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Jyväskylä valmis Lions-juhlaan

KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN
ANSIOMERKIN ANOMUSLOMAKE
Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille, joka toimintakautensa aikana on esimerkillisesti edesauttanut
lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Ansiomerkin saamiseksi kauden 2011–2012 klubin sihteerin tulee täyttää tämä anomuslomake, tarkastaa
että kaikki ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se em. kauden 1. varapresidentin kanssa ja lähettää se kauden 2011–2012 piirikuvernöörin myönnettäväksi
viimeistään 15.7.2012. Ansiomerkin hinta on n. 16 euroa. Ansiomerkin jakamisen ajankohdan ja tavan päättää piirikuvernööri. Ansiomerkin saamisen
edellytykset ovat (rastita täyttämänne vaatimukset):
 1.

Klubi on suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa Suomen Lions-liitolle.

 2.

Klubi on ilmoittanut tulevan kauden virkailijansa Suomen Lions-liitolle määräaikaan mennessä.

 3. Klubin jäsenmäärä ei ole pienentynyt
4.

 Klubiin on toimintakaudella otettu vähintään yksi uusi jäsen tai
 Klubi on perustanut lions-, liitännäis- tai uuden vuosisadan klubin tai
 Klubi on toiminut leoklubin taustaklubina

 5.

Klubilla on ollut valtuutettu edustaja Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa kauden aikana.

 6.

Klubilla on ollut valtuutettu edustaja kauden aikana oman piirin vuosikokouksessa.

7.

Klubi on osallistunut vähintään yhteen moninkertaispiirin (Lions-liitto) aktiviteettiin kuten
 nuorisovaihtoon tai
 yhteispohjoismaiseen aktiviteettiin tai
 liiton vuosikokouksen hyväksymään muuhun aktiviteettiin.

 8.

Klubi on kauden aikana maksanut Arne Ritari -säätiön maksuja, korttimaksuja ja/tai Quest-maksuja vähintään 200 eurolla.
Lahjoitusten yhteissumma on _______ euroa.

 9.

Klubi on osallistunut piirin vuosikokouksen päättämiin aktiviteetteihin ja maksanut piirikokouksen päättämät maksut.

(Myöntäjä voi perustelluista syistä poiketa yhdestä kohtien 4–9 vaatimuksesta)
Täytettyään kaikki edellä esitetyt vaatimukset toimintakaudella 2011–2012 anoo Lions Club
__________________________________________________________

r.y. ansioituneelle kauden 2011–2012 presidentilleen

(nimi)_____________________________________________________

kotimaista 100 % presidentin ansiomerkkiä.

Paikkakunta ja päivämäärä ________________________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

________________________________________

______________________________________________________

1. varapresidentti 2011–2012

sihteeri 2011–2012

(Piirikuvernööri 2011–2012 täyttää)
Myönnän edellä esitetyn 100 % presidentin ansiomerkin ko. klubin ansioituneelle presidentille.
_________________________________________________________
Paikka ja päivämäärä

107-___________________________________________________
Piiri/Piirikuvernöörin 2011–2012 allekirjoitus

Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen
ja seminaariin 1/2012–2013
Aika
Paikka

Lauantai 25.8.2012 kello 10.00
Sokos Hotel Kuusamo, Kirkkotie 23, 93600 Kuusamo

Ohjelma
Perjantai
15.00–18.00 Kuvernöörineuvoston kokous (kuvernöörit ja toimialajohtajat)
17.00–18.30 Puolisotapaaminen
19.00–
Buffetillallinen
Lauantai
9.00–
10.00–11.00
11.00–12.00
12.00–12.45
13.00–14.30
14.30–15.00
15.00–17.00
18.00–19.00

Lionit
Ilmoittautuminen
Avajaisjuhla, Kuusamosali
Kuvernöörineuvoston päätösinfo, Kuusamosali
Kokouslounas
Kuvernöörineuvoston seminaari
Kokouskahvit
Kuvernöörineuvoston seminaari jatkuu
Kuusamon kaupungin vastaanotto,
Kaupungintalon valtuustosali (smokki tai tumma puku)
19.45–01.00 Iltajuhla, Sokos Hotel Kuusamo (pukeutuminen kuten edellä)
Puolisot
9.00–11.00
11.00–12.15
12.15–13.00
13.00–16.00
18.00–

Kuten lionit
Tutustuminen Hannu Hautalan luontokuvakeskukseen
Lounas Sokos Hotel Kuusamo
Opastettu kiertoajelu Kuusamon keskustassa, tutustuminen
Bjarmia Oy:n ja Oivangin nuorisokeskuksen toimintaan
Kuten lionit

Sunnuntai
9.00–12.00 Kuvernöörineuvoston oma ohjelma
12.00–
Lounas
Tervetuloa elokuun kuvernöörineuvoston kokoukseen Kuusamoon!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Seppo Söderholm
puheenjohtaja

Maarit Kuikka
pääsihteeri

ILMOITTAUTUMINEN KVN-VIIKONLOPPUUN 24.–26.8.2012
Lion ________________________________________________________________
Lionvirka ____________________________________________________________
DGkurssi ___________________________________________________________
Sähköpostiosoite tai puh. _______________________________________________
Mukaan tuleva seuralainen _______________________________________________
Majoitus
Varaukset

Sokos Hotel Kuusamo, Kirkkotie 23, 93600 Kuusamo
Puh. 08 8593 300 myyntipalvelu tai hotelkuusamo.kuusamo@sokoshotels.fi
huonekiintiö ”KVN kokous”, jokainen varaa majoituksen itse 4.8.2012 mennessä.
Huonehinnat 78 €/2 hh/vrk
78 €/1 hh/vrk
Huonehintaan sisältyy aamiainen, hotellisauna, iltaravintolan ohjelma ohjelmailtoina
sekä kuntoilutilan käyttö.
Lion
Ilmoittautumismaksu
10,00 €
Perjantai
Buffetillallinen
22,00 €/hlö
Lauantai
Lounas ja
iltapäiväkahvi
27,00 €/hlö
Iltajuhla illallisineen
50,00 €/hlö
(sis. tervetuliaismaljan)
Puolisoohjelma sisältää myös
lounaan ja iltapäiväkahvin
Sunnuntai
Keittolounas 15,00 €/hlö
Yhteensä

Puoliso/Seuralainen
5,00 €

Yhteensä
__________

22,00 €/hlö

__________

50,00 €/hlö

___________
___________

40,00 €/hlö

___________

15,00 €/hlö

___________

Toimituksen näkökulmasta
Yksi rokotus – yksi elämä

V

iime lehdessä oli PID Erkki Laineen hieno raportti Lionien päivästä
YK:ssa yhdessä 400 lionin kanssa. LCIF:n puheenjohtaja, PIP Sid L.
Scruggs III kirjoittaa myös samasta tilaisuudesta. Hän toteaa, että
keskusteluissa kasvatusohjelmamme Lions Quest tuli esille parhaana sosiaa
lisen ja emotionaalisen oppimisen ohjelmana kouluissa.
Lions Quest on antanut yli 12 miljoonalle nuorelle 72 maassa taitoja,
jotka auttavat heitä tekemään parempia päätöksiä ja kunnioittamaan mui
ta. LCIF:n kautta Lions Quest jatkaa yhteistyön tekemistä kunnioitettujen ja
hyvin tunnettujen järjestöjen kuten USA:n ulkoministeriön ja NoVosäätiön
kanssa. Lionien päivä YK:ssa tilaisuudessa Lions Quest otettiin virallisesti
YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastaisen osaston yhteistyökumppaniksi.
Yksi rokotus, yksi elämä on lionien tuhkarokkoohjelma. Yli 450 lasta päi
vittäin kuolee tuhkarokon seurauksena. LCIF:n tavoitteena on kerätä 10 mil
joonaa dollaria. Suomalaiset klubit ovat myös heränneet vaikuttamaan ke
räyksen onnistumiseen. Erinomaisen yksittäisenä esimerkkinä on 85 vuotta
täyttänyt Tauno Hammar, joka luovutti syntymäpäivänsä tuoton tuhkarok
koohjelmaan. Keräyksessä kunnostautuneet klubit ja lionit palkitaan Pu
sanin vuosikongressissa.

Ohjeita kirjoittajille
Yhteistyön parantamiseksi Lion lehteen kirjoittavien kanssa tässä muutamia
toivomuksia. Välttäkää lähettämästä juttuja ja kuvia PDF:nä, älkääkä lähettä
kö juttuja skannattuina valokuvina. Lehtileikkeleitä pyydämme myös välttä
mään. Rasteroidut kuvat eivät myöskään enää uudelleen julkaistuna onnistu.
Kuvat on paras lähettää omana tiedostonaan ja jpgmuodossa. Jutut taas
onnistuvat parhaiden liitetiedostona wordinä. Kuvia ja juttuja ei kannata
yhdistellä. Ja varminta on jättää tekstit alkuperäiseen muotoonsa, ilman
mitään kikkailuja.
Tärkeää toimituksen kannalta on, että muistaisitte aineistonjättöpäivät.
Tällä hetkellä näyttää sille, että moni ajattelee juttujen lähettämisen alka
van vasta aineistonjättöpäivänä. Tarkoitus kuitenkin olisi, että siihen men
nessä juttujen pitäisi olla toimituksessa. Eikä sittenkään kaikki jutut tilan
puutteen takia mahdu mukaan.

Katseet kohti Pusania
Kansainvälinen vuosikongressi pidetään kesäkuussa EteläKoreassa Pusa
nissa. Päämajan nettisivujen mukaan kiinnostus Aasiassa kokousta koh
ti on melkoinen, sillä ennakkoilmoittuneita on peräti 47 000. Suomestakin
varmaan matkaa suuri joukko lioneita puolisoineen Koreaan. Se onkin hie
no asia, tukeehan se ehdokkaamme PID Harri AlaKuljun mahdollisuuksia
tulevissa varapresidenttikamppailuissa. Jännitys kohoaa kuitenkin vuoden
kuluttua Hampurin vuosikongressin lähestyessä.
Kotimainen suurtapahtuma on Jyväskylän vuosikokous. Järjestelyt poik
keavat tällä kertaa aikaisemmista ja kokous alkaa jo perjantaina. Mielenkiin
toa lisää henkilövalinnat, sääntömuutokset sekä klubien vuosikokousaloit
teet. Äänestyksiltä ei vältyttäne tälläkään kertaa.
Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille eri puolille Suomea.
Jyväskylässä nähdään!

___________

Ilmoittautuminen viimeistään 4.8.2012 Lionsliiton sivuilla www.lions.fi
olevalla lomakkeella. Tiedustelut PDG Hilkka Paloniemi puh. 050 33 158 44
tai hilkka.paloniemi@kuusamo.fi
Ilmoittautumismaksut sekä maksut ruokailuista ja puoliso-ohjelmasta
viimeistään 4.8.2012 LC Kuusamo/Pohjanakkojen tilille Nordea FI36 21131800013193.
Viestikenttään osallistujien nimet ja merkintä KVN.

Raimo Naumanen
päätoimittaja

3/12 LION 3

Lion

Suomi – Finland

24. toukokuuta

Perustettu 20.3.1955

• JULKAISIJA
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
09 565 59 510

Suomen Lions-liitto ry

www.lions.fi

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

KANNEN KUVA: Jyväskylän Messu- ja kongressikeskus Paviljonki on
vuoden 2012 leijonien vuosikokouksen pitopaikka. Paviljonki on monipuolinen tapahtumakeskus keskellä kaupunkia ja sen tilat ja palvelut
mahdollistavat kaikenkokoisten tilaisuuksien järjestämisen. Suomen lionit puolisoineen kokoontuvat Jyväskylään perjantaina 8.6., jolloin pidetään jo vuosikokouksen ensimmäinen osa. Lauantaina on pääjuhlapäivä
ja silloin on mm. juhlamarssi. Päätösjuhla on sunnuntaina. Kuva: Jyväskylän Paviljonki.

