster och blev således vald till vice-
ordförande för perioden 2012–2013. 
Röstningsprocessen var tidsmässigt 
ordnad så att det tidigare ofta före-
kommande röstbortfallet vid den an-
dra omgången skulle minimeras och i 
det hänseende kan man säga att man 
lyckades i uppsåtet. 

Åbo årsmötesort 2016

Vid årsmötets första del på fredagen 
valde man Åbo som enda sökande 
till ort för årsmötet 2016. Samtidigt 
konstaterade man att årsmötet hålls 
i Heinola 2013, i Björneborg 2014 
och i Sotkamo 2015.

Medlemsavgiften höjdes 
med en euro

Förbundets verksamhetsberättelse 
och bokslut för 2010–2011 godkän-
des och ansvarsfrihet beviljades de 
redovisningsskyldiga. Bokslutet visa-
de ett underskott på 71 548,87 

Förslaget till budget för perioden 
2012–2013 var uppgjord utgående 
från att medlemsavgiften bibehålls 
vid 27 euro/medlem. Vid diskussio-
nen föreslog lion Rafael Frans, LC 
Vasa/Vasabygden att medlemsav-
giften per lion skulle höjas med en 
euro till 28 euro. Förslaget fick under-
stöd och vid den påföljande omröst-
ningen fick förslaget en majoritet av 
delegaternas röster. 

Klubbmotionerna

Årsmötets hade att ta ställning till 
totalt 12 klubbmotioner vilka finns 
omnämnda i ett tidigare nummer av 
LION-tidningen. Årsmötet  beslöt 
i enlighet med guvernörsrådets 
 beslut. Den enda motion som kräv-
de omröstning var motionen som in-
lämnats av LC Helsinki/Pakinkylä i 
vilken man önskade att uppgifter om 
röstningsdeltagande förmedlas till 
respektive distrikt för att man skall 
kunna följa upp röstningsaktivite-
ten. Med hänvisning till bevarandet 
av valhemligheten beslöt ändå års-
mötet att inte godkänna motionen

Med julkortsaktiviteten 2012 
och vänkortsaktiviteten 2013 stö-
der man förbundets ungdomsarbete 
och NSR-aktivitetsprojekt. De klub-
bar som deltar i kortaktiviteterna får 
behålla 50 % av inkomsterna för  sina 
egna aktiviteter. 

Till tema för verksamhetsåret 
2013–2014 valdes ”Palvelulla hy-
vinvointia – Välfärd genom service”.

Lionens värden 

Under verksamhetsåret 2011–2012 
hade lionsklubbarna möjlighet att ge 
sin syn på vilka värden som ligger till 
grund för den finländska lionsverk-
samheten. Svar på klubbförfrågan 
kom från 320 klubbar. På årsmötet 
redogjorde PDG Ossi Eloholma för 

Andra internationella vicepresidenten Barry J Palmer talar till årsmötespubli-
ken i Jyväskylä. Foto: BVL
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resultatet där listan toppades av föl-
jande värden som även godkändes 
av årsmötesdelegaterna som den fin-
ländska lionismens värden:
– Servicevilja
– Talkoanda
– Lokal anknytning
– Tillförlitlighet
– Människonärhet
– Internationalism

Understödsbevis åt  
PID Harri Ala-Kulju

Årsmötet gav PID Harri Ala-Kulju 
 understödsbevis för åren 2012–2014 
för posten som internationell vice-
president. Man utgår från att valet 
av honom till internationell vicepre-
sident skall vara möjligt vid interna-
tionella årsmötet i Hamburg 2013. 
Man hoppas att så många finländ-
ska lions som möjligt skall kunna 
delta i Hamburgmötet. Till det har 
man möjlighet genom att delta i det 
lotteri som är under planering. PCC 
Jouko Ruissalo redogjorde för lotte-
riet som ordnas, efter att man fått 
nödvändiga tillstånd, under hösten 
och våren 2012–2013. Man trycker 
upp 25 000 skraplotter som säljs en-
dast till lions. Avkastningen används 
i sin helhet för att stöda lionens ung-
domsarbete men bland de värdeful-
la prisen finns uttryckligen 70 resor 
till LCI:s internationella Convention 
i Hamburg 2013.

Belönade vid årsmötet

Vid årsmötet i Jyväskylä utdelades 
tack och belöningar åt periodens 
 arbetsmyror. Presidential Award fick 
CC Heimo Potinkara, PCC Markus 
Flaaming, PCC Heidi Rantala, PDG 
Marjo Kiviranta, MD-PRC Auvo Mä-
kinen och lion Kyösti Koivusalo.

Leadership Award fick VCC Seppo 
Söderholm, PDG Otfried  Blümchen, 
MD-GLT Coordinator Rafael Frans, 
PDG Ulf Nummelin, PDG Seppo Lap-
palainen, lion Viljo Hokkanen och 
D-GLT Coordinator Carita Pänkälä.

IP`s Certificate of Appreciation 
fick MD-YC Kari Isorinne, LeoD 
Antti Forsell, PDG Antti Tuomikoski 
och MD-GMT Coordinator Maija-Lii-
sa Heikkilä.

PID Erkki Laine fick motta en  tavla 
som föreställde ögonsjukhuset i Rat-
napura, Sri Lanka och förbundets mi-
niatyrflagga tilldelades föregående 
periodens ordförande Lauri Vainio.

PIP Tae-Sup Lees pris fick denna 
gång LC Kemijärvi. Priset får årligen 
den klubb som under perioden mest 
har höjt medlemsantalet från under 
20 medlemmar till mins 20. LC Kemi-
järvi höjde medlemsantalet från 14 
till 24 före utgången av april. 

Föreningen Sri Lanka Lions-vän-
ner belönade följande lions och klub-
bar för deras insatser i fadderbarns-
aktiviteten: PID Harri och Sirkku 
Ala-Kulju, lion Tero Seppänen, LC 
Espoo/Kivenlahti, LC Lappeenranta/
Raja och LC Tampere/Siilinkari.

Bästa resultatet i julkortsförsälj-
ningen hade LC Tuusula med ett 
resultat på 2 119 euro. Övriga be-
lönade klubbar var LC Loimaa/Si-
nikello (1731), LC Tampere/Pispala 
(1685), LC Pori/Meripori (1670), LC 
Lahti/Ankkurit (1665) och LC Pieksä-
mäki/Mlk (1370). 

Även Arne Ritari-stiftelsen belö-
nade i Jyväskylä förtjänta lions. Stif-
telsens förtjänsttecken med tre he-

raldiska rosor tilldelades PDG Erkki 
Manninen LC Oulu/Pokkitörmä, DC 
Ari Mårtensson LC Tuusula fick för-
tjänsttecknet med två heraldiska ro-
sor och motsvarande med en heral-
disk ros fick PDG Urho Karhu LC 
Rautalampi/Malvi, DC SeppoPietilä 
LC Liminka/Liminganlahti och DC 
Auli Kynsijärvi LC Enontekiö.

I tävlingen mellan distrikten då 
det gällde ökningen av adress- och 
riddarinkomsterna jämfört med före-
gående år segrade K-distriktet med 
en ökning på 94,91  %, sedan  följde 
D-distriktet 86,57  %, L-distriktet 
67,52  %, H-distriktet 43,49  % och  
I-distriktet 40,50 %.

Segern i SKEBA gick  
till Seinäjoki

I samband med årsmötesevene-
manget ordnades den tredje ung-
domsbandstävlingen SKEBA. Sof-
tengine från Seinäjoki utgick som 
segrare och blev korade till Finlands 
bästa ungdomsband 2012. Pris gick 
också till Abhorrent Ritual från Ule-
åborg/Haukipudas och Lost Society 
från Jyväskylä. Publikens favoritband 
var Defiant från Jämsä.

Det har även blivit tradition att 
ordna Barnens Säkerhetsdag för barn 
och deras föräldrar under årsmötes-
veckoslutet, Jippot samlade den här 
gången 700–800 barn där man som 
samarbetspartner hade bl.a. Trafik-
skyddet, polisen, brandkåren, Röda 
korset och Rädda Barnen.

Vi ses 2013 i Heinola/BVL
Den nyvalde vice ordföranden PDG Asko Merilä med maka, lion Kaisu. Fo-
to: BVL

O-distriktets ledning marscherar förbi mottagningskommittén med de internationella gästerna och deras eskorter. 
Foto: BVL
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D L
Välfärd genom service i en värld av 
hjälpinsatser

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Den nya verksamhetsperioden har 
börjat i en anda av service; vårt 
 inhemska tema är ”Välfärd genom 
service”. Den nya internationella 
presidenten Wayne A Maddens  tema 
”I en värld av hjälpinsatser” stöder 
bra vårt inhemska tema. 

Årsmötet i Jyväskylä 
och det internationella 

årsmötet

De mest centrala besluten vid års-
mötet i Jyväskylä finna att läsa på 
förbundets webbsida. Till ny ordfö-
rande valdes Seppo Söderholm från 
Villmanstrand och till vice ordföran-
de Asko Merilä från Utajärvi.

De drygt 1 100 officiella årsmö-
tesdelegaterna fattade även beslut 
om förbundets nya stadgar. Stad-
garna som förhandsgranskats av pa-
tent- och registerstyrelsen godkän-
des och samtidigt beslöt man att 
man börjar tillämpa stadgarna ome-
delbart efter årsmötet. Detta innebar 
att guvernörsrådet 2012–2013 hade 
sitt konstituerande möte under års-
mötesveckoslutet, söndagen 10.6. 
och valde styrelsens DG- och PDG-
medlemmar. Samtidigt beslöt man 
att kommunikationsledaren deltar i 
styrelsens möten med närvaro- och 
yttranderätt. Sammansättningen på 
styrelsen 2012–2013 presenteras på 
annat ställe i tidningen.

Årsmötet godkände även en höj-
ning av medlemsavgiften. Under pe-
rioden 2012–2013 är medlemsavgif-
ten 28 €/medlem. Anslutningsavgift 
uppbärs fortsättningsvis inte och av-
giften för stödande medlemmar för-
blir oförändrad. Hannu T. Koskinen, 
CGR, LC Helsinki/Revonsalmi valdes 
till revisor i stället för Aimo Silventoi-
nen som undanbett sig återval. Till 
andra revisor omvaldes Marja-Leena 
Turunen, CGR, LC Helsinki/Aurora. 
Som revisorssuppleant fortsätter Jor-
ma Kuoppala GRM, LC Helsinki/Pa-
kinkylä och till ny valdes Guy Will-
man CGR, LC Grankulla-Kauniainen.