Uutisaineistot:
leijonalehti@lions.fi tai
toimitus@lions.fi
Bo Lindberg
Svenskpråkig redaktör
Askvägen 11, 21600 Pargas
tel.bus. 02 215 4416
mobile 050 542 6806
e-mail: bo.lindberg@lions.fi
lionstidningen@lions.fi
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LEO-LEHTI
Ida Forsell
Soidintie 12 D 24,
00700 HELSINKI
puh. 050 340 6585
e-mail: leolehti@leo-clubs.fi
• TALOUS
Maarit Kuikka
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
puh. 09 565 59510, GSM 040 580 2494
e-mail: maarit.kuikka@lions.fi
• OSOITTEEN MUUTOKSET
Marja Pakkanen
puh. 09 565 59 515
e-mail: marja.pakkanen@lions.fi
• ILMOITUKSET
Veli-Matti Wilska
Myynti: Media-ammattilainen Adspace Oy
Isoharjantie 6
71800 SIILINJÄRVI
puh. 040 73 57 531
vmwilska@adspace.fi
Ilmoitusaineistot:
Ilmoitusaineisto on lähetettävä
sähköisesti osoitteella
vmwilska@adspace.fi tai
kirjeitse osoitteella Adspace Oy,
Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi
Lehden vastuu ilmoituksen
julkaisemissa sattuneessa
virheessä rajoittuu ilmoituksesta
maksetun määrän palauttamiseen.

Sivuilta löydät mm:
Lionien palvelu pysyy
Kansainvälinen presidentti Wing
Kun Tamin viimeiset ajatukset teh
tävässään kohdistuvat lioniin, ta
vallisen klubin tavalliseen jäseneen,
joka tekee kaikessa hiljaisuudessa mai
niota palvelutyötä. Tam osoittaa hänelle
ihailunsa, koska lionien luottamus on antanut toivoa
ihmisille siellä, missä toivoa ei enää ollut ja nostanut
heidän oloaan puutteesta ja hädästä .…………………. 4

Leijonat liikkeelle
Nyt on viime hetken mahdollisuus il
moittautua Suomen Lionsliiton Jy
väskylässä 8.10.6.2012 pidettävään
vuosikokoukseen. Vuosikokous on
suuri leijonatapahtuma, joka jokai
sen on koettava henkilökohtaisesti.
Vuosikokouksessa valitaan Suomen
Lionsliitolle uusi puheenjohtaja ja varapuheenjoh
taja.. ……………......................................… 18–21

Kutsu vuosikongressiin ............................……… 6

VIP Madden
Suomessa
LCI:n tuleva
kansainvä
linen
presi
dentti Wayne
Madden puo
lisonsa Lindan
kanssa vieraili
10.–14.5.
Suomessa. Vierailu alkoi Suomenlinnasta ja käyn
nillä LC Helsinki/Floorankukan kokouksessa ja jatkui
Turkuun, jossa pari tapasi suomalaisia leijonia. Pika
käynnin jälkeen matka jatkui Ahvenanmaalle, jossa ei
tiettävästi tämän tason leijonavieraita ole aikaisemmin
käynyt. ….......................................................… 25

Ehdokkaat II varapresidentiksi …................…… 7

• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi
• SEURAAVAT LIONIT
Vuoden 2012 Lion-lehti ilmestyy seuraavasti:
nro 1 9.2.
(aineistopäivä 13.1.)
nro 2 12.4. (aineistopäivä 17.3.)
nro 3 24.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 23.8. (aineistopäivä 31.7.)
nro 5 11.10. (aineistopäivä 14.9.)
nro 6 5.12. (aineistopäivä 12.11.)
Toimitukselle lähetetty aineisto palautetaan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto
kuhunkin numeroon on jätettävä mahdollisimman hyvissä ajoin ennen lehden
viimeistä aineistopäivää.
Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149
• PAINO
• TOIMITUSNEUVOSTO 2011–2012
Puheenjohtaja PDG Ossi Kurki
LC/Jyväskylä/Lohikoski
(040 848 7635/ossi.kurki@gmail.com.
Jäsenet: DC Heimo Turunen
LC Pudasjärvi (040 385 281,
vkkmedia@vkkmedia.fi),
DC Kari Heikkilä LC Tornio/Pudas
(0400 787 459, karihei@pp.inet.fi tai
kari.heikkila@lions.fi)
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös kansainvälisen hallituksen viimeisin suomalainen jäsen (PID Tapani Rahko), Lions-liiton puheenjohtaja (CC Heimo Potinkara)
ja pääsihteeri (lion Maarit Kuikka).
LION-lehti on Lions Clubs Internationalin
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituksen luvalla 20 kielellä: englanti, espanja,
japani, ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi,
flaami, korea, portugali, hollanti, tanska,
kiina, norja, islanti, turkki, kreikka, hindi
ja thai. LION-lehti on LCI:n suomenkielin julkaisu.

Estä turha
kuolema
Tuhkarokkooh
jelma on lähtenyt
Suomessakin hy
vin käyntiin. Estä turha kuolema vetoaa meihin ja keräys
on tuottanut huhtikuun loppuun mennessä jo 37 000 dol
laria. Jyväskylän vuosikokouksessa on LCIF osasto, jos
sa esitellään myös tuhkarokkoohjelmaa sekä Haitin talo
projektia. ………................................................... 9
Mitä ulkomaalaiset
ajattelevat Suomesta? ………………………… 14–15

LeijoNaiset risteilyllä ………….......………… 26–27
Klubien arkea ja juhlaa ……….......…………. 44–53

Tauno Hammar lähes 60 jalokiven leijona
85 vuotta hiljattain täyttänyt Ambassador of Good
Will jäsen Tauno Hammar jaksaa hämmästyttää.
Koko Euroopassa ehkä eniten MJFtimantteja omaa
va Tauno keräsi syntymäpäivävastaanotollaan noin
6 000 dollaria, ja luovuttaa rahat LCIF:n meneillään
olevaan tuhkarokkokeräykseen. Taunon klubi Helsin
ki/Metsälä oli Euroopan ensimmäinen 100 prosentin
MJklubi. ……………….......……..................……… 17

Uusia jäseniä …………………..........................… 58
Svenska sidor …………................…........... 60–69
Leo-sivut …………………....…………. 70–75

Kansainvälisen presidentin viesti – We serve

LCI:n hallitus 2011–2012

Aika vierii;
lionien palvelu pysyy

L

 KANSAINVÄLISET PRESIDENTIT:
Presidentti, Dr. WING-KUN TAM,
Unit 1901-2, 19/F,
Far East Finance Centre, 16 Harcourt
Road, Hongkong, Kiina.
Edellinen presidentti, SID L.
SCRUGGS III, 698 Azalea Drive, Vass,
Pohjois-Carolina 28394, USA.
Ensimmäinen varapresidentti,
WAYNE A. MADDEN, Post Office Box
208, Auburn, 46706 Indiana, USA
Toinen varapresidentti BARRY
JOHN PALMER, Pos Offive Box 200,
Boerowra NSW 2081, Australia.

 KANSAINVÄLISET JOHTAJAT:
Toisen vuoden johtajat:
YAMANDU P. ACOSTA, Alabama,
USA, DOUGLAS X. ALEXANDER, New
York, USA, Dr. GARY A. ANDERSON,
Michigan, USA, NARENDRA
BHANDARI, Pune, Intia, JANEZ
BOHORIC, Kranj, Slovenia, JAMES
CAVALLARO,Pennsylvania, USA,
TA-LUNG CHIANG, Multiple District
300 Taiwan, PER K. CHRISTENSEN,
Aalborg, Tanska, EDISSON KARNOPP,
Santa Cruz Do Sul, Brasilia,
SANG-DO LEE, Daejeon, Korea,
SONJA PULLEY, Oregon, USA,
KRISHNA REDDY, Bangalore, Intia,
ROBERT G. SMITH, California, USA,
EUGENE M. SPIESS, South Carolina,
USA, EDDY WIDJANARKO, Surabaya,
Indonesia, SEIKI YAMAURA, Tokio,
Japani, GUDRUN YNGVADOTTIR,
Gardabaer, Islanti.
Ensimmäisen vuoden johtajat:
DR JAGDISH GULATI, Allahabad,
Intia, SUNIL JAYALATH WATAWALA,
Negombo, Sri Lanka, MARVIN
JAMES CHAMBERS, Fillmore,
Saskatchewan Kanada, KOAQUIM
ANTONIO CARDOSO BORRALHO,
Linda-a-Velha, Portugali, KLAUS
TANG , Neustadt/Wied, Saksa,
CLAUDETTE CORNET, Pau, Ranska,
TSUGUMICHI HATA, Sendai, Miyagi,
Japani, JUNICHI TAKATA, Okuda,
Toyama, Japani, PONGSAK “PK”
KEDSAWADEVOND, Phetchaburi
Province, Thaimaa, CARLOS
ALBERTO VALENCIA, Caracas
D.C., Venezuela, BOB CORLEW,
Milton, Tennessee, USA, MARK
HINTZMAN, Watertorwn, Wisconsin,
USA, CAROLYN A. MESSIER,
Windsor Locks, Connecticut, USA,
ALAN THEODORE “TED” REIVER,
Wilmington, Delaware 19803, USA,
BRIAN E. SHEEHAN, Bird Islant,
Minnesota USA, DAVE HAJNY, Ennis,
Montana USA, JOE AL PICONE,
Brenham, Texas USA.

Lionsvuotemme lähestyy loppuaan.
Toivon näkeväni monet teistä vielä
myöhemmin tässä kuussa Busanin
kansainvälisessä vuosikongressis
samme. Odotamme sen olevan yksi
suurimmista, ellei jopa suurin vuo
sikongressimme koskaan.
Minulla on ollut valtava etuoikeus
ja suuri ilo palvella presidenttinänne.
Lionit ovat palvelleet uskomattoman
intohimoisesti tänä vuonna. Palve
lumme on kohonnut aivan uusiin
ulottuvuuksiin. Jokainen lion jokai
sessa klubissa ansaitsee kiitoksen.

Klubi on perheeni –
saanut vastakaikua
Tänä vuonna lioneilla on ollut myös
hauskaa ja he ovat tunteneet olevan
sa kuin kotonaan omissa klubeis
saan. Käsitykseni siitä, että klubini
on perheeni, on saanut vastakaikua
lioneilta. Sen seurauksena jäsenten
pysyvyys on ollut voimakasta tänä
vuonna, ja yleinen jäsenmäärä on
positiivinen.
Lionit ovat ottaneet omakseen
myös puunistutuskampanjamme.
Tähän mennessä olemme istutta
neet yli 8,3 miljoonaa puuta. Puut
eivät ainoastaan kaunista paikka
kuntiamme, vaan ne myös autta
vat säilyttämään niitä. Istuttamam
me puut saattavat imeä itseensä jopa

Tämän vuoden kuluessa kansainvälisen presidentin Wing-Kun Tamin teema
”Minä luotan” on muuttunut muotoon ”Me luotamme”.
Kuva: Heikki Hemmilä.

1,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia,
enemmän kuin tonnin jokaista lionia
kohden. Autamme pelastamaan pla
neettaamme.

Ihailuni sinulle
tavallinen jäsen
Minun presidenttivuoteni on kiistä
mättä osoittanut todeksi sen, että

lujasti luottamalla olemme kykene
väisiä liittämään yhteen rohkeuden,
sitoutumisen ja toiminnan muut
taaksemme maailmaa ja tehdäksem
me siitä sellaisen paikan, jonka me
kaikki haluamme ja ansaitsemme.
Viimeiset ajatukseni presidentti
nänne kohdistuvat sinuun – tavalli
sen klubin tavalliseen jäseneen, joka
teet kaikessa hiljaisuudessa mainiota
palvelutyötä. Osoitan sinulle ihailu
ni ja parhaat terveiseni. Sinä luotat
lioneihin, ja sinun luottamuksesi on
antanut toivoa ihmisille siellä, missä
toivoa ei ole ollut, ja nostanut hei
dän olojaan puutteesta ja hädästä.

Me luotamme
Tämän vuoden kuluessa ”Minä luo
tan” on muuttunut muotoon ”Me
luotamme”. Luottamuksemme voi
malla parannamme edelleenkin maa
ilmaa ja pysymme jatkuvasti maail
man suurimpana palvelujärjestönä.

Kansainvälinen presidentti Wing-Kun Tam seuraa Keniassa lionien puunistutusta. Kampanja on laajentunut erinomaisesti ja puita on istutettu maailmalla jo 8,3 miljoonaa.

Wing-Kun Tam
Lions Clubs Internationalin
presidentti
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Ennätysmäiset yli 47 000 ennakkoilmoittautunutta

Dynaaminen Busan odottaa lioneja

Busan on Etelä-Korean toiseksi suurin kaupunki ja vauras merenrantakaupunki. Kesäkuussa sen vilkas elämänrytmi saa uutta väriä, kun kymmenettuhannet lionit eri puolilta maailmaa saapuvat kaupunkiin pitämään vuotuista kokoustaan.

Toista kertaa EteläKoreassa pidet
tävä lionien kansainvälinen vuosi
kongressi saa ennätysmäisen osan
oton. Jo huhtikuussa Busanissa
22.–26.6. pidettävään 95. conven
tioniin on ilmoittautunut 47 000
osallistujaa. Pohjan hyvälle osan
otolle antaa se, että EteläKoreassa
on 85 000 lionia, joista kymmenien

tuhansien uskotaan osallistuvan ai
nakin osaan kongressiohjelmista.
Busan on 1600luvulla perustet
tu vilkas ja vauras merenrantakau
punki, jonka asukasluku kohoaa 3,5
miljoonaan. Loistavan infrastruk
tuurinsa ansiosta kaupunki vastaa
hallituksen sille antamaa nimitystä
”dynaaminen Busan”. 1980luvul

le saakka Busan tunnettiin maail
man kenkäpääkaupunkina, sillä en
simmäiset massatuotannossa olleet
Niketossut ja 80 prosenttia maail
man kaikista jalkineista valmistettiin
siellä. Busanissa on myös Shinsegae,
maailman suurin tavaratalo.
Kaupungin todellinen jalokivi on
hiekkarannanpuoleinen turismin ja
kongressien keskuspaikka Haeundae.
Siellä järjestetään lokakuussa Aasian
suurimmat filmifestivaalit.
Kansainvälisen
vuosikokouk
sen tapahtumat sijoittuvat kaikki
BEXCON messu ja kongressikes
kukseen. Hotelleista on kokousvie
raille ilmainen bussikuljetus, vaik
ka välimatkat ovat melko lyhyet. Jo
lauantaina 23.6. on kuuluisa kan
sainvälinen paraati, johon osallistu
nee noin 40 000 vierasta. Osanotta
jia on yli 100 maasta. Saman päivän
iltana on kansainvälinen show. Ava
jaisistunto lippuseremonioineen on
sunnuntaina 24.6. ja seuraavana päi
vänä on toinen yleisistunto sekä lu

kuisa määrä seminaareja. Äänestyk
set ovat ohjelmassa tiistaina 26.6.
ja päätösistunto. Tilaisuudessa ase
tetaan kansainvälinen presidentti,
kansainväliset johtajat sekä piiriku
vernöörit virkoihinsa.

Tri Margaret Chan
juhlapuhujana
Maailman terveysjärjestön (WHO)
toiminnanjohtaja tri Margaret Cahn
on yleisistunnossa 25.6. juhlapuhu
jana. Hän on kotoisin Kiinan tasa
vallasta ja on aikaisemmin toiminut
Hongkongin valtion palvelukses
sa WHO lähettiläänä koskien in
fluenssaepidemioita sekä WHO:n
tartuntatautien osaston avustava
na johtajana.
Suomalaisiakin eksoottiseen Ete
läKoreaan on lähdössä runsaasti.
Mukana ovat myös Suomijohtoon
arpajaisissa menestyneet. Lahjoitus
ten perusteella kuuden piirin edusta
jat pääsivät matkaan.

Kutsu kansainväliseen vuosikongressiin
Lionsklubien kansainvälisen ohje
säännön VI:n luvun 2. pykälän mu
kaisesti esitän täten virallisen kut
sun vuoden 2012 kansainväliseen
vuosikongressiin. Järjestyksessä 95.
kansainvälinen vuosikongressimme
pidetään Busanissa, Korean tasaval
lassa. Kongressi alkaa 22.6. kello
10 ja päättyy 26.6. Kongressin tar
koituksena on valita presidentti, en
simmäinen ja toinen varapresident
ti sekä kansainvälisen hallituksen 17
jäsentä ja saada päätökseen muita
asioita, joita voi asianmukaisesti tul
la esille ennen kokousta.
Busan on jännittävä, nopea
tempoinen maailmanluokan suur
kaupunki, jossa on runsaasti hienoja
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ravintoloita ja turistikohteita. Sinis
ten vuorten, jokien ja ihanien hiek
karantojensa ympäröimä Busan on
myös yksi maailman kauneimmista
kaupungeista. Lionit tulevat nautti
maan suuresti kaupungin lempeistä
lämpötiloista, ainutlaatuisesta kore
alaisesta kulttuurista ja loistavasta
keittiöstä, joka on kuuluisa ennen
kaikkea tuoreista merenantimistaan.
Kongressiviikko on loistava,
unohtumaton kokemus täynnä yh
teenkuuluvaisuutta, hauskuutta ja
uuden oppimista. Lionit pääsevät
nauttimaan monista pysyvistä pe
rinteistä kuten sytyttävä lippusere
monia, juhlallinen kansainvälinen
paraati ja monikulttuurinen kan

sainvälinen show. Mieliinpainuvien
yleiskokousten ohjelmasta mainit
takoon esimerkiksi Maailman ter
veysjärjestön pääjohtajan tri Marga
ret Chanin juhlapuhe, vuoden 2012
Humanitaarisen palkinnon ojenta
minen sekä vuoden 20122013 kan
sainvälisen presidentin ja piirikuver
nöörien virkaanasettaminen.
Korean lionit toivottavat vieraan
sa lämpimästi tervetulleiksi ja var
mistavat sen, että tästä kongressista
muodostuu kaikin puolin aivan eri
tyisen upea. Tämä kongressi tulee
olemaan voimakas todiste Me luo
tamme lauseen voimasta samoin
kuin lionien perhesiteiden kestäväs
tä arvosta. Kannustan teitä voimak

kaasti osallistumaan tähän erityiseen
lionstapahtumaan.
Olen allekirjoittanut tämän kut
sun Oak Brookissa, Illinoisissa, Ame
rikan Yhdysvalloissa toukokuun 7.
päivänä 2012.
Lämpimin terveisin,

Presidentti Wing-Kun Tam
Lionsklubien kansainvälinen
järjestö

Ehdokkaat toiseksi varapresidentiksi

Määräaikaan mennessä kansainvälisen varapresidentin virkaan ilmoittautui kahdeksan ehdokasta. Vaali pidetään
26. kesäkuuta 95. kansainvälisessä vuosikongressissa Busanissa, Koreassa.

Harri Ala-Kulju

Phil Nathan

Steven Sherer

Salim Moussan

Entinen kansainvälinen johtaja Harri Ala
Kulju on LC Espoo/ Keskus klubin jä
sen vuodesta 1977. Hän on ammatiltaan
vakuutusjohtaja ja toiminut järjestön
monissa viroissa mukaan lukien kan
sainvälisen hallituksen jäsenyyden sekä
Tampereen Eurooppa Forumin president
tiys. Hän on saanut lukuisia palkintoja,
joista mainittakoon useita kansainvälisen
presidentin tunnustuskirjoja, kahdeksan
kansainvälisen presidentin palkintoa ja
the Ambassador of Goodwill palkinto.

Earls Colnesta, Englannista, kotoisin ole
va entinen kansainvälinen johtaja Phil
Nathan. Hän on the South Woodham
Ferrers Lions Clubin perustajajäsen. Nat
han, joka on ammatiltaan pörssimeklari
ja yritysjohtaja, on toiminut Europa Foru
min presidenttinä vuonna 2006 ja toimii
hallituksen jäsenenä kahdeksassa eri hy
väntekeväisyyssäätiössä ja on aktiivises
ti mukana useissa ammatillisissa, yhteis
kunnallisissa ja paikallisissa järjestöissä.

Entinen kansainvälinen johtaja Steven
Sherer on kotoisin New Philadelphias
ta, Ohiosta. Hän on ammatiltaan viral
linen tilintarkastaja ja ollut the Dover
Lions Clubin jäsen vuodesta 1980. Hän
on progressiivinen Melvin Jones jäsen.
Hän toimii GMTaluekoordinaattorina ja
on saanut lukuisia kansainvälisiä palkin
toja, mm. the Ambassador of Goodwill
palkinnon ja kansainvälisiä johtajuus
palkintoja.

Entinen kansainvälinen johtaja Salim
Moussan on kotoisin Beirutista, Libano
nista. Hän omistaa liikeyrityksen ja on
mukana monissa ammatillisissa ja pai
kallisissa järjestöissä. Hän on ollut kah
desti kansainvälisen hallituksen nimitet
tynä jäsenenä sekä toiminut kaksi kertaa
ryhmänjohtajana kansainvälisissä vuosi
kongresseissa. Hän on toiminut puheen
johtajana 23. ISAAME Forumissa. Hän on
Libanonin Lions Eye Centerin perustaja.

G. Ramaswamy

Joe Preston
Entinen kansainvälinen johtaja Joe Pres
ton, joka on kotoisin Deweystä, Arizo
nasta, on liittynyt the Mesa Host Lions
Clubiin vuonna 1974 ja kuuluu nyt the
Bradshaw Mountain Lions Clubiin. Ford
merkkimyynnin johtajana toimiva Preston
on palvellut lionina lukuisissa tehtävis
sä. Hän oli myös vuoden 1994 Phoeni
xin vuosikongressin puheenjohtaja ja
Portlandin USA/Canada Forumin pu
heenjohtaja vuonna 2003. Hän on saa
nut the Ambassador of Goodwill palkin
non ja muita palkintoja.

Francisco Fabríco
De Oliveira Neto

Giovanni Rigone

Entinen kansainvälinen johtaja G. Ramas
wamy on kotoisin Coimbatoresta, Inti
asta. Hän liittyi the Annur Town Lions
Clubiin vuonna 1985 ja toimi sen charter
presidenttinä. Hänet on palkittu yli 900
uuden jäsenen hankkimisesta lionsklu
beihin. Hän on myös vauhdittanut mo
ninkertaispiiri 324:n jäsenkasvua nouse
maan 30 000 jäsenestä 105 000 jäseneen.
Ramaswamy on teollisuusjohtaja ja saa
nut lukuisia ammatillisia, yhteiskunnalli
sia ja paikallisia palkintoja.