Motionerna godkändes enligt gu-
vernörsrådets förslag. En av de mest 
centrala av de motioner som godkän-
des var att grunda en skattearbets-
grupp för att utarbeta direktiv för för-
bundet och klubbarna i frågor som 
gäller beskattning.

Om det internationella årsmötet 
i Pusan i Sydkorea kan man läsa på 
annan plats i tidningen.

Internationella 
medlemsavgiften

Inför det påbörjade verksamhetsåret 
höjs den internationella medlemsav-
giften och är nu 41 USD. En ny för-
höjning för perioden 2013–2014 är 
redan nu godkänd och avgiften sti-
ger med 2 dollar till 43 USD. Jag på-
minner om vikten av att betala den 
internationella avgiften så att klub-
ben inte stryks från listan över ak-
tiva klubbar. Den internationella 
medlemsavgiften betalas ju i två ra-
ter på basis av den faktura som kom-
mer från LCI och som grundar sig på 
den medföljande listan över medlem-
mar. Vid behov hittar man direktiv i 
årsboken. 

Kursen för US-dollar  
har ändrat!

Kursen för US-dollar har stigit med 
2 cent i förhållande till euron. I prak-
tiken betyder det att det kan komma 
en tilläggsräkning på de medlemas-
avgifter som redan betalts då den 
 betalda summan är mindre än den 
beräknade. Vi beklagar.

Nya aktörer inom 
förbundet

Den nya treårsperioden 2012–2015 
har inneburit ändringar i förbundets 
förtroendeuppdrag: kommunika-
tionsledare Thorleif Johansson, ord-
förande för internet-arbetsgruppen 
Henri Säilä, ordförande för  Lions 
Quest-arbetsgruppen Osmo Har-
ju, ordförande för kort-arbetsgrup-
pen Reijo Stedt och LCIF-koordina-
tor Heidi Rantala.

Årsboken 2012–2013

Då detta skrivs har jag just fått den 
färska årsboken från tryckeriet. För-
utom mindre ändringar har årsboken 
förblivit vid det tidigare. Tabellerna 
över förbundets tidigare förtroende-
valda har flyttats över till förbundets 
webbsida som en del av medlems-
centret. På webbsidan kan man även 
printa ut första delen av årsboken 
(de s.k. A-sidorna) som en egen fil.

Årsboken har tryckts som tidigare 
så att 2/3 av förbundets medlemmar 
får boken. Distrikten sköter distribu-
tionen av årsboken på det sätt som 
meddelas klubbarna.

Förbundets  
www-sidor förnyas

Studerande vid yrkeshögskolan Lau-
rea har som lärdomsprov påbörjat ar-
betet med att förnya lionsförbundets 
webbsidor. Man har inlett med att 
analysera uppbyggnaden av, funktio-
naliteten och överlappningen hos de 
nuvarande sidorna. Utgående  från 
analysen ger man förbättringsför-
slag varefter man börjar det egentliga 
ändringsarbetet. Man har  också som 
mål att förutom förbundets öppna 
sidor, för förbundets förtroendeval-
da skapa ett Extranet-område för att 
lättare kunna distribuera dokument.

Aktiviteter i 
medlemsregistret

Under rubriken Aktiviteetti har man 
lagt till möjligheten att meddela ifall 
man vid de evenemang som klub-
ben ordnat har framfört musik och 
om så är fallet, har det varit fråga 
om levande eller inspelad musik. 
Det här har att göra med Teosto- och 
 Gramex-avgifterna som förbundet år-
ligen betalar i distriktens eller klub-
barnas ställe ifall det varit fråga om 
inspelad musik. Ifall det är fråga om 
en konsert betalas ersättningarna av 
arrangörerna själva. Tillägget i med-
lemsregistret gällande meddelandet 
om framförd musik hjälper förbun-
det att noggrannare precisera den 
årliga avgift som betalas till Teosto 
och Gramex.

Ett bra förslag

I stället för att tala om god praxis 
tar jag upp ett bra förslag som jag 
hört om; i många klubbar skulle 
man vara i behov av praktisk hjälp i 
att skapa och uppdatera webbsidor. 
En lösning på problemet kunde va-
ra att man vänder sig till den lokala 
skolan och på det sättet få hjälp av 
unga experter antingen för att hjäl-
pa klubbens webb-master i ärenden 
som gäller klubbens webb-sidor eller 
t.o.m. för att uppdatera sidorna för 
klubben. Belöningen kunde vara en 
ny dator till skolans ADB-klubb eller 
-klass eller ett mindre stipendium till 
den unga medhjälparen.

Några ord om  
förbundets ekonomi

Som bäst lever man i bokslutstider. 
Samtidigt uppdaterar man förbun-
dets budget utgående från besluten 
på årsmötet där man å ena sidan be-
aktar Lionshusets renoveringsutgif-
ter och å andra sidan förhöjningen av 
medlemsavgiften. Ur det preliminä-
ra bokslutet framgår att förbundets 
strama ekonomiska linje har burit 
frukt. Fortsättningsvis finns det ing-
en orsak att leva på större fot men 
riktningen är klart den rätta och man 
fortsätter på samma linje.

Arbetslust och -glädje inför den 
nya verksamhetsperioden!

GS Maarit Kuikka tillsammans med den irländska författaren Oscar Wilde 
och den estniska författaren Eduard Vilde under en resa till Tartu i juli 2012.
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LLionsorganisationens internationella 
styrelse möttes 17–21.6.2012 i Bu-
san, Sydkorea. Vid sitt möte fattade 
LCIF viktiga beslut då den beviljade 
34 standardanslag, internationella 
assistansanslag och Core 4-anslag 
på totalt nästan 1,8 miljoner dollar. 
För återuppbyggnaden i Japan god-
kändes tre projekt till det samman-
lagda beloppet av 2,2 miljoner dollar.

Då det gällde Core 4-anslagen 
prioriterades preventions- och kon-
trollprogrammet för diabetes för ett 
år och för Lions Quest-programmet 
för tre år framöver. Den rådgivande 
kommittén för Lions Quest utöka-
des med ledare som har erfarenhet 
av Lions Quest samt med teknisk 
expertis.

Många av de beslut som fattades 
av den internationella styrelsen be-
rörde administrativa ärenden som 
grundade sig på redan tidigare fat-
tade beslut. Stadgekommittén be-
handlade inkomna besvär från olika 
länder som gällde valet av andra vi-
ce distriktsguvernörer. En del av be-
svären godkändes och en del förkas-
tades. Stadgarna förnyades så att de 
motsvarar den förhöjning av den in-
ternationella medlemsavgiften som 
skedde vid ingången av nuvarande 
period.

Kommittén för distrikts- och klub-
badministration utsåg Georgien och 
Kambodja till tillfälliga zoner.

Kommittén för finanser och hu-
vudkontorets verksamhet godkände 
den påbörjade verksamhetperiodens 
budget som visar ett överskott. Reg-
lerna för godkännande av officiella 
talare ändrades så att antalet talare 
begränsas till en i det fall att distrik-
tens årsmöten hålls i samband med 
multipeldistriktets möte.

Utbildningskommittén precisera-
de några beslut som fattats vid det 
förra mötet som gällde distriktsgu-
vernörselecternas kostnadsersätt-
ningar samt GMT- och GLT-ledarnas 
behörighet på internationell nivå. 
Kommittén för medlemsutveckling 
preciserade regler som gäller med-
lemsärenden så att de motsvarar de 
kostnadsersättningar som godkänts 
vid styrelsens senaste möte. Inläm-
ningsdatum för ansökan gällande 
Årets Leo-utmärkelsen ändrades till 
första april. 

Webbsidorna ger även 
information på finska 

och svenska

Med de beslut som fattades vid pe-
riodens sista möte kan man utveck-
la organisationens effektivitet och 
administration. Kommunikations-
avdelningen vid det internationella 
huvudkontoret organiserades så att 
audiovisuell kommunikation och 
händelser, intern kommunikation 
och kommunikation på nätet bildar 
egna helheter. Modern kommunika-
tion och synlighet är viktiga såväl 
på lokal som på internationell nivå. 
Det lönar sig att bekanta sig med or-
ganisationens webbsidor på adres-
sen www.lionsclubs.org. Där hittar 
man aktuell lionsinformation även på 
finska och svenska för den verksam-
hetsperiod som vi nu inlett. 

Tapani Rahko
PID 2007–2009

Fortsatt utveckling av administration 
och kommunikation

PID Tapani Rahko samt barnboksfigurerna Kalle och Palle vid PDG-träffen i Sastamala. Foto: Helena Rahko

Händelsekalender
Höstperioden 2012
Lionsförbundets styrelsemöten 25.9., 16.10. 16.11. ja 12.12.
6–8.9.  Europa Forum, Bryssel, Belgien
6.10.  Lions FM-Schack, arrangör LC Hartola
8.10.  Lions servicedag
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

Lionsförbundeds styrelsemöten  25.9., 16.10.  23.1., 15.2., 20.3., 24.4. ja 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
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I medlet av maj detta år besöktes 
Finland av den inkommande inter-
nationella presidenten Wayne A. 
Madden. Besöket avslutades 12.5–
15.5 med en tredagarsvistelse på 
Åland, Lionsland nr 162 som sam-
tidigt utgör en zon inom distriktet 
107-A. Till följeslagarna hörde bl.a. 
CC-paret Heimo och Tuire Potinka-
ra, PID Harri Ala-Kulju, PID Tapani 
Rahko samt DG Mikko Torkkeli med 
maka Päivi och I VDG Reino Laine 
med partner Marja-Leena Nurminen.

Överfarten från Åbo skedde i ett 
något dystert väder men vid ankom-
sten till Mariehamn bröt solstrålarna 
redan fram. Sällskapet blev hjärtligt 
mottaget av LC Mariehamns presi-
dent Björn Hägerstrand samt PDG 
Christer Berlin och därefter inled-
des ett digert program som sträck-
te sig över tre dagar. Inledningsvis 
besöktes Ålands sjöfartsmuseum 
som återinvigts 26.4.2012. Som 
guide fungerade museichefen Han-
na Hagman-Cooper och besökaren 
fick en god inblick i den åländska sjö-
fartshistorien. Därefter hölls en väl-
komstmottagning på museifartyget 
Pommern som är det enda 4-masta-
de fraktsegelfartyget i världen som 
är bevarat i ursprungligt skick. Här 
kunde den internationella presiden-
ten träffa ca 60 åländska lions från  
örikets fem lionsklubbar under 
 gemytliga former. Som värdinna 
fungerade kanslichef Emma Dahlén.