Yksi muutos ohjesääntöön
Virallinen tiedotus
2012 Kansainvälinen vuosikongressi, Busan, Korean tasavalta
Seuraava muutosehdotus kansainväliseen ohjesääntöön tuodaan edustajien
äänestettäväksi vuoden 2012 kansainvälisessä vuosikongressissa.
Tämä muutos edellyttää enemmistön kannatusta tullakseen hyväksytyksi.
KOHTA 1:
PÄÄTÖSEHDOTUS POISTAA JÄSENTEN VELVOLLISUUKSIA JA OIKEUKSIA
JA ETUOIKEUKSIA KOSKEVAT TAULUKOT KANSAINVÄLISESTÄ
OHJESÄÄNNÖSTÄ, JA PÄÄTÖKSEN TULTUA HYVÄKSYTYKSI SIIRTÄÄ

Entinen kansainvälinen johtaja Francisco
Fabríco De Oliveira Neto on liittynyt the
Catolé do Rocha Lions Clubiin Brasiliassa
vuonna 1985. Hän on ammatiltaan yrit
täjä ja liikejohtaja. Hän on saanut lukui
sia palkintoja, joista mainittakoon kuusi
kansainvälisen presidentin tunnustuskir
jaa, the Paradigm Medal, johtajuuspalkin
to ja kaksi presidentin palkintoa.

Entinen kansainvälinen johtaja Giovan
ni Rigone on italialaisen the Pavia Host
Lions Clubin jäsen vuodesta 1969. Hän
omistaa insinööritoimiston ja on toimi
nut useissa lionsviroissa. Hän toimi Eu
rooppa Forumin presidenttinä vuonna
1992. Hän on saanut monia lionspal
kintoja, joista mainittakoon 21 kansain
välisen presidentin palkintoa ja the Am
bassador of Goodwill palkinto.

NÄMÄ TAULUKOT KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN
TOIMINTAPERIAATTEIDEN JÄSENLUOKKIA KOSKEVAAN PYKÄLÄÄN.
HYVÄKSYTÄÄNKÖ SEURAAVA PÄÄTÖSEHDOTUS?
HYVÄKSYTÄÄN, että Luku XI, pykälä 7 Kansainvälisestä ohjesäännöstä muutetaan
siten, että ensimmäisen kappaleen toinen virke poistetaan kokonaisuudessaan ja
korvataan seuraavasti:
Sellaisilla jäsenluokilla on kansainvälisen hallituksen toimintaperiaatteiden
mukaisesti esitetyt oikeudet, etuoikeudet ja velvollisuudet.
HYVÄKSYTÄÄN EDELLEEN, että Kansainvälisen ohjesäännön Luku XI, pykälä 7
muutetaan poistamalla Velvollisuudettaulukko sivulta 47 ja
Oikeudet ja etuoikeudet taulukko sivulta 48.
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Puheenjohtajan palsta

Havaitsemme inhimilliset tarpeet!

H

Hyvät lionit! Yhteinen kautemme on
huipentumassa liiton vuosikokouk
seen Jyväskylässä. Paikalliset lionit ja
klubit yhdessä Jyväskylän kaupungin
kanssa tarjoavat meille hienon ta
pahtuman erinomaisissa puitteissa.
Kokouksessa on päätettävänä mo
nia tärkeitä asioita ja klubien aloit
teita. Myös seuraavan kauden toi
minnan suuntaviivat vahvistetaan,
sekä valitaan uudet puheenjohtajat.
Kokous on myös sääntömuutosko
kous. Sääntöjä on aika ajoin muu
tettava, jotta ne eivät muodostuisi
esteeksi välttämättömien uudistus
ten toteuttamiselle.

Poimintoja kaudesta
Yleisesti voimme tuntea hyvää miel
tä onnistuneesta kaudesta. Kaudel
le asetetut tavoitteet ovat täyttyneet
vähintäänkin kohtuullisen hyvin.
Kauden 2011–2012 liiton toimin
nan painopisteinä olivat mm. avoi
muuden ja viestinnän kehittämi
nen, lions arvojen sisäistäminen ja
arvokeskustelu klubeissa, liiton ta
louden ja toimintojen kehittäminen,
sekä kansainvälisyys ja Suomi Joh
toon kampanja edistäminen.
Viestinnässä pääpaino on ol
lut sähköisen median tehokkaampi
hyödyntäminen. Uutena mediana
otimme käyttöön uutiskirjeet, jonka
avulla pystymme tehokkaasti koh
dentamaan viestien perille menon
halutuille kohderyhmille. Sosiaalisen
median työryhmä on aloittanut toi
minnan. Avoimuutta on lisätty vie
mällä hallituksen ja kuvernöörineu
voston pöytäkirjojen referaatit liiton
nettisivuille. Työn alle on otettu lii
ton nettisivujen uudistamisprojekti,
samoin kuin jäsenrekisterin kehittä
minen.
Kauden aikana olen puheissa
ni korostanut lions arvojen ja etik
kaamme noudattamisen tärkeyttä.
Näihin arvoihin toimintamme tu
lee vahvasti nojata ja niihin meidän
tulee sitoutua jäseneksi tultuamme.
Arvotyöryhmä on toteuttanut arvo
keskustelun klubeissa. Kyselyn tu
losten pohjalta julkaisemme Jyväsky
län vuosikokouksessa yhteenvedon
niistä arvoista, joita jäsenet pitävät
tärkeinä klubitoiminnassaan.

Liiton toiminnot ja talous
Liiton toimintojen tehostamistyö
aloitettiin uudistamalla toimikun
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Liiton puheenjohtajan Heimo Potinkaran toimintakauteen mahtui lukuisa määrä edustuksia. Kuvassa CC Potinkara (vasemmalla) K-piirin vuosijuhlassa luovuttamassa rauhanjulistekilpailun palkintoa Vuorelan koulun 12-vuotiaalle oppilaalle Laura Tickille. Kuvassa myös piirikuvernööri Pekka Järvelä ja sponsoroivan klubin edustajana lion Rauha Toivanen LC Siilinjärvi/Tarina. Kuva: RNen.

tarakenne. Uutena toimialana pe
rustettiin Palvelu ja varainhankin
ta toimikunta. Tämän toimikunnan
tarkoituksena on kehittää ja koor
dinoida lukumääräisesti suureksi
kasvaneita aktiviteettejamme. Kau
den aikana neuvottelimme Yle hyvä
säätiön kanssa Nenäpäivä kampan
jan jatkamisesta lionien osalta. Kun
neuvotteluissa ilmeni, että meillä ei
ole mahdollisuutta päästä kerättyjen
varojen jakajiksi teki kuvernöörineu
vosto hallituksen esityksestä päätök
sen, että emme liittotasolla osallistu
keräykseen tulevalla kaudella. Tämä
oli mielestäni oikea päätös. On pa
rempi keskittyä omiin aktiviteetteihin
ja kehittää niitä. Keskustelu seuraa
vasta Punainen Sulka keräyksestä on
aloitettu ja kampanja tullaan toteut
tamaan lähivuosina.
Liiton talouden osalta lähtökoh
ta kaudelle oli vaikea. Kasvaneet toi
mintamenot ja aleneva jäsenmäärä
ovat syöneet rahoituspohjaamme.
Olemmekin kauden aikana noudat
taneet tiukkaa säästölinjaa talouden
saattamiseksi tasapainoon. Tiukka

talouslinja onkin tuottanut tulos
ta. Kaudelle osui myös uuden pää
sihteerin valinta. 1.7.2012 virallises
ti eläkkeelle jäävä pääsihteeri Markus
Flaamingin jäi pitämään kertyneitä
vapaita 1.1.2012. Uusi pääsihteeri
Maarit Kuikka aloitti 1.3.2012. Täs
tä aiheutuu 4 kuukauden ajalta kah
den pääsihteerin palkkakulut. Jo nyt
voi sanoa, että pääsihteerin vaihdos
on sujunut onnistuneesti. Tästä on
hyvä jatkaa tuleville kausille. Vaikka
liiton talous onkin tiukalla säästölin
jalla saatu tasapainoon, on meidän
lähitulevaisuudessa otettava tarkas
teluun myös jäsenmaksun korotuk
sen tarve.

Kansainvälisyys
Vaikka klubien pääasiallinen autta
miskohde on oma paikkakunta, ovat
maamme lionit tukeneet hyvin myös
kansainvälisiä kohteita. Näistä mai
nittakoon mm. Haiti talot, Sri Lankan
silmäsairaala, Sri Lankan kummilap
set, tuki LCIF:n katastrofi kohteisiin,
sekä NSR yhteistyön kohteet. Hie

noa on ollut myös todeta klubiem
me tuki Suomi johtoon kampanjan
hyväksi. Unelmamme toteutumi
nen lähestyy päivä päivältä. Minus
ta viimeistään nyt voidaan lopettaa
puheet, että emme riittävästi tukisi
kansainvälisiä kohteita ja tavoitteita.
Tältäkin osin maamme lionit kanta
vat vastuunsa erinomaisella tavalla.

Lopuksi
Lämpimin ajatuksin ja kiitollisin mie
lin kirjoitan viimeistä puheenjohta
jan palstaani Lionlehteen. Vuosi on
kulunut nopeasti ja työntäyteisesti.
Paljon olemme yhdessä saaneet ai
kaan. Toivotan Teille kaikille rentout
tavaa kesää, sekä jatkossakin iloista
palvelumieltä hyvän harrastuksem
me parissa.
Kiittäen!

Heimo Potinkara
Puheenjohtaja

LCIF vetoaa Suomen lioneihin
– estä turha kuolema
Bill ja Melinda Gates säätiö haastoi meidät lionit. Jokaista lionien lah
joittamaa kahta dollaria vastaan, Gates säätiö lahjoittaa yhden dollarin. Ta
voite on kerätä yhdessä 15 miljoonaa USD kesäkuun loppuun mennessä.
Kaikki tuhkarokko-ohjelmaan annettavat lahjoitukset pyydetään
seurannan takia tekemään Suomen Lions-liiton katastrofitilin
kautta FI54 8000 1970 8298 84.
Viitteeseen tulee ehdottomasti merkitä klubin nimi ja tuhkarokkoohjelma, silloin on mahdollisuus käyttää lahjoitusta myös Melvin
Jones- (MJF) tai PMJF jäsenyyksiin.
HUOM! Jotta lahjoitukset voidaan suunnata tuhkarokkoohjelmaan, pitää ne olla klubeilta tilitettynä liiton tilille 21.6.2012
mennessä.

Marjo Kiviranta
LCIF MD-C

LCIF -säätiön puheenjohtaja IPIP Sid L.Scruggs puolisonsa kanssa seuraamassa rokotuskampanjaa Nepalissa.

Tuhkarokko-ohjelma: Yksi rokotus
– yksi elämä
Tuhkarokkoohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin meillä Suomessa. Tähän
mennessä on lahjoituksia tullut klubeilta ja yksittäisiltä lioneilta jo yli 37 000
USD eli noin 28 000 €. Kiitän kaikkia lahjoittajia avokätisyydestänne ja toi
von, että saamme kerätyksi Suomen lioneille annetun tavoitteen 154 000 €.
Tämä tekee lionia kohden 6€. Se ei ole iso summa yhdelle lionille,
mutta sillä saamme rokotetuksi 8 lasta tuhkarokkoa vastaan! Maail
manlaajuisesti on tähän mennessä lahjoituksia kertynyt yli 2,6 miljoonaa
USD, josta Euroopan osuus on 228 076 USD.

VUOSIKOKOUKSESSA ON LCIF -OSASTO
Siellä esitellään tuhkarokkoohjelmaa. Osastolta saa suomen ja ruotsinkie
lisiä esitteitä sekä sieltä voi ostaa haluttuja tuhkarokkopinssejä.
LCIF osastolla esitellään myös Haitin taloprojektia. Keräys päättyy kesä
kuun loppuun mennessä.
JYVÄSKYLÄSSÄ TAVATAAN

KIINTEISTÖSIJOITUSMATKA

Euroopan tilanne
Euroopasta tuhkarokko on voitettu sairaus. Viime vuosina tuhkarokkota
pauksia on kuitenkin alkanut ilmetä uudelleen. Lähinnä tautia Eurooppaan
tuovat tuhkarokkoalueilta tulevat matkustajat. Vuonna 2010 todettiin pel
kästään Ranskassa 10 tapausta.

Aliravitut lapset ja tuhkarokko
Maailmassa kuolee joka päivä noin 450 lasta tuhkarokon aiheuttamiin komp
likaatioihin ja niiden jälkitauteihin. Tämä tarkoittaa lähemmin tarkasteltu
na, että melkein joka neljäs minuutti jossain päin maailmaa kuolee lapsi –
turhaan. Useimmat tautiin menehtyvistä lapsista ovat jo taudin saadessaan
aliravittuja, mikä heikentää heidän vastustuskykyään.

LCIF JA LIONIT AUTTAVAT
MAAILMANLAAJUISESTI
Meillä lioneilla on mahtava verkosto ympäri maailmaa ja sen ovat huoman
neet jo muutkin järjestöt. Sen lisäksi, että lionit keräävät varoja tuhkarok
korokotteisiin, me myös autamme verkostomme avulla sellaisillakin alueilla,
missä tiedon saanti ja apu ovat vaikeasti saavutettavissa. Monilla tällaisilla
vaikeakulkuisilla alueilla, lionit ovat kiertäneet kylästä kylään ja kertoneet
tuhkarokkoohjelmasta. Lisäksi he ovat myös järjestäneet kuljetuksia roko
tuspaikoille. Samalla kun lapsia rokotetaan tuhkarokkoa vastaan, myös hei
dän terveydentilansa kartoitetaan.

LCIF JA TUHKAROKKO-OHJELMA
LCIF tekee Tuhkarokkoohjelmaa yhdessä kansainvälisten järjestöjen WHO,
UNICEF, UNF ja Punainen Risti kanssa. Tarkoituksena on tämän vuoden lop
puun mennessä saada pelastetuksi 157 miljoonaa lasta.

ALANYAAN JA KYPROKSELLE
Tule osastollemme
Jyväskylän vuosikokouksessa!
AKDENIZ LIFE
www.asuntoturkissa.fi
Lisätiedot Leijonaveli Arto
p. 0400-650100, artohyoky@gmail.com
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Kansainvälinen hallitus

Tiedonkulku kansainvälisistä asioista lisääntyy

L

Lionsjärjestön kansainvälinen hal
litus kokoontui 13.–17.4.2012 San
Franciscossa USA:ssa. Tehtyjen pää
tösten mukaan järjestössä lisätään
tiedonkulkua ja avoimuutta. Hal
litus päätti, että jatkossa pidetään
alueiden ja lohkojen puheenjohta
jat sekä klubien varapresidentit ai
kaisempaa paremmin informoituina.
Kaikki tarpeelliset tiedotteet, jotka lä
hetetään piirikuvernööritiimeille, toi
mitetaan myös alueiden ja lohkojen
puheenjohtajille. Samalla tavalla
kaikki klubien presidenteille lähetet
tävät, tarpeelliset tiedotteet toimite
taan klubien varapresidenteille. Tätä
varten käynnistetään klubien vara
presidenttien tietojen tallentaminen
rekisteriin heti ensi kauden alussa.

APURAHOJA JA
KOULUTUSTA
Kansainvälinen säätiö LCIF hyväksyi
kokouksessaan 92 Standardi, kan
sainvälisen avun ja Core 4 apurahaa,
yhteensä yli 4,5 miljoonaa dollaria.
Hallitus suuntasi lisäksi 100 000 dol
larin Core 4 apurahan Lions Quest
aktiviteettien tukemiseen LCI:n sekä
YK:n päihteiden ja rikostenvastaisen
toimiston välisen yhteistyösopimuk
sen linjausten mukaisesti. 400 000
dollarin SightFirstapuraha myön
nettiin tukemaan diabeteksesta ai
heutuvien silmäsairauksien hoitoa
WHO:n ja LCI:n yhteistoimintaso
pimuksen mukaisesti. Edelleen hal
litus hyväksyi 130 000 dollarin li
säbudjetin WHO:n kanssa tehdyn
palvelusopimuksen puitteissa. Ja
paniin suunnattiin maanjäristykseen
ja tsunamiin annetusta lahjoituksista
3.18 miljoonan dollaria neljään pro
jektiin, joilla tuetaan tuhoalueiden
jälleenrakentamista ja katastrofista
toipumista.
Vuosittain hyväksyttävien Sight
Firstapurahojen
yhteenlaskettu
maksimisumma korotettiin 13 mil
joonaan dollariin ja vuosittaisen hu
manitaarisen palkinnon summa nos
tettiin 200 000 dollarista 250 000
dollariin. Kiinan Vammaisten Yh
distyksen
kunniapuheenjohtaja,
Mr. Deng Pufang nimettiin kauden
2011–2012 humanitaarisen palkin
non saajaksi.
Hallitus uudisti LCIF:n kansainvä
lisen apurahan myöntämiskriteereitä
siten, että kansainvälisessä projek
teissa on Lionien oltava vahvasti mu
kana ja projektilla on oltava Lions
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identiteetti. Apurahaa ei myönnetä
pelkkään tavaroiden kuljettamiseen
kansainväliseen avustuskohteeseen.
Hätäapurahan myöntämiskriteereitä
taas tarkennettiin siten, että piirille
voidaan antaa ainoastaan yksi hätä
apuraha yhtä katastrofia kohti. Hä
täapurahahan on tarkoitettu lähinnä
katastrofin tai onnettomuuden välit
tömään ensiapuun.
Piirit voivat anoa kansainvälises
tä päämajasta vuosittain PRapura
haa. Sen saamisen ehdoksi asetettiin
nyt, että moninkertaispiiri sitoutuu
samalla maksamaan piirille PRapu
rahan, joka on 10 % päämajasta ano
tusta summasta.
Kaikille kolmelle kansainvälisen
päämajan järjestämälle koulutusins
tituuttiluokalle määrättiin kaudesta
2012–2013 alkaen 95 dollarin rekis
teröintimaksu. Koulutusinstituu
tit ovat ELLI, (Emerging Lions Lea
dership Institute), ALLI (Advanced
Lions Leadership Institute, entinen
Senior LLI) sekä koulututtajakoulu
tusinstituutti FDI (Faculty Develop
ment Institute).

HALLINTOA JA
SÄÄNTÖJÄ
Järjestön kauden 2011–2012 ta
lousennuste osoittaa pientä alijää
mää. Varat riittävät hyvin tämän
pienen alijäämän kattamiseen. Ta
lous on siis tasapainossa ja jo pää
tetyt jäsenmaksun korotukset ta
kaavat hyvät toimintaedellytykset.
Kansainvälisen päämajan maksamia
kulukorvauksia voitiinkin hieman
nostaa. Muutokset tulevat voimaan
26.6.2012. Kulukorvauksia makse
taan edelleen ainoastaan päämajan
hyväksymiin tarkoituksiin. Piiriku
vernöörien koulutusmatkan kustan
nukset korvataan vain, jos DGelekti
on osallistunut kaikkiin kansainväli
sen päämajan tarjoamiin koulutus
komponentteihin. Korvaussääntöjä
tarkennettiin myös siten, että piiri
kuvernöörien olisi tarvittaessa aiem
paa helpompi delegoida klubivierai
luja piirihallituksen jäsenille.
Yksi kansainvälisen hallituksen
päätösehdotus tulee raportoitavak
si järjestön kansainväliseen vuosiko
koukseen Busaniin kesäkuussa 2012.
Sen mukaan jäsenten oikeuksien ja
velvollisuuksien taulukko siirrettäi
siin järjestön säännöistä hallituksen
sääntökokoelmaan jäsenluokkia kos
kevaan kohtaan. Kyseessä on sään

PID Tapani Rahko vastaanotti maaliskuussa merkkipäiväonnitteluja CC Heimo Potinkaralta. Takana pääsihteeri Maarit Kuikka ja Susanna Gustafsson liiton toimistosta. Kuva: Helena Rahko.

tömuutos, jossa asiat eivät muutu.
Ne vain siirretään ohjeistuksessa toi
seen kohtaan. Lisäksi hallitus uudisti
klubin lakkautussääntöjä, jotta vaka
van rikkeen tehneet klubit voitaisiin
lakkauttaa joustavammin silloin, kun
klubin lakkauttaminen on järjestön
intressien mukaista.
Kansainvälisen tason GMT ja
GLTjohtajien kelpoisuusvaatimuksia
täsmennettiin siten, että kansainväi
sen hallituksen jäsenet ja ehdokkaat
eivät voi toimia näissä tehtävissä.
Valituilla johtajilla ei tule myöskään
olla samanaikaisesti muuta tehtävää,
joka vaikeuttaisi GMT tai GLTjohta
jan velvollisuuksien täyttämistä. Laa
jennusjohtajan palkinto muutettiin
GMTpiirikoordinaattorin palkinnok
si, koska laajennusjohtajan tehtävä
ei enää ole virallinen ja GMTpiiri
koordinaattori vastaa uusien klubien
perustamisesta.
Kansainvälinen pinssikauppakil
pailu sekä kansainvälinen ystävyys
viirikilpailu lakkautettiin. Kansain
välisen kotisivukilpailun sääntöjä
tarkistettiin siten, että kilpailuun il

moittauduttaessa ei päämajaan tar
vitse enää toimittaa tallennettua ko
tisivun kopiota.
Järjestön ainaisjäsenyyttä koske
va säännöstö määritettiin tarkistet
tavaksi vähintään 10 vuoden välein.
Leosta Leijonaksi jäsenohjelman
sääntöjä taas täsmennettiin siten,
että leojen, joista tulee lioneita, ja
jotka haluavat saada tähän liittyvät
jäsenmaksualennukset sekä lukea
hyväkseen palveluvuotensa leona,
on täytynyt olla leo vähintään vuo
den ja päivän. Leosta Leijonaksi to
distus ja palveluvuosien siirtolomake
(LL2) on toimitettava LCI:lle, jotta
palveluvuodet leona voidaan hyväk
syä Lionsansioihin.
Niin kansainvälisen järjestön
kuin säätiönkin toiminta on vilkas
ta. Avustusmahdollisuuksia ja yh
teistyökumppaneita on paljon. Tä
mä edellyttää jatkuvasti kehittyvää
hallintoa ja ajan tasalla olevan tie
don jakamista.
Tapani Rahko
PID 2007–2009

Perheiden
terveysfoorumit
ovat alkaneet

Haitin avustaminen
etenee
Haititalojen lahjoituksia on tullut koko kevään tasaiseen tahtiin, kiitos
kaikille klubeille myötämielisestä suhtautumisestanne tähän meidän
Suomen lionien omaan projektiin. Olemme saaneet rahaa kokoon vii
den talon verran eli yli 30 000 euroa. Lisäksi Suomen Lionsliiton hal
litus on päättänyt huhtikuun lopun kokouksessaan uudelleensuunna
ta 6 000 € liiton katastrofitililtä Haitin taloprojektiin. Summa on yhden
paritalon suuruinen. Yhteensä me lionit olemme saamassa 12 perhettä
pois telttakylistä omiin koteihinsa! Se on hieno saavutus!
Seuraavat talot rakennetaan Mouin kylään, mikä ei ole kaukana Haitin
pääkaupungista Port au Princestä. Talvella Mouin kylässä kävi Apua
Hatilille ry:n Mika Piirto haastattelemassa uusia perheitä. Perheet, jot
ka on valittu seuraaviksi valmistuviin koteihin, ovat lähinnä 3–6 lap
sen yksinhuoltajaperheitä. Niistä perheen isä on joko kuollut maanjä
ristyksessä tai muuten jättänyt perheensä sen jälkeen, joten apu näille
perheille on todella tärkeää.
Haiti- taloprojektimme keräys jatkuu kesäkuun loppuun asti.
Jos tunnet, että haluat vielä olla mukana auttamassa, voit
tehdä sen Suomen Lions Liiton katastrofitilin kautta
FI54 8000 1970 8298 84.