Söndagen, då man samtidigt 
 firade Morsdag, var vikt för uteak-
tiviteter, förbundets ordförande fick 
prova på en golfrunda och på efter-
middagen följde sällskapet med en 
fotbollsmatch mellan IFK Mariehamn 
och FC Lahti där segern gick till hem-
malaget med 2-0. Det blåste en snål 
vind men gästerna, underhållna bl.a. 
av Jörgen Pettersson, VVD för IFK 
Mariehamn AB, följde intresserat 
med spelet. På kvällen gjordes även 
en minikryssning söderut mot Ny-
hamn med den åländska sjörädd-
ningsbåten Svante G som hade sjö-
satts en vecka tidigare. Värdskapet 
sköttes av PAF (Ålands penning-
automatförening) med VD Anders 
Ingves, styrelseordförande, lion Jarl 

Celebert 
lionsbesök 
på Åland

Danielsson och marknadschef, lion 
Jannik Svahnström i spetsen. 

Under måndagen besöktes öl-
bryggeriet Stallhagen där man fick 
en inblick i ölbryggandet ädla konst 
med efterföljande öltasting. Finlands 
numera enda landshövding, lion Pe-
ter Lindbäck skötte värdskapet un-
der måndag eftermiddag då man ef-
ter lunch kunde bekanta sig med 
den åländska självstyrelsen och lag-
tinget samt Självstyrelsegården. Det 
egentliga besöksprogrammet avslu-
tades som det började d.v.s. i sjöfar-
tens tecken. Presidentparet med föl-
jeslagare samlades måndag kväll till 
en avslutande middag i den åländ-
ske skeppsredaren och sjöfartsrådet 
Gustaf Erikssons hem tillsammans 
med lantrådet Camilla Gunell, Ma-
riehamns stadsdirektör Edgar Wick-
ström och museichef Hanna Hag-
man-Cooper.

På tisdag morgon flög president-
paret Wayne och Linda Madden via 
Helsingfors vidare till Stockholm. Be-
söket på Åland gav säkert besökaren 
en god inblick i såväl lionsverksam-
heten på Åland som i det åländs-
ka samhällsskicket. Arrangemangen  
sköttes suveränt av de åländska 
 lionsvärdana och trots det något 
kalla majvädret gick säkert många  
varma tankar till alla dem som bidrog 
till det lyckade besöket.

Avslutningsvis kan det nämnas 
att besöket var det tredje som en in-
ternationell vicepresident eller presi-
dent gjort på Åland. 1991 besöktes 
Åland av IP Donald E. Banker med 
lady Diane från USA och 1967 av IP 
Jorge Bird med fru Viktoria och so-
nen Augustin från Puerto Rico. BVL

Landshövdingen på Åland, Peter Lindbäck redogör för Ålands självstyrelse för 
internationella presidentens maka Linda Madden. Foto: BVL.

I snålblåsten gällde det ståplats då man följde med fotbollsmatchen mellan 
IFK Mariehamn och FC Lahti. IP Madden tillsammans med Jörgen Pettersson, 
VVD för IFK Mariehamn AB och presidenten Björn Hägerstrand, LC Marie-
hamn, bägge klädda i grönvita supporterhalsdukar. Foto: BVL.

Internationella presidenten Wayne A. Madden med maka Linda hälsar på de åländska lionen vi mottagningen på mu-
seifartyget Pommern. Foto: BVL.
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Internationella presidenten Wayne 
A. Madden ger här bakgrunden till 
årets tema:

I en värld av nöd finns det någon 
som hjälper till. I en värld av lidan-
de finns det någon som bryr sig. I en 
värld av förstörelse finns det någon 
som ger räddning. I en värld av an-
alfabetism finns det någon som kan 
lära, och i en värld av hjälpinsatser 
finns det ett namn sticker ut bland 
alla andra – Lions Clubs Internatio-
nal. Det är det vi gör. Det är det vi 
alltid har gjort. Det är vårt motto och 
anledningen till att vi finns till.

Våra hjälpinsatser 
behövs mer än någonsin

Jag växte upp i Indiana, i mellanväs-
tern i USA. Det är ett område med 

Femtio år sedan, den 6 december 
1961, bröt det ut en sydvästlig storm 
som förstörde jurmobornas byhamn 
och båtarna vid stranden. När vin-
den trängde in mellan Huvudskär 
och Hemlandet (huvudön) mång-
fördubblades dess styrka och inget 
kunde göras för att rädda båtarna. 
Ett år senare, sommaren 1962, kom  
staten till hjälp och man kunde 
 bygga en hamn på Jurmo som skyd-
dades av en vågbrytare. Senare har 
också antalet sjöfarande växt kraf-
tigt och kapellet från år 1846 på det 
sagolika Jurmo har blivit bekant för 
tusentals sjöfarande. Idag kommer 
man till ön med förbindelsebåten 
m/s Eivor nästan varje dag. På det 
här sättet har Jurmo och jurmobor-
na blivit kända via personliga kon-
takter, media och litteratur.

Hjälp med att renovera 
kapellet

Våren 2011 besökte LC Kaarinas 
 lejonbröder Jurmo och diskuterade 
med jurmoborna Björn ”Nalle” Lind-
ström och Klas Mattsson om eventu-
ella aktiviteter på ön. På kaffestugans 
terrass föddes tanken om att måla 
staketet runt kapellet och kyrkogår-

LC Vörå har som tradition 
att under verksamhetsåret 
glädja de äldre  inom om-
rådet med någon sak. I år 
gick vi in för att på talko 
 göra stabila utebord gjor-
da så att rullstolsbundna 
patienter kan köra stolen 
direkt  under bordet. Lion  
Christer Lindqvist gjorde 
ritningar och gemensamt 
under trevliga former fick 
vi i  SIVO hustillverkning-
ens lokaler använda våra 
dolda talanger och snick-
ra ihop borden. Vi kun-
de konstatera att bordens 
stabilitet var mycket bra 
planerad och säker för 
ändamålet. Den 10 maj 
överräckte vi ett bord till 
Tallmo vårdcenter samt 
ett bord till Marielund 
äldreboendeenheten i  
gamla Maxmo-delen av 
kommunen. Borden mot-
togs med tacksamhet 
från personalens sida.

Klubben har även i år traditionellt genomfört temperaturgissning-
en på första maj. En tradition som gör att vi får synlighet i bygden och 
där vi under sanna Lions former får framföra vårt budskap att vi med 
de insamlade medlen försöker hjälpa där hjälp behövs. BK

LC Vörå har som tradition 
att under verksamhetsåret 

inom om-
rådet med någon sak. I år 
gick vi in för att på talko 
göra stabila utebord gjor-
da så att rullstolsbundna 
patienter kan köra stolen 

under bordet. Lion
Christer Lindqvist gjorde 
ritningar och gemensamt 
under trevliga former fick 

SIVO hustillverkning-
ens lokaler använda våra 
dolda talanger och snick-

-
de konstatera att bordens 
stabilitet var mycket bra 
planerad och säker för 
ändamålet. Den 10 maj 
överräckte vi ett bord till 
Tallmo vårdcenter samt 
ett bord till Marielund 
äldreboendeenheten i 
gamla Maxmo-delen av

togs med tacksamhet 

Lionpresident Torolf Höglund och PDG Börje Kull-
man överlämnar ett lionbord till Tallmo vårdcenter. Äldreomsorgsledaren Annika Kvist-Östman tackar och tar emot.

LC Vörå snickrade bord 
för rullstolsbundna

floder och bäckar, bondgårdar och 
byar, täckta broar och sykomorlön-
nar, skolor och fina universitet, där 
höstskörden fortfarande är en av de 
viktigaste händelserna på året. Mest 
av allt är det ett hem för människor 
som fortfarande bryr sig om  sina 
grannars välmående. Det är där jag 
lärde mig värdet av att ge tillbaka till 
samhället.

I hela världen ser vi dock att våra 
samhällen står inför nya utmaningar, 
från hunger till större brist på möjlig-
heter, speciellt för ungdomar. Dessa 
behov verkar bli större allt medan re-
surserna minskar. Om du liksom jag 
är från Indiana, – eller en hängiven 
lionmedlem någon annanstans i värl-
den – vet jag att du inte står ut med 
det. Lionmedlemmar har helt enkelt 
för stort hjärta och är för omtänk-

samma för att låta problem såsom 
analfabetism och tomma bokhyllor 
existera – inte när det finns så myck-
et vi kan göra.

Så mitt tema för i år – ”I en värld 
av hjälpinsatser” – ber lionmedlem-
mar att inte bara fira vår värld av 
hjälpinsatser utan att också  utöka 
vårt inflytande, anta nya utmaning-
ar.

För att göra det måste vi utöka 
vårt medlemskap och skapa starka-
re klubbar. Hur? En annan inspiration 
från mina rötter i Indiana kommer 
från den världsberömda biltävling-
en Indianapolis 500. Vare sig du är 
 intresserad av biltävlingar eller inte 
tror jag att alla kan uppskatta den 
hängivelse, förberedelse och det 
grupparbete som krävs för att göra 
det möjligt för en bil, som ofta kör 

snabbare än 320 km i timmen, att 
slutföra tävlingen utan incidenter 
och till och med vinna.

Framgångsrika tävlingsteam an-
vänder en väl genomtänkt strategi 
och skapar en formel för förträfflig-
het. Min vinnande formel är: Enga-
gemang + förberedelse + grupparbe-
te = utmärkta resultat.

Från lägsta klubbnivå till distrikts-
guvernörens team, till styrelsemed-
lemmarna, är vi ett team på över 1,35 
miljoner som har gått samman i syf-
te att tjäna andra. För att ett team 
ska vara effektivt måste varje med-
lem i teamet arbeta i harmoni, samti-
digt som de uppfyller sin individuella 
roll. Ingen teammedlem är viktigare 
än någon annan.

”I en värld av hjälpinsatser”

JURMO – IURIMA 
ULTIMA

den. Lejonen var medvetna om att 
klubbarna inom distriktet 107-A har 
traditioner med motsvarande pro-
jekt. Lejonen har renoverat den gam-
la lotsstugan på Gullkrona och vind-
kvarnen på Stenskär. Nu skulle det 
bli en fortsättning på renoveringsar-
beten av kulturhistoriska objekt på 
skärgårdshavets yttersta strand.

Lionbroder Aimo Virtanen från 
Pargas donerade 90 liter av den bäs-
ta oljefärgen (Virtasen maaliteh-
das) samt verktyg för arbetet. Skan-
ska Oy från Åbo å sin sida lånade 
ställningarna. Var tredje lionbroder 
från LC Kaarina deltog i Jurmo-ak-
tiviteten så att vi i april 2011 kun-
de rengöra kapellet och staketet från 
gammal lös målfärg och i maj utfö-
ra själva målningsarbetet. Målandet 
kunde  utföras i ypperligt sommarvä-
der, den vackraste veckan i maj 2012. 
Kunde man någon annanstans än på 
skärgårdshavets yttersta strand, i två 
veckors tid, på ett bättre sätt förstär-
ka brödernas gemenskap.

Jurmobornas hjärtliga mottagan-
de, deras vilja att hjälpa och deras 
gästfrihet tillsammans med skär-
gårdshavets vackraste vyer förblir i 
brödernas minne som en ypperlig 
 lionsaktivitet.



AnnA-mAijA räihä

06.-08.09. Lions Europa Forum 2012 (Bryssel, Belgia) 
Euroopan leijonat ja leot kokoontuvat Brysseliin monenlaisiin work-
shoppeihin ja seminaareihin. Lisätietoa tapahtumasta ILO:ltamme 
Karri Lehdolta tai tapahtuman kotivisuilta 
www.europaforum2012.be

syyskuussa, CEEW (Pietari, Venäjä)
Central Eastern European Workshop eli Keski- ja Itä-Euroopan 
leojen kokoontuminen järjestetään Pietarissa. Alustavien tietojen 
mukaan tapahtuman on syyskuun lopussa. Keski- ja Itä-Euroo-
pan leot kokoontuvat viikonlopuksi Pietariin keskustelemaan yh-
teisistä onnistumisista ja haasteista. Tässä on loistava syy läh-
teä historialliseen Pietariin. Lisätietoja ILO:ltalle Karri Lehdolta. 

21.-23.09. Suomen Leojen koulutuspäivät (Joensuu)
Tule mukaan oppimaan viroista, leotoiminnasta ja geokätköilys-
tä. Lisätietoa seuraavalla sivulla, Facebookissa ja sähköpostissa. 
Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin!

05.-07.10. SwissLi (Buchs, Sveitsi) 
Sveitsin ja Lichtensteinin leot järjestävät viikonlopun Koilis-Sveit-
sissä lokakuun alussa. Zürichistä on reilun tunnin ajomatka tapah-
tumapaikalle Buchsiin. Lisätietoa tapahtumasta saa osoitteesta 
www.lionsclubs.ch/de/leo/swissleoweekend.

06.-08.10. Ranskan leojen vuosikokous 
Kokouspaikka ei ollut vielä selvillä tämän lehden mennessä pai-
noon.

19.-21.10. Viron leojen vuosikokous  
Kokouspaikka ei ollut vielä selvillä tämän lehden mennessä pai-
noon.

26.-28.10 MDS (Karlsruhe, Saksa) 
Tämä on Saksan leojen toinen vuosittainen kansallinen kokoontu-
minen. Ohjelmassa on yleensä seminaareja ja aktiviteetteja. Lue 
lisää Saksan leojen toisesta vuosittaisesta tapahtumasta MDV:stä 
tästä lehdestä. 

25.-27.01 LEPF 2013 (Himos, Suomi) 
Leo Europa PreForumissa esitellään tulevan Forumin tapahtuma-
paikka ja ohjelma. Paikalle odotetaan yli 50 leoa eripuolilta Eu-
rooppaa. Mene mukaan haistelemaan kansainvälisiä tuulia. 

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  
Tapahtuma-

kalenteri

Uutisia Suomesta 
ja maailmalta

1
6

2
5
43

1.   Leo Club Jyväskylä/Lohikos-
ki kiittää kaikkia vuosikokoukseen 
osallistuneita leoja ja leijonia. Hy-
vää alkanutta kautta Suomen Leoil-
le ja tsemppiä ensi vuoden kokous-
järjestäjille. Nähdään viimeistään 
Heinolassa!

2.   Haminassa on harjoiteltu il-
mapallokoirien tekoa. Taidosta oli 
hyötyä, kun klubi meni tekemään 
ilmapalloeläimiä Kotkan keskus-
sairaalaan ilahduttaaksemme sai-
raita lapsia. Myös mm. lelukeräys 
päiväkodille on järjestetty.

3.   Vihdissä vietettiin heinäkuun 
alussa vallanvaihtajaisia. Onnea uu-
delle hallitukselle!

4.   Helsinki/Unlimited ja Espoo/
Downtown tapasivat grillauksen mer-
keissä Helsingissä. Onko sinun klubi-
si suunnitellut yhteistä toimintaa jon-
kun toisen leoklubin 

kanssa? Suurella porukalla pystyy suu-
rempiin tekoihin. 

5.   Järvenpäässä on keskityt-
ty valmistelemaan isompaa aktivi-
teettia ja paria pienempää jo heti al-
kusyksylle. Lisäksi suunnitteilla on 
jäsenrekry rennosti grillauksen ja 
vapaamman illanvieton merkeissä.

6.   Joensuussa keskitytään 
kansallisten koulutuspäivien järjes-
tämiseen. Kattavien virkailijakou-
lutusten lisäksi ohjelmaa on myös 
muille klubilaisille. Lue lisää seu-
raavalta sivulta!

7.   LEF2012 on juuri päättynyt 
Belgian Beverenissä. Lue raport-
ti tapahtumasta seuraavasta 
Leolehdestä. 

Suomen Leot

Suomen Leojen hallitus

Ida Forsell

Kesän vaihtues-
sa syksyyn on 
aika suunnata 

katseet tulevaan. Onko klubisi jo 
päättänyt, mitä aktiviteetteja ja pro-
jekteja teette tällä kaudella? Apua 
leoklubin viroissa toimimiseen saa 
syyskuun koulutuspäiviltä Joen-
suusta. Siellä oppia saavat virkai-
lijoiden lisäksi myös muut jäsenet. 
Koulutuspäivät ovat mahtava tapa 
aloittaa kausi. Koulutuspäiviltä saa 
uusien ystävien lisäksi paljon uusia 
ideoita oman klubin toimintaan. Ta-

Presidentti: Hei! Olen Ida 
Forsell ja luotsaan Suomen Leo-
ja presidenttinä nyt toista kertaa. 
Tavoitteenani on kauden teeman 
mukaisesti opettaa hallitustyös-
kentelyä nuorille innokkaille jäse-
nille ja oppia samalla heiltä uusia 
näkökulmia asioihin. Odotan in-
nolla tätä kautta upean hallitukse-
ni kanssa!

Varapresidentti: Olen Aino-
Maija Laitinen, tuore LUTtilainen 
ja SLH:n varapresidentti, leois-

sa mukana vasta puolitoista vuot-
ta. Varapresidenttinä pyrin oppi-
maan uusia näkökulmia elämään 
sekä tutustumaan uusiin ihmisiin 
ja käyttämään hyväksi vanhoja 
kontakteja. Leoissa olen, koska 
tiedän, että leojen kanssa on ai-
na mukavaa!

Sihteeri: Olen Camilla Ekman 
ja tuon hallitukseen uutta verta, 
jonka sormista eivät sanat mene 
ohi. Toimin siis hallituksen sihtee-
rinä alkaneella kaudella. Odotan 
innolla tulevia haasteita ja yhteis-
työtä muun hallituksen kanssa. 

Sihteerinä olen aitiopaikalla op-
pimassa Suomen Leoista ja koko 
hallituksen työskentelystä. 

Rahastonhoitaja: Hei, olen 
Kaisa Sarkkinen, Jyväskylästä 
kotoisin oleva ja nykyisin helsin-
kiläistynyt leo. Jatkan toista kautta 
SLH:n raha-asioiden ja Leorahas-
ton käytännön asioiden hoitamis-
ta. Leoilun ohella harrastan neu-
lomista ja ompelua, sekalaista 
liikuntaa, lukemista ja epätoivois-
ta saksan opiskelua: „Meine Spül-

maschine ist schwanger!
AM-piiripresidentti: Olen 

Tiia Utriainen, vuosi sitten tur-
kulaistunut Järvenpään leo. Leo 
Club Järvenpäässä olen neljän 
kauteni aikana toiminut sihtee-
rinä, rahastonhoitajana ja presi-
denttinä. Klubin paikkakunnalta 
pois muuttaessa paikalliseen toi-
mintaan osallistuminen on jäänyt 
vähäiseksi, joten odotankin nyt 
pitkän tauon jälkeen innolla kau-
den haasteita osana hallitusta. 
Iloa, intoa ja hienoja hetkiä kaikil-
le leoilun parissa!

BN-piiripresidentti: Hei! 
Olen Ilmi Salminen Espoo/Down-
townin leoklubista. Hyppäsin Leo-
remmiin mukaan syksyllä 2011. 
Kauden aikana haluan tavata uu-
sia leoja ja oppia paljon järjestös-
tämme. Tänä kesänä kartutin leo-
kokemuksia toimimalla ohjaajana 
leijonien nuorisovaihtoleirillä. Ter-
veisiä Nuukiosta!

C-piiripresidentti: Olen Milja 
Salonen Järvenpäästä. Tie aka-
teemiseen koulutukseen on omal-
la kohdallani osoittautunut erittäin 
mutkaiseksi, joten alkamassa on 
toinen välivuosi, jonka aikana voi 
sopivasti panostaa taas leoihin. 
Tällä hetkellä tavoitteeni on saa-
da aikaan mahdottomasti ja pal-
jon. Odotan, että pääsen hyödyn-
tämään SLH:ssa viime kauden 
aikana kertyneitä kokemuksia. 
Piiripresidenttinä itselleni tärkein 
tavoite on olla mahdollisimman 
paljon läsnä klubeille ja kehittää 
piirin sisäistä yhteistyötä.