Opening Eyes -vapaaehtoistyöntekijä tarkastaa Etelä-Afrikassa pojan näköä.

Lionit ovat haavoittuvien väestöjen
sankareita tarjotessaan monia vält
tämättömiä palveluita. Lionien pal
velutoiminta yltää koko maapallon
alueelle, Brasilian katulapsista Ete
läAfrikan erityisolympialaisten ur
heilijoihin.
Lionit ja erityisolympialaiset ovat
toimineet yhdessä 12 vuotta. Toi
minnan tavoitteena on erityisolym
pialaisten yleisurheilijoiden tervey
den ja elämänlaadun varmistaminen
Opening Eyes kumppanuuden avul
la tarjoamalla ilmaisia näkötarkastuk
sia.
Erityisolympialaisten urheilijat
ovat kipeästi näkötarkastusten tar
peessa. Tutkimuksen mukaan 68
prosenttia heistä ei ole käynyt silmi
en tarkastuksessa kolmeen vuoteen,
37 prosenttia tarvitsee silmälasit ja
18 prosenttia käyttää kliinisesti vir
heellisiä silmälaseja.
Aphiwe Qonya on eräs niistä
250 000 urheilijasta, joiden näköky
ky ja tulevaisuus ovat kirkastuneet
lioneiden ja LCIF:n ansiosta. Aphiwe
on erityisolympialaisiin osallistuva
eteläafrikkalainen yleisurheilija ja
opiskelija. Hän on kaukonäköinen,
mutta lukeminen ei aikaisemmin on
nistunut häneltä koulussa. Opening
Eyes ohjelma tarjosi Aphiwelle nä
kötutkimuksen, ja hänelle kokeil

tiin silmälaseja ensimmäistä kertaa.
Kaikki hänen luokkatoverinsa ta
puttivat, kun hän laittoi ensi kerran
uudet lasinsa nenälleen ja pystyi lo
pultakin lukemaan koulukirjansa sa
nat sen sijaan, että olisi arvaillut, mi
tä kirjassa luki.
Aphiwen näkö tarkastettiin Per
heen terveysfoorumin (The Family
Health Forum) yhteydessä. Foorumi
on osa LCIF:n ja erityisolympialais
ten välistä yhteistoimintaan. Viime
kuukausina näitä foorumeita on jär
jestetty Aphiwen kotimaassa Etelä
Afrikassa samoin kuin Namibiassa,
Nigeriassa ja Tansaniassa.
Lionit ovat avustaneet foorumien
koordinoinnissa. Perheille annetaan
räätälöityä tietoa myös niistä erityis
tarpeista, jotka ovat ominaisia ni
menomaan heidän kotipaikkakunnil
leen. Opening Eyes tapahtumien ja
näkötarkastusten onnistumiset ovat
riippuvaisia tuhansista vapaaehtoi
sista, erityisesti lioneista. LCIF on
myöntänyt 13 miljoonaa US dolla
ria tämän kumppanuusohjelman tu
kemiseen, ja yli 15 000 lionia toimii
vapaaehtoisina. Heidän lisäkseen yli
10 000 lääkäriä on osallistunut näkö
tarkastustapahtumiin ympäri maail
man.

Viitteeseen tulee ehdottomasti merkitä klubin nimi ja Haiti
-talot. Nämä lahjoitukset eivät mene LCIF:n kautta, joten ne
eivät ole MJF -kelpoisia.
Jyväskylän vuosikokouksessa kerromme Haitin projektistamme LCIF
osaston yhteydessä. Tervetuloa osastolle kuulemaan, mitä me saim
me vuoden aikana aikaiseksi. Seuraavaan Lion lehteen tulee vielä tar
kempi raportti Haitin taloprojektistamme.
Kevätterveisin
Marjo Kiviranta, PDG

Allie Stryker
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Pääsihteerin palsta

Kunnossa kaiken ikää
– Jyväskylässä ja siitä eteenpäin

J

Pääsihteeri Maarit Kuikka.
Kuva: Antti Tuomikoski.

Jyväskylän vuosikokous kokoaa mei
dät lionit ympäri maata tekemään
päätöksiä, tapaamaan toisiamme ja
viihtymään keskenämme. Tämän
vuotisen vuosikokouksen järjestäjät
ovat tehneet hienoa työtä varmis
taakseen viihtymisemme vuosiko
kouksen aikana. Teemaksi on va
likoitunut liikkumisen ilo ja hyvän
kunnon merkitys jaksamiselle. Se
on hyvä teema.
Pääsihteerinä kannan huolta
myös teidän, vapaaehtoista palve
lutyötä epäitsekkäästi tekevien jak
samisesta. Siksi kaikenlainen hyvän
olon ja mielen lisääminen vaikkapa
liikunnan, kulttuurin tai sosiaalisen
yhdessä olemisen kautta on aina ter
vetullutta. Näitä kaikkea tarjoaa tä
mänkertainen vuosikokouksemme.
– ”Leijonat liikkeelle” Jyväskylään!

Otteita vuosikokouksen
ohjelmasta
Perjantaina Jyväskylän paviljongin
auditoriossa järjestetään seminaa
ri, jossa puhutaan kolmannen sek
torin asemasta yhteiskunnassa ja
sen tavoista tehdä yhteistyötä eri
kumppaneiden näkökulmasta. Se
minaari on kaikille avoin keskuste
lutilaisuus kolmannesta sektorista,
johon myös Lionstoiminta kuuluu.
Tilaisuus alkaa klo 12 ja päättyy klo
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15. Seminaarin ohjelma löytyy liiton
wwwsivuilta.
Perjantaiillan ohjelmassa klo 18
alkaen on myös Skebabändiska
ba 2012, jonka voitosta kisaa kuusi
yhtyettä. Loppukilpailu järjestetään
tanssisali Lutakossa, joka sijaitsee
vuosikokouspaikka Paviljongin lä
heisyydessä.
Lasten liikenneturvapäivä järjes
tetään lauantaina alkaen klo 10.30
Jyväskylän keskustassa.
Vuosikokous käynnistyy perjan
taiiltana, ja lauantaina kokouksen
asialistalla ovat mm. VDGehdok
kaiden esittelyt ja äänestykset. Li
säksi päätetään Suomen Lionsliiton
säännöistä ja klubin mallisäännöis
tä. Myös vuoden 2016 vuosikokous
paikkakunta on asialistalla. Olette
saaneet vuosikokouskutsun klubei
hin maaliskuun lopulla ja käsitelleet
siinä olevia asioita sekä ohjeista
neet vuosikokousedustajanne toi
mimaan yhteisesti sopimienne pää
tösten pohjalta.
Sunnuntaiaamuna ohjelmassa klo
10 on Jussi and the Boys yhtyeen
konsertti. Sitä seuraa vuosikokouk
sen päätösjuhla. Vuosikokousviikon
loppuun osallistuu myös tuttuun ta
paan joukko kansainvälisiä vieraita.
Mm. järjestömme toinen varapresi
dentti 2.VIP Barry Palmer vaimonsa
Annen kanssa saapuu Jyväskylään.

Vuosikirja
Vuosikirjoja painetaan edellisvuoden
tapaan niin, että kaksi kolmesta klu
bin jäsenestä saa sen itselleen. Vuo
sikirjan jakelukin tapahtuu aikaisem
pien vuosien tapaa noudattaen, eli
elokuun lopussa rekkakuljetuksina
piirikuvernöörien ilmoittamiin koh
teisiin. Muistutan, että kaikki vuo
sikirjaan tarvittavat päivitykset ja
jäsentietojen korjaukset jäsenrekis
teriin tulee tehdä kesäkuun alkuun
mennessä.

Tuhkarokkokeräys
Yksi rokotus – yksi elämä –tuhka
rokkokampanja on meneillään myös
Suomessa. Suomelle asetetun tavoit
teen saavuttamiseksi lahjoitus tulisi
olla 6 €/jäsen kuluvan kauden lop
puun mennessä. Tällä hetkellä kerä

yssumma on noin 2 miljoonaa USD.
Kaikki Tuhkarokkoohjelmaan lahjoi
tetut varat osoitetaan SLLkatastro
fitilin kautta keräystilanteen seuraa
miseksi.

Internet-tunnusten
hakeminen
Joillakin klubeilla on ollut ongel
mia Internettunnusten hakemi
sessa. Tunnukset tilataan liiton si
vuilla olevan lomakkeen kautta ja
se löytyy osoitteesta http://www.
lions.fi/index.php/fi/component/jf
roms/2/390. Tunnusten luonti on
automatisoitua ja edellyttää kysei
sen lomakkeen käyttöä.

Lions-talo
Lionstalossa Helsingin Malmilla
tehtiin vuodenvaihteessa kuntotar
kastus, josta aiheutuu lähivuosiksi
toimenpiteitä. Ensimmäiseksi uusi
taan lämmönjakohuoneen laitteisto
ja hormit nuohotaan kesän aikana.
Jatkossa tulee pohdittaviksi ilman
vaihtokanavien uusiminen ja ikku
naremontin tarve. Lionstalo on val
mistunut vuonna 1987.

Liittotoimiston
henkilöstön nimikkeet ja
toimenkuvat
Hallitus teki kokouksessaan 27.4.
päätöksen liittotoimiston henkilö
kunnan nimikkeistä ja toimenku
vista. Tässä lehdessä on toisaalla
kerrottu, mitkä uudet nimikkeet ja
toimenkuvat ovat. Tarve muutok
seen syntyi, kun Questsihteeri Vie
no Jantusen jäi 1.5. alkaen eläkkeelle.
Kiitän Vienoa suuresti hyvästä työs
tä ja toivotan paljon mukavia asioi
ta jatkossa!
Ennen kesätaukoa teemme ns.
toimiston sisäisen muuton, eli pää
sihteerin työhuone siirtyy pois neu
vottelutilasta. Samalla teemme ko
ko toimistoa ja yleisiä tiloja koskevia
huonejärjestelyjä.

kennellyt Anna Koivisto on lopet
tanut tehtävässään. Aviomiehen
työ on vienyt Annan Washingto
niin. Annalle ei ole vielä valittu seu
raajaa, mutta hänen sijaisenaan toi
mii tällä hetkellä Tanja Saarinen
tanja.saarinen@lionsclubs.org.

Paljasta hyvä
klubikäytäntö!
Esittelen jatkossa tällä palstalla hy
viä klubikäytäntöjä ”varastettavak
si” muissa klubeissa. Lähetä minul
le ehdotus hyvästä klubikäytännöstä
tai toimivasta aktiviteetista osoittee
seen maarit.kuikka@lions.fi!
Ensimmäisenä esiteltävänä on
LC Helsinki/Malminkartanon laati
ma klubin käsikirja. Siihen on koottu
klubin toiminnan kannalta keskeiset
asiat kuten klubin arvot, toiminta
suunnitelmat, aktiviteetit, yhteis
työkumppanit, toimijoiden välinen
työnjako, klubivirkailijoiden teh
tävänkuvaukset, tiedottaminen, ja
palkitseminen. Käsikirja toimii hy
vänä välineenä, kun tietoa siirretään
klubin sisällä toimijalta toiselle. Li
sätietoa LC Helsinki/Malminkarta
non käsikirjasta saa Seppo Haariolta
(seppo.haario@wmail.fi).

Lopuksi
Nykyaikana tekniikka ei aina auta
palvelemaan, vaikka niin yrittäisi.
Olette saattaneet tavoitella minua
pöytäpuhelimesta, jonka olen ko
kouksen ajaksi kääntänyt kännyk
kään. Kun sitten kokouksen jälkeen
lähden purkamaan vastaamattomia
puheluita, laitteessa ei näykään soit
tajan numero, vaan oma pöytäpu
helinnumeroni, johon on turha al
kaa soitella. Tein sen ensimmäisinä
työpäivinä pari kertaa, kunnes taju
sin soittavani itselleni! Pahoittelen,
jos olen vaikuttanut ’saavuttamat
tomalta’.
Kesäisin Lions-terveisin!

Yhteyshenkilömme
Päämajassa vaihtuu
Saimme jonkun aikaa sitten tiedon
siitä, että LCI:n päämajassa työs

Maarit Kuikka
pääsihteeri

Kurkistuksia

LEF-tervehdys!
Kevät on saapunut vauhdilla ja vie
nyt jälleen yhden toimikauden koh
ti päätöstä. Samanlaisella vauhdilla
ovat kevään aikana sujuneet myös
Leo Europa Forum 2013 järjestelyt.
Tässä kirjoituksessa haluan perehtyä
kuitenkin enemmän siihen syyhyn,
joka meitä ajaa eteenpäin Leo ja
Lionstoiminnassa, sekä Leo Europa
Forum järjestelyissä.
Maailmassa on loputtomasti teh
tävää, järjestöjä ja osallistumismah
dollisuuksia. Mitä sellaista Lionstoi
minta mahdollistaa jäsenilleen, joita
muu järjestö ei tarjoa? Mikä ajaa ih
misiä liittymään Lionsjärjestöön?
Toki tärkein asia on mahdollisuus
tehdä palvelutyötä samanmielisten
ihmisten kanssa; tätä arvokasta työ
tä kun tehdään joka puolella Suomea
useilla eri tavoilla. Mutta mikä yhdis
tää lioneita palvelutyössä? Se sama,
mikä leojakin. Yksi asia on aina sa
manlainen, oli kysymys pääkaupun
kiseudun tai Lapin leijonista. Lionit
kuuluvat samaan lionsperheeseen,
jonka sisällä suurin yhdistävä teki
jä on ystävyys.
Leo Europa Forum on mittava
hanke, jonka järjestämisen päättä
miseen vaikutti juuri ystävyys. Ys
tävien kanssa on helppo tehdä isoa
työtä, kun ympärillä on luottamuk

sen arvoinen työtiimi. LEFjärjeste
lytoimikunta onkin pyrkinyt kevään
aikana kasvamaan ystäväporukasta
kohti ammattimaista järjestelytoimi
kuntaa, kehittämään omaa toimin
taa tehokkaammaksi ja arvostavam
maksi. Ystävyyden pitää kuitenkin
pysyä ammattimaisuuden pohjana.
Kahdeksan nuoren aikataulun sovit
taminen opintojen, työpaikkojen ja
LEF:n järjestämisen kesken vaatii juu
ri sitä ymmärrystä, jota ystävät voi
vat toisilleen antaa.
Elokuun alussa pyörähtää käyn
tiin viimeinen Leo Europa Forum
2013 suunnittelun vuosi. Nyt on ai
ka muuttaa painavat sanat ja suun
nitelmat tehokkaaksi toiminnaksi.
Järjestelytoimikuntaamme odottaa
koetteleva vuosi, kaudella 2012–
2013 viimeistellään viikon mittai
sen tapahtumamme raamit. Paras
kin tekijä tarvitsee kuitenkin tukea
ystäviltään. Yhdessä ystävien kans
sa rakennettu on aina parempi kuin
yksin tehty. Tässä toivomme apua

Nainen johtajana

Lions -joulukortit
jouluna 2011

LEF-järjestelytoimikunta on kokoustanut innostuneesti vuoden päästä lähestyvän Leo Europa Forumin merkeissä.

meitä ympäröivältä lionsperheeltä.
Toivottavasti näemme Jyväskyläs
sä vuosikokouksessa, niin te vanhat
kuin uudetkin ystävät! Leo Europa
Forumin löydätte Suomen leojen
ständipaikalta, tulkaa tervehtimään

ja tutustumaan lisää tapahtumaam
me ja meihin.
LEF-FIN terveisin,
Vili Urpilainen
Leo Europa Forum 2013 Presidentti
www.lef2013.org

Leo Europa Forum järjestetään Himoksella 10.–17.8.2013.
Leo Europa PreForum järjestetään Himoksella 25.–27.1.2013.
Tapahtuma järjestetään suomalaisten leojen vapaaehtoistyönä.
Haluatteko tukea LEF:n järjestämistä? Konkreettiset ideat avustamiseen:
lef2013@gmail.com. Taloudellinen tuki: FI8589008710457067,
saaja: Leo Europa Forum 2013.
Tähän mennessä Leo Europa Forumille ovat lahjoittaneet:
LC Helsinki/Finlandia, LC Kouvola/Lukko, LC Seinäjoki/Aalto,
LC Kerava/Allium, LC Lovisa/Loviisa, LC Kouvola/Iris, LC Hollola/
Kapatuosio, LC Helsinki/Malmittaret, LC Äänekoski/Helmi,
LC Jyväskylä/Aino, LC Oulu, LC Outokumpu/Kupari, LC Jyväskylä/Äijälä ja
LC Oulu/Raatti.

Suomen Lions-liiton henkilöstön uudet tehtävänimikkeet ja toimenkuvat
Lionsliiton hallitus antoi 27.4.2012 pitämässään kokouksessa siunauksensa
esitykselle uusiksi tehtävänimikkeiksi. Samalla tarkistettiin toimihenkilöiden
toimenkuvia, koska Questsihteeri Vieno Jantunen jäi 1.5. alkaen eläkkeelle ja
hänen tehtäviensä uudelleenjärjestelyt aiheuttivat muutoksia toimenkuvissa.

5. Marja Pakkanen, talous- ja jäsensihteeri
– Liiton jäsenrekisterin pääkäyttäjä, kotimaiset ja kansainväliset
jäsenmaksut, uusien klubien perustamiseen liittyvät asiat, Lion
lehden osoitteisto.

Henkilöstön vastuualueet ovat mm. seuraavat:

6. Paula Westling, Quest-sihteeri
– Questasiat, ml. markkinointi ja laskutus, joulukorttiasiat.

1. Maarit Kuikka, pääsihteeri
– Pääsihteerin tehtävät määritellään liiton ohjesäännössä, mm.
liiton toiminnan ja talouden johtaminen, valvonta ja hoitaminen
vuosikokouksen, hallituksen ja kuvernöörineuvoston päätösten
mukaisesti, toimiston esimies, vastuu liiton klubeille antamasta
ohjauksesta ja viestinnästä.
2. Susanna Gustafsson, järjestösihteeri
– Pääsihteerin assistentti, pohjoismainen ja kansainvälinen
kirjeenvaihto, kvvierailut, erilaiset kiinteistöön ja liiton toimintaan
liittyvät sopimus sekä vakuutusasiat yhteistyössä pääsihteerin
kanssa.
3. Satu Hildebrand, myyntisihteeri
– Tarvikemyynti, SLL:n ansiomerkkiasiat, klubien merkkipäivät.
4. Kaisa Kukko, tiedotussihteeri
– Liiton tiedotus ja markkinointiasiat yhteistyössä pääsihteerin
ja viestintäjohtajan kanssa, kotisivujen ylläpito, Lions
mestaruuskilpailuasiat. Lisäksi Kaisan työtehtäviin kuuluu
kääntämistä 1 pv/viikko.

Maarit Kuikka

LEIJONATEKSTIILIT
www.lionsshopfinland.fi
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HARRI JOHTOON
– Mitä ulkomaalaiset ajattelevat

Järjestömme tarvitsee
yhdistävän voiman
Lionsjärjestössä on paljon maita
ja erilaisia kulttuureja saman katon
alla, yhteiset Lionsperiaatteet pai
nottuvat toteutuksessa monin eri
tavoin. DG Marianne Risch Stoltz
toteaa, että eurooppalaisena ja suo
malaisena Harrilla on myötäsyntyi
nen kyky tehdä kompromisseja, mi
tä ominaisuutta hän myös omissa
puheissaan on tuonut esille. PDG
Axel Turra puolestaan painottaa si
tä, että lähtökohdiltaan amerikkalai
sen järjestön toiminta monessa eri
maassa edellyttää myös muiden kult
tuurien huomioonottamista, johon
Harrilla on hyvät edellytykset. ”Tar
vitaan monokulttuurin sijasta mul
tikulttuuria”, kuten lion Axel aka
teemisesti asian ilmaisee. Harri osaa
katsoa, mitä muut tekevät, kuunnel
la muita ja kuitenkin löytää selkeän
linjan, lion Axel jatkaa. ”Eurooppa
laisilla on satojen vuosien kokemus
keskinäisestä riitelystä ja sotimisesta
sekä kokemusperäinen tarve löytää
rauha. Tämä eurooppalainen perinne
tukee Harria hänen vaativassa tehtä
vässään”, Axel Turra toteaa.
Suomalaisille leijonille ehdokkaam
me 2. kansainväliseksi varapresi
dentiksi, entinen kansainvälisen
hallituksen jäsen PID Harri AlaKul
ju, alkaa olla jo henkilökohtaises
ti tuttu. Ulkomaalainen leijona jou
tuu ottamaan Harrin ehdokkuuteen
kantaa eurooppalaisuuden ja suoma
laisuuden kautta. Saksalaisen piiri
111OS:n kuvernööri, Dr. Marianne
RischStoltz sekä saman piirin PDG,
Dr. Axel Turra vierailivat huhtikuun
lopulla Npiirin vuosikokouksessa.
Kyselin heidän tuntojaan Harrin eh
dokkuudesta.
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Persoonallisuus ja
tunnettuus
Järjestön johtajan persoonallisuus
on tärkeä järjestöä koossa pitävä voi
ma ja sen kasvuun vaikuttava teki
jä. Harrin puheissa ja esiintymisessä
ilmenee määrätynlaista ”paloa”, in
nostusta korostaa niitä asioita, joilla
jäsenistö saadaan innostumaan pää
määriemme mukaisesta toiminnasta.
Harrin henkilökohtaisia ajatuksia tu
lisi saattaa leijonien tietoon Suomen
ulkopuolella, DG Marianne esittää.
”Omalla piirilläni D 111OS on hyvät

Haastateltavamme DG Dr. Marianne Risch-Stolz toi myös piirinsä 111-OS tervehdyksen N-piirin vuosikokoukseen. Kuva: Antti Tuomikoski.

suhteet Suomeen ystävyyspiirimme
107N kautta. Me tunnemme jonkin
verran suomalaista Lions toimin
taa ja myös ehdokkaanne PID Harri
AlaKuljun sekä hänen ajatuksiaan.
Toisille saksalaisille piireille esittely
voisi jo kampanjan tässä vaiheessa
olla hyödyksi,” lion Marianne tote
aa. PDG Axel puolestaan kokee, et
tä Mariannen esittämä palo ilmenee
Harrin edustamassa hyvin eurooppa
laisessa ajattelussa.