D-piirpresidentti: Olen Alina 
Mustamaa, Haminan leoklubis-
ta. Oman kiinnostukseni johdosta 
päädyin D-piiripressaksi, ja täten 
hallitukseen. Hallituksen jäsene-
nä odotan haasteita, kokemuk-
sia ja uusia ihmisiä. Tavoitteena-
ni olisi mm. lisätä Leoille omaa, 
positiivista näkyvyyttä, sekä pis-
tää aluilleen uusia klubeja. Odo-
tan innolla tulevaa kautta hallituk-
sessa, hyvässä seurassa!

FO-piiripresidentti: Olen 
Clara Nilsson Järvenpään leo-
klubista. Olen tällä kaudella en-
simmäistä kertaa mukana Suo-
men Leojen hallituksessa. Olen 
ollut mukana leoissa kuusi vuot-
ta, joista viime vuosi on ollut osal-
tani vähemmän aktiivinen. Pienen 
tauon jälkeen olen taas uudella in-
nolla ja täynnä energiaa mukana 
toiminnassa. 

GK-piiripresidentti: Olen pit-
kä ja aurinkoinen uusi Leo! (Vrt. 
auringonkukka) Tottelen nimeä 
Alex Pocknell ja tulen Jyväskylän 
leoklubista. Tavoitteeni kaudel-

le on kehittää Suomen leotoimin-
taa. Halataan kun tavataan!

PR-sihteeri: Olen Jukka Mä-
kitalo. Olen pyörinyt kuutisen 
vuotta, viime kaudella myös SLH 
pressana. Nyt olen  PR-sihteeri, 
koska ovat kiinnostaneet jo pit-
kään ja antavat mahdollisuuden 
oppia taas jotain uutta. Tavoit-
teenani on lisätä klubien tietoi-
suutta niiden käytettävissä olevis-
ta materiaaleista ja apuvälineistä 
sekä tukea klubeja kyseisten työ-
kalujen käyttöönotossa. 

ILO (kv. asioiden sihteeri):
Hei. Nimeni on Karri Lehto. Olen 
23-vuotias opiskelija Hämeenlin-
nasta ja tämän kauden ILO. Ta-
voitteitani kaudelle on kansain-
välisen viestinnän parantaminen, 
sekä tapahtumien tiedottamisen 
parantaminen. 

Suomen Leojen hallitus, vuosimallia 2012-2013. Keskeltä ylhäältä myö-
täpäivään Tiia, Alex, Camilla, Milja, Alina, Aino-Maija, Clara, Ida, Kaisa. 
Kuvasta puuttuvat Ilmi, Jukka ja Karri. 

Liity joukkoomme!
Suomen Leojen hallituk-
sesta puuttuu vielä kol-
me jäsentä. Haluaisitko 
sinä liittyä mukaan tähän 
energiseen ja innokkaa-
seen porukkaan? Haus-
sa ovat presidentit E-, 
H- ja IL-piireihin. Piiri-
presidentin tärkein tehtä-
vä on olla yhteyshenkilö 
piirin klubien ja Suomen 
Leojen hallituksen välil-
lä. Piiripresidentti pää-
see tutustumaan oman 
alueensa leotoiminnan li-
säksi koko Suomen leo-
toimintaan, tutustumaan 
uusiin ihmisiin, osallistu-
maan SLH:n kokouksiin 
eripuolella Suomea, nä-
kemään leijonien toimin-
tamalleja ja parhaassa ta-
pauksessa perustamaan 
uusia leoklubeja. Lisätie-
toja saa SLH:n presiden-
tiltä Ida Forsellilta (ida.for-
sell@leo-clubs.fi). 

pahtuman mainos löytyy tästä leh-
destä ja lisätietoa on tulossa säh-
köpostilla näinä päivinä. 
Nähdään koulu-
tuspäivillä!
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AnnA-mAijA räihä

06.-08.09. Lions Europa Forum 2012 (Bryssel, Belgia) 
Euroopan leijonat ja leot kokoontuvat Brysseliin monenlaisiin work-
shoppeihin ja seminaareihin. Lisätietoa tapahtumasta ILO:ltamme 
Karri Lehdolta tai tapahtuman kotivisuilta 
www.europaforum2012.be

syyskuussa, CEEW (Pietari, Venäjä)
Central Eastern European Workshop eli Keski- ja Itä-Euroopan 
leojen kokoontuminen järjestetään Pietarissa. Alustavien tietojen 
mukaan tapahtuman on syyskuun lopussa. Keski- ja Itä-Euroo-
pan leot kokoontuvat viikonlopuksi Pietariin keskustelemaan yh-
teisistä onnistumisista ja haasteista. Tässä on loistava syy läh-
teä historialliseen Pietariin. Lisätietoja ILO:ltalle Karri Lehdolta. 

21.-23.09. Suomen Leojen koulutuspäivät (Joensuu)
Tule mukaan oppimaan viroista, leotoiminnasta ja geokätköilys-
tä. Lisätietoa seuraavalla sivulla, Facebookissa ja sähköpostissa. 
Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin!

05.-07.10. SwissLi (Buchs, Sveitsi) 
Sveitsin ja Lichtensteinin leot järjestävät viikonlopun Koilis-Sveit-
sissä lokakuun alussa. Zürichistä on reilun tunnin ajomatka tapah-
tumapaikalle Buchsiin. Lisätietoa tapahtumasta saa osoitteesta 
www.lionsclubs.ch/de/leo/swissleoweekend.

06.-08.10. Ranskan leojen vuosikokous 
Kokouspaikka ei ollut vielä selvillä tämän lehden mennessä pai-
noon.

19.-21.10. Viron leojen vuosikokous  
Kokouspaikka ei ollut vielä selvillä tämän lehden mennessä pai-
noon.

26.-28.10 MDS (Karlsruhe, Saksa) 
Tämä on Saksan leojen toinen vuosittainen kansallinen kokoontu-
minen. Ohjelmassa on yleensä seminaareja ja aktiviteetteja. Lue 
lisää Saksan leojen toisesta vuosittaisesta tapahtumasta MDV:stä 
tästä lehdestä. 

25.-27.01 LEPF 2013 (Himos, Suomi) 
Leo Europa PreForumissa esitellään tulevan Forumin tapahtuma-
paikka ja ohjelma. Paikalle odotetaan yli 50 leoa eripuolilta Eu-
rooppaa. Mene mukaan haistelemaan kansainvälisiä tuulia. 

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  
Tapahtuma-

kalenteri

Uutisia Suomesta 
ja maailmalta

1
6

2
5
43

1.   Leo Club Jyväskylä/Lohikos-
ki kiittää kaikkia vuosikokoukseen 
osallistuneita leoja ja leijonia. Hy-
vää alkanutta kautta Suomen Leoil-
le ja tsemppiä ensi vuoden kokous-
järjestäjille. Nähdään viimeistään 
Heinolassa!

2.   Haminassa on harjoiteltu il-
mapallokoirien tekoa. Taidosta oli 
hyötyä, kun klubi meni tekemään 
ilmapalloeläimiä Kotkan keskus-
sairaalaan ilahduttaaksemme sai-
raita lapsia. Myös mm. lelukeräys 
päiväkodille on järjestetty.

3.   Vihdissä vietettiin heinäkuun 
alussa vallanvaihtajaisia. Onnea uu-
delle hallitukselle!

4.   Helsinki/Unlimited ja Espoo/
Downtown tapasivat grillauksen mer-
keissä Helsingissä. Onko sinun klubi-
si suunnitellut yhteistä toimintaa jon-
kun toisen leoklubin 

kanssa? Suurella porukalla pystyy suu-
rempiin tekoihin. 

5.   Järvenpäässä on keskityt-
ty valmistelemaan isompaa aktivi-
teettia ja paria pienempää jo heti al-
kusyksylle. Lisäksi suunnitteilla on 
jäsenrekry rennosti grillauksen ja 
vapaamman illanvieton merkeissä.

6.   Joensuussa keskitytään 
kansallisten koulutuspäivien järjes-
tämiseen. Kattavien virkailijakou-
lutusten lisäksi ohjelmaa on myös 
muille klubilaisille. Lue lisää seu-
raavalta sivulta!

7.   LEF2012 on juuri päättynyt 
Belgian Beverenissä. Lue raport-
ti tapahtumasta seuraavasta 
Leolehdestä. 

Suomen Leot

Suomen Leojen hallitus

Liity joukkoomme!
Suomen Leojen hallituk-
sesta puuttuu vielä kol-
me jäsentä. Haluaisitko 
sinä liittyä mukaan tähän 
energiseen ja innokkaa-
seen porukkaan? Haus-
sa ovat presidentit E-, 
H- ja IL-piireihin. Piiri-
presidentin tärkein tehtä-
vä on olla yhteyshenkilö 
piirin klubien ja Suomen 
Leojen hallituksen välil-
lä. Piiripresidentti pää-
see tutustumaan oman 
alueensa leotoiminnan li-
säksi koko Suomen leo-
toimintaan, tutustumaan 
uusiin ihmisiin, osallistu-
maan SLH:n kokouksiin 
eripuolella Suomea, nä-
kemään leijonien toimin-
tamalleja ja parhaassa ta-
pauksessa perustamaan 
uusia leoklubeja. Lisätie-
toja saa SLH:n presiden-
tiltä Ida Forsellilta (ida.for-
sell@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.

M inä, Kaisa Sarkki-
nen, ja Aino-Maija 
Laitinen lähdimme 

edustamaan Suomen Leojen 
hallitusta Saksan Leojen (MD-
111) vuosikokoukseen. Vuosi-
kokous, eli Multi-Distrik-Ver-
sammlung (MDV) järjestet-
tiin tänä vuonna Duisburgis-
sa, Düsseldorfin lähellä si-
jaitsevassa pikkukaupungis-
sa. Kaupunki oli helposti val-
loitettavissa kävellen ja kaik-
ki vuosikokouksen tapahtu-
mapaikat olivat muutaman 
minuutin kävelymatkan etäi-
syydellä.

Vuosikokous oli ohjelmaltaan 
runsas: mukaan oli mahdutettu se-
kä vapaamuotoista tutustumista toi-
siin leoihin että virallista ohjelmaa. 
Perjantai-illan avajaistilaisuus yh-
dessä leijonien kanssa oli arvokas – 
kiitos taitavan tanskalaisen tulkkim-
me Alexanderin pysyimme kärryillä 
tapahtumista. Tilaisuudessa muun 
muassa myönnettiin Saksan Leojen 
moninkertaispiirin presidentille Ma-
ria Bachmannille Melvin Jones -jä-
senyys kiitokseksi hänen työstään 
leojen hyväksi.

60 vuotta leijonia  
Saksassa

Lauantai alkoi aikaisin: herätys 
saksalaisen marssimusiikin tahtiin 
kajahti liikuntasalissa klo 6.30. Pää-
timme Ainon kanssa antaa piut-paut 
saksalaiselle tehokkuudelle ja jat-

koimme uniamme vielä parin 
tunnin ajan. Ehdimme juuri ja 
juuri aamiaisen kautta juhlista-
maan leijona-aatteen 60. vuot-
ta Saksassa juhlapuheiden ja 
musiikkiesitysten merkeissä.

Yli 100 virallista  
edustajaa

Itse vuosikokous alkoi he-
ti 60-vuotsijuhlatilaisuuden jäl-
keen. Uskollinen tulkkimme 
oli tiukassa paikassa kääntä-
essään meille kokoustapah-
tumia parhaansa mukaan. 
Vuosikokouksessa virallisia 
edustajia oli paljon, laskim-
me yli sadan henkilön äänes-
tävän äänestysharjoituksessa. 
Virallinen esityslista oli pitkä, kuten 
omassa vuosikokouksessamme-
kin. Käsiteltävistä asioista kävi hy-
vin selville mitä Leot Saksassa teke-
vät. Vaikutuksen teki muun muassa 
kansallisen aktiviteetin ja seuraavi-
en kokouspaikkojen valinta. Saksa-
laista tehokkuutta oli havaittavissa 
tulevien kansainvälisten tapahtu-
mien esittelyissä, joissa muun mu-
assa käytiin läpi leojen ohjelma jo-
kaisessa esitellyssä tapahtumassa 
päivä päivältä ja 2013 vuoden In-
ternational Conventionin osalta esi-
teltiin myös leijonien päiväkohtaiset 
ohjelmasuunnitelmat. Me pidimme 
lyhyen ja ytimekkään esittelyn tu-
levasta Jämsän Leo Europa Forum 
2013:sta ja saimme esitelmällemme 
yllättävän suuret aplodit. Epäilen, et-

tä aplodit johtuvat ainakin osaksi esi-
tyksen lyhyydestä, kun kokous oli jo 
tässä vaiheessa yli tunnin myöhäs-
sä aikataulusta.

Poika saunoi  
iltajuhlassa 

Kokouksen päätyttyä oli pikai-
sen itsensä sukimisen aika ja me 
Suomi-neidot saimme kuin saim-
mekin itsemme gaala-kuntoon ruh-
tinaallisessa 30 minuutissa. Leo-
jen ja leijonien yhteisessä gaalassa 
oli leoja lähes kaksi kertaa enem-
män kuin leijonia. Ruoka oli erin-
omaista, ohjelma loistavaa ja seu-
ra mitä parhainta, eikä edes Bayern 
Münchenin jalkapallojoukkueen hä-

viö Chealsia vastaan pilannut iltaa. 
Leot ja leijonat juhlivat iltaa yhdes-
sä ja jossakin välissä tanssittiin jopa 
suomalaiseen tapaan: vuosikokouk-
sen tauolla oli meiltä salaa harjoiteltu 
Poika saunoo-LEF-tanssi.

Reissusta jäi käteen uusia akti-
viteetti- ja jäsenhankintaideoita. Oli 
lohduttavaa kuulla, että myös iso 
leomaa Saksa kärsii jäsenkados-
ta ja keinoja tilanteen kääntämisek-
si on mietitty. Oli myös mahtavaa 
päästä näkemään leo- ja leijona-
henkeä isommissa puitteissa. Suo-
sittelen lähtemään rohkeasti Saksan 
leotapahtumiin: liikuntahallimajoitus 
ei ole niin paha kuin miltä kuulostaa 
ja vaikka pukeutuisi aina dress co-
den vastaisesti, ottavat Saksan leot 
uudet tuttavat lämpimästi vastaan.

Ummikko ja Lammikko presents:

Saksan Leojen vuosikokous
Teksti Kaisa Sarkkinen (Jyväskylä/Lohikoski)  ja Aino-Maija Laitinen (Hamina)

Kun kokoonnuimme 
ensi kertaa suun-
nittelemaan Suo-

messa järjestettävää Leo Eu-
ropa Forumia lähes 2 vuotta 
sitten Jyväskylässä, en tien-
nyt vielä paljoakaan leotoi-
minnasta, enkä LEF – tapah-
tumista. Positiiviset koke-
mukseni yritystapahtumien 
ja koulutusseminaarien tuot-
tamisesta houkuttivat minut 
mukaan uskomattomaan jär-
jestelytoimikuntaan, josta on 
tullut sittemmin kuin toinen 
perhe minulle. 

Alkuperäisenä tavoitteenani oli 
tuoda LEF 2013-tapahtumaan vah-
vasti oppiva, osallistava ja haastava 
ilmapiiri, jollaisia olimme toteuttaneet 
aiemmissa tapahtumissa. Tarvitsin 
tuoreena leona kuitenkin paljon ym-
märrystä leotoiminnan periaatteis-

Ohjelmanrakennusta LEF2013:ssa
ta, LEF – tapahtumien 
historiasta ja yleises-
tä meiningistä, joka 
on leotoiminnan yti-
messä. 

Viimeisen 2 vuo-
den aikana olen oppi-
nut ymmärtämään pal-
jon. Leot auttavat ja 
tukevat toisiaan, ym-
päristöään ja tukea 
tarvitsevia mahdolli-
simman paljon. Yhtei-
söllisyys, hauskanpito 
ja jatkuvat aktiviteetit 
ovat osallistuvalle yk-
silölle voimaannuttavia kokemuksia, 
joita ei voisi korvata millään muulla. 
Ihmiset suorastaan säihkyvät pääs-
tessään tekemään, kehittymään ja ja-
kamaan.Kaiken tämän aiomme  jär-
jestelytoimikuntana tuoda mukaan 
omaan tapahtumaamme! 

 
Tule mukaan teke-

mään historiaa!
Jo tässä vaiheessa, vuosi ennen 

itse tapahtumaa, us-

kallan sanoa: LEF 2013 
tulee olemaan todellinen 
kansainvälisen leohen-
gen timantti! Tapahtuma, 
josta jokainen osallistuja 
lähtee henkeään hauk-
koen, hymy kasvoillaan, 
valmiina viemään käy-
täntöön omassa maas-
saan kaiken oppiman-
sa ja suunnittelemansa. 
Kestävästi.  Töitä on vielä 
paljon ja suurin rutistus on 
edessämme. Kaipaam-
me lisää suuria ja pieniä 
tekijöitä. Haluatko sinä-

kin mukaan tekemään leohistoriaa? 
Ilmianna itsesi osoitteessa 
kimmo.juntunen@leo-
clubs.fi  

Teksti Kimmo Juntunen, LEF2013 ohjelmapäällikkö

Kaisa ja Aino-Maija tervehtimässä Saksan leoja ja mainostamassa Suomen 
LEF2013-tapahtumaa.

Suomen Leot

Klubi on tehnyt kaudella usei-
ta erilaisia aktiviteetteja ja Kta erilaisia aktiviteetteja ja Kjärjestänyt epäsäännölli-Kjärjestänyt epäsäännölli-K

sen säännöllisesti klubi-iltoja. Alkukau-
desta klubi tapasi pienehköllä porukal-
la. Klubissa oli silti useita aktiviteetteja, 
laulu- ja leikkihetki lapsille päiväkodis-
sa, Hyvänmielenpäivän hautausmaa-
visiitti sekä Tiernapoika-esitys. Kaikki 
aktiviteetit toimivat mahtavasti myös 
uudelle klubille, koska ne olivat melko 
helppoja ja nopeita järjestää. Päivä-
kotiretki vaati suunnittelukeikan Hes-
burgeriin, mukana tietysti iso läjä las-

Leo Club Hamina
• Klubi elvytettiin joulukuussa 2011 (perustettu 1982)
• 15 virallista jäsentä, jotka ovat jakautuneet 40 kilomet-

rin säteelle toisistaan. 
• Toimintaa kesästä 2011 alkaen, kun D-piirin kansain-

välisen nuorisoleirin jälkimainingeissa innostus leois-
ta syntyi.

• Leo Club Hamina valittiin vuoden leoklubiksi 2012.

tenlaulukirjoja ja aikaa lauleskella niitä 
kahvittelun lomassa. Tiernapoikia val-
mistellessa haastavinta oli vuorosano-
jen harjoittelu, josta suuren kunnian 
saa Herodeksen esittäjä, jolla on sel-
keästi eniten opittavaa. Esityksissä oli 
hienoa nähdä, kuinka paljon vaivan-
näköä arvostettiin. Tuli todella arvokas 
olo, ja pankkitili myös koheni kummas-
ti! Eikä naurultakaan vältytty.

Joulun jälkeen ryhmä suureni lä-
hes kaksinkertaiseksi. Klubi aloitti toi-
sen puolikkaan räväkällä edustuksella 
eri kansallisissa tilaisuuksissa, kuten 
Vihdissä ja Riihimäellä. Lisäksi klubi-
iltojen repertuaaria laajennettiin. Las-
kiaisena klubi keräsi hynttyyt yhteen 
ja lähti pulkkamäkeen. Aktiviteettirinta-
malla klubi avusti paikallisia leijonia hei-
dän vuotuisessa musiikkitapahtumas-
saan sekä Haminan vanhaa apteekkia 
280-vuotissynttärijuhlilla. Kevään aika-
na klubi aikoo vielä käydä sairaalassa 
lastenosastolla viihdyttämässä sairaita 
ilmapallokoirilla, -jyrsijöillä ja -miekoilla. 

Klubi on todella vireä ensimmäi-
sellä kaudellaan. Myös ensi kaudel-
la heillä on hienot virkailijat ja upea jä-
senistö, minkä vuoksi loistavaa jatkoa 
odotellaan! 

Ylhäällä: Iloiset Haminan klubilaiset. Alhaalla: Karhulan Metsäkulman hau-
tausmaalla jakamassa kuumaa mehua ja piparia. Oikealla: Laskiaisrieha 
Virojoella Lapinvuorella.

www.leo-clubs.fi76  LION  4/12



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.

M inä, Kaisa Sarkki-
nen, ja Aino-Maija 
Laitinen lähdimme 

edustamaan Suomen Leojen 
hallitusta Saksan Leojen (MD-
111) vuosikokoukseen. Vuosi-
kokous, eli Multi-Distrik-Ver-
sammlung (MDV) järjestet-
tiin tänä vuonna Duisburgis-
sa, Düsseldorfin lähellä si-
jaitsevassa pikkukaupungis-
sa. Kaupunki oli helposti val-
loitettavissa kävellen ja kaik-
ki vuosikokouksen tapahtu-
mapaikat olivat muutaman 
minuutin kävelymatkan etäi-
syydellä.

Vuosikokous oli ohjelmaltaan 
runsas: mukaan oli mahdutettu se-
kä vapaamuotoista tutustumista toi-
siin leoihin että virallista ohjelmaa. 
Perjantai-illan avajaistilaisuus yh-
dessä leijonien kanssa oli arvokas – 
kiitos taitavan tanskalaisen tulkkim-
me Alexanderin pysyimme kärryillä 
tapahtumista. Tilaisuudessa muun 
muassa myönnettiin Saksan Leojen 
moninkertaispiirin presidentille Ma-
ria Bachmannille Melvin Jones -jä-
senyys kiitokseksi hänen työstään 
leojen hyväksi.

60 vuotta leijonia  
Saksassa

Lauantai alkoi aikaisin: herätys 
saksalaisen marssimusiikin tahtiin 
kajahti liikuntasalissa klo 6.30. Pää-
timme Ainon kanssa antaa piut-paut 
saksalaiselle tehokkuudelle ja jat-

koimme uniamme vielä parin 
tunnin ajan. Ehdimme juuri ja 
juuri aamiaisen kautta juhlista-
maan leijona-aatteen 60. vuot-
ta Saksassa juhlapuheiden ja 
musiikkiesitysten merkeissä.

Yli 100 virallista  
edustajaa

Itse vuosikokous alkoi he-
ti 60-vuotsijuhlatilaisuuden jäl-
keen. Uskollinen tulkkimme 
oli tiukassa paikassa kääntä-
essään meille kokoustapah-
tumia parhaansa mukaan. 
Vuosikokouksessa virallisia 
edustajia oli paljon, laskim-
me yli sadan henkilön äänes-
tävän äänestysharjoituksessa. 
Virallinen esityslista oli pitkä, kuten 
omassa vuosikokouksessamme-
kin. Käsiteltävistä asioista kävi hy-
vin selville mitä Leot Saksassa teke-
vät. Vaikutuksen teki muun muassa 
kansallisen aktiviteetin ja seuraavi-
en kokouspaikkojen valinta. Saksa-
laista tehokkuutta oli havaittavissa 
tulevien kansainvälisten tapahtu-
mien esittelyissä, joissa muun mu-
assa käytiin läpi leojen ohjelma jo-
kaisessa esitellyssä tapahtumassa 
päivä päivältä ja 2013 vuoden In-
ternational Conventionin osalta esi-
teltiin myös leijonien päiväkohtaiset 
ohjelmasuunnitelmat. Me pidimme 
lyhyen ja ytimekkään esittelyn tu-
levasta Jämsän Leo Europa Forum 
2013:sta ja saimme esitelmällemme 
yllättävän suuret aplodit. Epäilen, et-

tä aplodit johtuvat ainakin osaksi esi-
tyksen lyhyydestä, kun kokous oli jo 
tässä vaiheessa yli tunnin myöhäs-
sä aikataulusta.

Poika saunoi  
iltajuhlassa 

Kokouksen päätyttyä oli pikai-
sen itsensä sukimisen aika ja me 
Suomi-neidot saimme kuin saim-
mekin itsemme gaala-kuntoon ruh-
tinaallisessa 30 minuutissa. Leo-
jen ja leijonien yhteisessä gaalassa 
oli leoja lähes kaksi kertaa enem-
män kuin leijonia. Ruoka oli erin-
omaista, ohjelma loistavaa ja seu-
ra mitä parhainta, eikä edes Bayern 
Münchenin jalkapallojoukkueen hä-

viö Chealsia vastaan pilannut iltaa. 
Leot ja leijonat juhlivat iltaa yhdes-
sä ja jossakin välissä tanssittiin jopa 
suomalaiseen tapaan: vuosikokouk-
sen tauolla oli meiltä salaa harjoiteltu 
Poika saunoo-LEF-tanssi.

Reissusta jäi käteen uusia akti-
viteetti- ja jäsenhankintaideoita. Oli 
lohduttavaa kuulla, että myös iso 
leomaa Saksa kärsii jäsenkados-
ta ja keinoja tilanteen kääntämisek-
si on mietitty. Oli myös mahtavaa 
päästä näkemään leo- ja leijona-
henkeä isommissa puitteissa. Suo-
sittelen lähtemään rohkeasti Saksan 
leotapahtumiin: liikuntahallimajoitus 
ei ole niin paha kuin miltä kuulostaa 
ja vaikka pukeutuisi aina dress co-
den vastaisesti, ottavat Saksan leot 
uudet tuttavat lämpimästi vastaan.

Ummikko ja Lammikko presents:

Saksan Leojen vuosikokous
Teksti Kaisa Sarkkinen (Jyväskylä/Lohikoski)  ja Aino-Maija Laitinen (Hamina)

Kun kokoonnuimme 
ensi kertaa suun-
nittelemaan Suo-

messa järjestettävää Leo Eu-
ropa Forumia lähes 2 vuotta 
sitten Jyväskylässä, en tien-
nyt vielä paljoakaan leotoi-
minnasta, enkä LEF – tapah-
tumista. Positiiviset koke-
mukseni yritystapahtumien 
ja koulutusseminaarien tuot-
tamisesta houkuttivat minut 
mukaan uskomattomaan jär-
jestelytoimikuntaan, josta on 
tullut sittemmin kuin toinen 
perhe minulle. 

Alkuperäisenä tavoitteenani oli 
tuoda LEF 2013-tapahtumaan vah-
vasti oppiva, osallistava ja haastava 
ilmapiiri, jollaisia olimme toteuttaneet 
aiemmissa tapahtumissa. Tarvitsin 
tuoreena leona kuitenkin paljon ym-
märrystä leotoiminnan periaatteis-

Ohjelmanrakennusta LEF2013:ssa
ta, LEF – tapahtumien 
historiasta ja yleises-
tä meiningistä, joka 
on leotoiminnan yti-
messä. 

Viimeisen 2 vuo-
den aikana olen oppi-
nut ymmärtämään pal-
jon. Leot auttavat ja 
tukevat toisiaan, ym-
päristöään ja tukea 
tarvitsevia mahdolli-
simman paljon. Yhtei-
söllisyys, hauskanpito 
ja jatkuvat aktiviteetit 
ovat osallistuvalle yk-
silölle voimaannuttavia kokemuksia, 
joita ei voisi korvata millään muulla. 
Ihmiset suorastaan säihkyvät pääs-
tessään tekemään, kehittymään ja ja-
kamaan.Kaiken tämän aiomme  jär-
jestelytoimikuntana tuoda mukaan 
omaan tapahtumaamme! 

 
Tule mukaan teke-

mään historiaa!
Jo tässä vaiheessa, vuosi ennen 

itse tapahtumaa, us-

kallan sanoa: LEF 2013 
tulee olemaan todellinen 
kansainvälisen leohen-
gen timantti! Tapahtuma, 
josta jokainen osallistuja 
lähtee henkeään hauk-
koen, hymy kasvoillaan, 
valmiina viemään käy-
täntöön omassa maas-
saan kaiken oppiman-
sa ja suunnittelemansa. 
Kestävästi.  Töitä on vielä 
paljon ja suurin rutistus on 
edessämme. Kaipaam-
me lisää suuria ja pieniä 
tekijöitä. Haluatko sinä-

kin mukaan tekemään leohistoriaa? 
Ilmianna itsesi osoitteessa 
kimmo.juntunen@leo-
clubs.fi  

Teksti Kimmo Juntunen, LEF2013 ohjelmapäällikkö

Kaisa ja Aino-Maija tervehtimässä Saksan leoja ja mainostamassa Suomen 
LEF2013-tapahtumaa.

Suomen Leot

Leo Club Hamina
• Klubi elvytettiin joulukuussa 2011 (perustettu 1982)
• 15 virallista jäsentä, jotka ovat jakautuneet 40 kilomet-

rin säteelle toisistaan. 
• Toimintaa kesästä 2011 alkaen, kun D-piirin kansain-

välisen nuorisoleirin jälkimainingeissa innostus leois-
ta syntyi.

• Leo Club Hamina valittiin vuoden leoklubiksi 2012.
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Muista ottaa kamera 

mukaan klubisi kokouksiin 
ja tapahtumiin. 

Seuraavan lehden 
deadline:

11.09.2012
Leolehti toivottaa 

toimeliasta alkukautta 
kaikille klubeille.

kAri hietAlA

seminaari Busanin Convetionissa
gelmansa kanssa: hän ilmoittautui 
Malesian TV:n Suurin pudottaja –
kilpailuun.  Päättäväisyydellä ja ko-
valla työllä hän pudotti 32 kiloa ja 
voitti kilpailun, mikä muutti koko hä-
nen elämänsä. Nyt hän on esiinty-
vä taiteilija ja johtaa mm. omaa TV-
ohjelmaa, joka hakee ja kannustaa 
eteenpäin itsensä kaltaisia piileviä 
kykyjä sieltä, missä muut eivät niitä 
näe. Saimme näytteen hänen lau-
lutaidostaan, kun hän seminaarin 
päätteeksi esitti vuoden teemaan 
tehdyn sävellyksen, ”We believe”. 

Käytännönideoi-
ta workshopeista

Osallistuin myös workshoppiin, 
missä leot ja lionit ryhmissä kerä-
sivät omia kokemuksiaan ja ideoi-
taan yhteistyössä toteutetuista ja 
vielä toteutettavista aktiviteeteis-
ta. Monenlaisia ympäristötalkoita, 
kylätapahtumia, lastenjuhlia, vam-
maisten leirejä ja leikkikenttien ka-
lustamisia oli esillä. Yksi näppärä 
keino kerätä kodittomille ruokaa 
ja muita tarvikkeita oli mm. pyytää 
marketissa kävijöitä laittamaan os-
toskoriin jokin ylimääräinen ostos, 
jonka voi jättää ovensuun keräys-
laatikkoon. Hyviä nimi-ideoitakin 
nähtiin, kuten H.U.G.S. = Helping 
Underpriviledged Gain Strength. 
Eräs kampusklubi Intiasta jopa jär-
jesti lukitaidottomille lapsille - ja ai-
kuisillekin - viikottaista kouluope-
tusta yliopiston tiloissa. Sopi hyvin 
yhteen tulevan presidenttimme 
Wayne Maddenin US-AID-järjes-
tön kanssa solmimaan sopimuk-
seen luki-taitojen edistämisestä!

Lopuksi kansainvälinen pre-
sidentti Wing-Kun Tam jakoi kun-
niakirjat kaikille paneeliin osallis-
tuneille ja muille vuoden mittaan 
ansioituneille leoille. Soisin tämän 
seminaarin saavan jatkoa ja jalan-
sijaa myös muissa kansainvälisissä 
kokouksissa. Europa Forumeissa-
han erilaiset seminaarit ja worksho-
pit, ml. Leo Forum, ovatkin pääsi-
sältönä.

Ylhäällä: Malesialainen leo Zenny sai leotoiminnasta paljon itseluottamusta, ja muutti sen avulla koko elämän-
sä suunnan. 
Alhaalla: Leo-Lion yhteistoimintaideoita esittelemässä Malesian edustaja.

heikki hemmilä

heikki hemmilä

Suomen Leot

M enneen kauden 
yhtenä teema-Myhtenä teema-Mna kansainväli-Mna kansainväli-M

sellä presidentillä Win-Kun 
Tamilla oli nuorten kans-
sa työskentely, erityisesti 
leotoiminta. Tällä teemalla 
järjestettiin Busanin vuosi-
kokouksen yhteydessä en-
si kertaa Leo Lion Summit, 
jossa sain olla mukana. 

Paikalla hienossa Lotte-ho-
tellissa oli ainakin parisataa leoa 
ja lionia eri puolilta maailmaa. Pu-
heenjohtajana toimi kansainväli-
nen johtaja Gary Anderson ja ter-
vetuliaispuheen piti IP Wing-Kun 

Historiallinen Leo-Lion-

Teksti Heikki Hemmilä, LC Ylivieska, 2VDG O-piiri

Tam, joka korosti kaikkien lioni-
en olevan yhtä perhettä, leot sii-
nä mukana. Myös useat entiset ja 
tulevat kansainväliset presiden-
tit kunnioittivat tilaisuutta läsnä-
olollaan, mukaan lukien meidän 
ehdokkaamme Harri Ala-Kulju.  
Harmi vain, ettei paikalla ollut 
yhtään suomalaista leoa. Sekä 
juhlapuheissa että paneelikes-
kustelussa ja vielä enemmän 
workshopeissa korostettiin tar-
vetta lisätä leojen ja lionien yh-
teistyötä sekä varmistaa eri kei-
noin leojen jatkaminen aikanaan 
lionsklubin jäsenenä. 

Leosta  
leijonaksi

Kokeneet opas-
leijonat korostivat 
kummiklubin leo-
neuvojan velvolli-
suutta pitää sään-
nöllistä yhteyttä 
omaan leoklubiin-
sa, kutsua sen jä-
seniä oman klubin-
sa kokouksiin ja 
järjestää yhteisiä 
aktiviteetteja. Näin 
voidaan kynnystä 
Leo-Lion-muodon-
muutokseen ma-
daltaa. Parasta oli-
si, jos useampi leo 
siirtyisi lionsklubiin 
yhtä aikaa, jolloin 
yhden kolmekymp-
pisen ei tarvitsisi 
tuntea itseänsä or-

voksi pennuksi väärässä häkissä - 
seitsenkymppisten harmaaharjojen 
joukossa. Yksi hyvä idea oli muuttaa 
tasaisesti ikääntyvä leoklubi sellai-
senaan lionsklubiksi. Tässä tapauk-
sessa tietysti menetetään aktiivinen 
leoklubi. 

Paneelikeskusteluun osallistui 
ihmeen suuri joukko leoja niin Ko-
reasta, Ghanasta, Kongosta, Inti-
asta, Pakistanista, Saksasta kuin 
USA:stakin. Päämajan Nuoriso-oh-
jelmien päällikkö Jessica Hoye sai 

useita tehtäviä hoitaakseen, kunhan 
palaa Oak Brookiin. 

Lounastauolla kuultiin erinomai-
nen puhe, jonka piti Seattlessa pal-
kittu viime kauden Vuoden Leo ja 
edellisen kauden Vuoden Aussi-Leo, 
Thomas ”Tom” Porter. Hän oli onnis-
tuneesti siirtynyt lionsklubiin ja oli nyt 
piirinsä leojohtaja. Australiassa tun-
tuu leotoiminta muutenkin olevan 
enemmän esillä kuin meillä. Leot mm. 
kilpailevat keskenään useilla aloilla, 
kuten aktiviteettien ideoimisessa ja 
mm. puheen pidossa, mikä lienee 
perua maan brittiläisestä historiasta.

Leotoiminta kas-
vattaa itsetuntoa
Suorastaan herkistävää oli 

kuulla malesialaisen Zenny Salih-
uddinin kertomus siitä, mitä leotoi-
minta on hänen elämälleen merkin-
nyt. Ylipainoisena, alakuloisena ja 
koulukiusattuna hänen koko elä-

mänsä oli kärsimystä, kunnes hän 
sai kutsun paikalliseen leoklubiin. 
Hänet otettiin mukaan sellaisena 
kuin hän oli, ilman sikäläisten kau-
neusihanteiden painolastia; hän sai 
käyttää niitä tietojaan ja taitojaan, 
mitä hänellä oli. Hän sai toteuttaa 
ideoitaan ja kehittää johtamistai-
tojaan. Hänen itsetuntonsa kohosi 
saadessaan positiivista palautet-
ta ja hyvää mieltä muiden ihmisten 
auttamisesta. Lopulta hän sai voi-
mia taisteluun myös ylipaino-on-

Leo-Lion-seminaarin paneeli, jossa oli osallistujina sekä leoja että leijonia kaikilta  
mantereilta.

IP Wing-Kun Tam yhdessä Malesian ja USA:n leojen kanssa. Auburnista, 
IP Wayne Maddenin kotikaupungista, oli paikalla koko Leo klubi.

Entinen leo, nykyinen leijona ja piirinsä leojohtaja Tom Porter Townsvil-
lestä Australiasta.

heikki hemmilä

heikki hemmilä

heikki hemmilä

Historiallinen Leo-Lion-
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Leolehti toivottaa 

toimeliasta alkukautta 
kaikille klubeille.

kAri hietAlA

seminaari Busanin Convetionissa
gelmansa kanssa: hän ilmoittautui 
Malesian TV:n Suurin pudottaja –
kilpailuun.  Päättäväisyydellä ja ko-
valla työllä hän pudotti 32 kiloa ja 
voitti kilpailun, mikä muutti koko hä-
nen elämänsä. Nyt hän on esiinty-
vä taiteilija ja johtaa mm. omaa TV-
ohjelmaa, joka hakee ja kannustaa 
eteenpäin itsensä kaltaisia piileviä 
kykyjä sieltä, missä muut eivät niitä 
näe. Saimme näytteen hänen lau-
lutaidostaan, kun hän seminaarin 
päätteeksi esitti vuoden teemaan 
tehdyn sävellyksen, ”We believe”. 

Käytännönideoi-
ta workshopeista

Osallistuin myös workshoppiin, 
missä leot ja lionit ryhmissä kerä-
sivät omia kokemuksiaan ja ideoi-
taan yhteistyössä toteutetuista ja 
vielä toteutettavista aktiviteeteis-
ta. Monenlaisia ympäristötalkoita, 
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lustamisia oli esillä. Yksi näppärä 
keino kerätä kodittomille ruokaa 
ja muita tarvikkeita oli mm. pyytää 
marketissa kävijöitä laittamaan os-
toskoriin jokin ylimääräinen ostos, 
jonka voi jättää ovensuun keräys-
laatikkoon. Hyviä nimi-ideoitakin 
nähtiin, kuten H.U.G.S. = Helping 
Underpriviledged Gain Strength. 
Eräs kampusklubi Intiasta jopa jär-
jesti lukitaidottomille lapsille - ja ai-
kuisillekin - viikottaista kouluope-
tusta yliopiston tiloissa. Sopi hyvin 
yhteen tulevan presidenttimme 
Wayne Maddenin US-AID-järjes-
tön kanssa solmimaan sopimuk-
seen luki-taitojen edistämisestä!

Lopuksi kansainvälinen pre-
sidentti Wing-Kun Tam jakoi kun-
niakirjat kaikille paneeliin osallis-
tuneille ja muille vuoden mittaan 
ansioituneille leoille. Soisin tämän 
seminaarin saavan jatkoa ja jalan-
sijaa myös muissa kansainvälisissä 
kokouksissa. Europa Forumeissa-
han erilaiset seminaarit ja worksho-
pit, ml. Leo Forum, ovatkin pääsi-
sältönä.

Ylhäällä: Malesialainen leo Zenny sai leotoiminnasta paljon itseluottamusta, ja muutti sen avulla koko elämän-
sä suunnan. 
Alhaalla: Leo-Lion yhteistoimintaideoita esittelemässä Malesian edustaja.

heikki hemmilä

heikki hemmilä

Suomen Leot

Historiallinen Leo-Lion-

heikki hemmilä

heikki hemmilä
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Lehdet, katalogit ja mainokset,
kaikenlaiset painokset

   Helsinki - Joensuu - Nurmes - Tampere

www.punamusta.com

Kytäjä GolfHyvä 
Yhteistyökumppani!

Tervetuloa

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi kisailemaan
ja viihtymään kanssamme PunaMusta Golfturnaukseen

Kytäjä Golfiin Hyvinkäälle 11.9.2008

Päivän ohjelma on seuraava:
08.45    Aamukahvi
09.30 Kilpailuinfo
10.00 Kilpailu yhteislähtönä
14.00 Sauna lämpimänä
15.00 Ruokailu ja palkintojen jako

Kilpailumuoto:
18 r pistebogey (HCP max 36), paras SCR, lähimmäksi lippua, pisin draivi,
best Lady.

Yhteislähtöön mahtuu 72 innokasta pelaajaa, ilmoittaudu siis ajoissa mukaan!
Ilmoittautumiset 29.8.2008 mennessä / Leila Leinonen fax 09-3424 0199

ikämisriH omiTnallevA iraJ

kotimaista hyvää!
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