Suomesta vastuullisuutta
ja velvollisuuden
tunnetta
Haastattelun teknisen toteuttami
sen helpottamiseksi laadin muuta
man kirjallisen kysymyksen, joiden

pohjalta kävimme sitten keskustelua.
Yksi kysymyksistäni koski haastatel
tavien tuntemaa suomalaista Lions
toimintaa ja olisiko siinä jotakin
vientikelpoista, sellaista mitä voisi
toteuttaa muuallakin. DG Marianne
totesi tällaiseksi palvelun mahdol
lisuuden tuomisen laajojen kansan
kerrosten ulottuville ja yhteenkuulu
vaisuuden tunteen luomisen Lions
perheen keskuuteen. PDG Axel täy
densi ajatuskulkua kertomalla, että
Npiirin vuosikokouksen seremo
niallisuus ja vieraille käännetyistä
puheenvuoroista sekä esiintyjien
käytöksestä ilmennyt vastuullisuus
ja velvollisuuden tunto ovat jota
kin sellaista. ”Olen jotakin erikois
ta, olen leijona”, on tunne, joka pi
täisi pystyä välittämään laajemmin

järjestömme käyttöön, lion Axel esit
tää. Käytännön ideana kotiin vietä
väksi DG Marianne mainitsi päivä
juhlan seremonian, jossa muistetaan
kynttilän sytyttämisellä poisnukku
neita Lions ystäviä.

Tukekaa ehdokastanne
Kysyin juttuhetkemme päätteeksi,
että mitä vielä haluaisitte kertoa suo
malaisille leijonille. DG Marianne to
tesi, että on hienoa kun joku lähtee
ehdokkaaksi. Kansainvälistyminen
tiivistyy kaikilla elämän aloilla ja jär
jestö, jonka edustajalla on kansain

Kansainvälinen vuosikokous 2013 pipi
detään Hampurissa. Klubin osallistumisen suunnittelu kannattaa käynnistää jo nyt.

välistä vaikutusvaltaa, nostaa oman
toimintansa kotimaista tunnettuut
ta. Kun saksalainen leijona johti ko
ko järjestöä, kasvoi jäsenmäärä Sak
sassa voimakkaasti. Uskon, että näin
käy myös Suomessa, DG Marianne
toteaa.
Hän lisäsi vielä terveisinään, et
tä älkää luovuttako ja muistakaa tu
kea omaa ehdokastanne. PDG Axel
nyökkäili hyväksyvästi ja lisäsi, että
suomalaiset ajattelevat monista asi
oista samalla tavalla kuin saksalaiset
ja toivotti suomalaisille ja lion Harril
le menestystä kampanjassa.
Lion Mariannen toivomus ehdok
kaamme tukemisesta liittyy myös
alussa mainittuun tosiasiaan, että
käsitys suomalaisesta ehdokkaasta
muodostuu myös sitä kautta, min
kä kuvan suomalaiset leijonat an
tavat tämän päivän toiminnastaan.
Eli tutut asiat: klubin jäsenmäärästä
huolehtiminen, raportoinnin täsmäl
lisyys ja osallistuminen kansainväli
siin hankkeisiin LCIF:n kautta ovat
keskeisiä.

Harrin kannustajat
Hampuriin 2013
Merkittävä askel Harrin ehdokkuus
kampanjassa on Hampurin kansain

PDG Dr. Axel Turra edusti saksalaista osapuolta piirien välisen ystävyystoiminnan käynnistyessä PDG Otfried Blümchenin aloitteesta 2006. Kuva:
Pekka Taskinen.

välinen vuosikokous 5.–9.7.2013.
Siellä vaikutetaan parin lähivuoden
valintoihin. Suomalaisten laaja nä
kyminen on onnistumisemme kan
nalta tärkeää. Hampuriin on Suo
mesta lyhyt matka ja se on useille
suomalaisille entuudestaan tuttu
paikka. Kokouksen valmistelut ovat
jo hyvässä vauhdissa. Vieraamme
lausuivat suomalaiset leijonat ter
vetulleeksi tapahtumaan tukemaan
ehdokastaan.
Suomalaisten hankkeelle olisi

eduksi, jos olisimme sankoin joukoin
kannustamassa Harria ja näyttämäs
sä, että pienestä väkiluvustaan huo
limatta Suomi on suuri Lionsmaa.
Kutsu on helppo ottaa vastaan, kos
ka kerrankin Lionstoiminnan suur
tapahtuma pidetään näin lähellä.
Valmistelut kannattaa aloittaa klu
beissa ajoissa, osanottomaksu on
hieman halvempi, kun ilmoittautu
miset hoidetaan tämän kalenterivuo
den puolella.
Markku Talvio, PDG

Kansainvälisen ystävyyden workshop
N piiri tukee klubien kansainvälistä
yhteistyötä ystävyyspiiriensä kans
sa. Saksalaisen 111OS piirin edusta
jat, DG, DR. Marianne RischStolz ja
PDG, Dr. Axel Turra osallistuivat yh
dessä Npiirin edustajien kanssa per
jantaiiltana 20.4.2012 workshopiin,
jossa alustusten pohjalta keskustel
tiin klubien välisestä yhteistyöstä ja
ideoitiin sen tulevia mahdollisuuk
sia.
DG Marianne kertoi oman piirinsä
toiminnasta. Hänen kaudellaan pii
rin klubien yhteinen jäsenmäärä on
ylittänyt 2 000 jäsenen rajan. Yhtään
uutta klubia ei ole perustettu, vaan
78 toimivan klubin jäsenmääriä on
vahvistettu. Lion Mariannen esityk
sestä selvisi myös mielenkiintoinen
yksityiskohta, miten Saksassa pide
tään aktiviteetti ja hallintovarat eril
lään. Saksassa viranomaiset valvovat
hyvin tarkkaan hyväntekeväisyyden
ja palvelun nimissä tehtävää toimin
taa. Tämän vuoksi varoja kerätään
rekisteröidyn säätiön, Hilfswerk der
Deutscen Lions (HDL), nimissä. Jo
kaisen Lions klubin yhteydessä toi
mii säätiön rekisteröity paikallisyk
15

Suomalaisen N-piirin ja saksalaisen OS-piirin yhteisen klubien ystävyystoiminnan työpajan osanottajia. Etualalla DGe-pari, puoliso Lea ja DGe Jukka
Kärkkäinen.

sikkö. Lionsklubi ei ole Saksassa
rekisteröity yhdistys. Näin ollen Sak
sassa joudutaan lakisääteisesti pitä
mään hyväntekeväisyysvarat erillään
klubitoiminnan pyörittämiseen tar
vittavista hallintovaroista.
Toinen mielenkiintoinen asia

lion Mariannen esityksessä oli LC
BosdorfPartkenauen
kehittämä
Lionspalvelun nuoriin kohdistuva
”elämänkaarimalli”. Leijonien en
simmäinen palvelukontakti otetaan
lastentarhassa. Merkittävää on, et
tä työmme tulee silloin myöntei

sesti tunnetuksi lasten vanhempien
keskuudessa. Seuraava vaihe on ala
koulu opettajille järjestettävien se
minaarien kautta. Yläkoululaisia ja
heidän opettajiaan palvellaan Lions
Questin avulla.
PDG Axel Turra kertoi kokemuk
sia oman klubinsa ja suomalaisen LC
Porvoo/Borgoensis klubin välisestä
nuorisovaihdosta. PDG Ulf Num
melin täydensi esitystä suomalai
sen klubin näkökulmasta. Lisäk
si tilaisuudessa esiteltiin Npiirin
ensi kauden ajatuksia 1. VDG Juk
ka Kärkkäisen toimesta, DC Veikko
Teerioja kertoi Npiirin klubien ak
tiviteetista näkövammaisten lasten
kuntouttamisen hyväksi ja Sri Lan
kan silmäklinikka hankkeesta, jo
hon myös saksalainen ystävyyspii
rimme on merkittävällä panoksella
osallistunut. Lisäksi allekirjoittanut
alusti tiedotustoiminnan merkityk
sestä kansainväliselle ystävyysklu
bitoiminnalle. Workshopin koolle
kutsujana ja puheenjohtajana toimi
PDG Otfried Blümchen.
Markku Talvio, PDG
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Kaivopuistolaiset Turkin Alanyassa

Kaivopuiston leijonat Turkissa. Kuvassa oikealta vasemmalle DG Ahmet Asir,
D 118 R, lady Maija-Riitta Hyöky, lion Arto Hyöky, LC Antalya Alanyan presidentti Nihel Kurtgumey sekä paikalliset lohkon ja alueen puheenjohtajat.

LC Helsinki/Kaivopuiston lion Arto Hyöky ja puolisonsa Maija-Riitta viettävät suuren osan vuodesta
kakkosasunnollaan Turkin Alanyassa. Sinä aikana osallistuminen oman
klubin toimintaan Helsingissä jää
tiedotteiden seuraamisen varaan.
Paikkakunnalla toimii paikallinen
turkkilainen Lions-klubi LC Antalya
Alanya, joka kokoontuu joka kuukauden 1 ja 3 perjantaina paikallisessa hotellissa. ”Klubin tukemana
Alanya alueen kylissä on peruskorjattu koulurakennuksia, järjestetty
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä
seminaareja, tuettu urheilutapahtumia ja autettu Vanin maanjäristysalueen uhreja. Yhteistyössä Kaivo-

puiston klubin kanssa järjestimme
aikaisemmin turvaliivien jakamisen
koululaisille, tuore yhteistempaus
on viime jouluna toteutettu suomalaisten heijastinten jakaminen paikallisille lapsille”, lion Arto kertoo.
Arto Hyöky ja puoliso Maija-Riitta osallistuivat kutsuvieraina viime
joulukuussa paikallisen klubin presidentin Nihal Kurt Güneyn isännöimään alueen kokoukseen, jossa vieraili myös D 118-R piirikuvernööri
Ahmet Asir. Lion Arto esitti tilaisuudessa Kaivopuiston klubin ja suomalaisten leijonien tervehdyksen.
– Tilaisuuteen osallistui runsaslukuinen joukko Turkin Välimeren
rannikkoalueen lionsklubien edusta-

Kesä tulee
ja kesäpaitaa
tarvitaan!
Osta Hannun vaakuna pikeepaita ja
samalla tuet Suomi Johtoon
-kampanjaa. Suomi Johtoon paitoja ja
-pinssejä voi tilata Lions-liitosta ja niitä on myynnissä myös
Jyväskylän vuosikokouksessa.

Sommaren kommer och
sommarskjorta behövs!
Köp Hannus vapensköld pikéskjorta och stöd Finland i Ledningen
kampanjen. Finland i Ledningen skjortor och -pinser kan beställas
från Lionsförbundet och de är även till salu under årsmötet i
Jyväskylä.
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Suomalaisia heijastimia jaettiin turkkilaisille lapsille LC Helsinki/Kaivopuiston
toimesta. Kuvassa Korvatunturin väkeä ja lion Arto Hyöky tekemässä suomalaista PR:ää Alanyassa viime jouluna.

jia. Iloinen joukko nautti herkullisista
ruuista ja elävästä musiikista. Tilaisuudessa raportoitiin klubien toiminnasta sekä perehdyttiin tuleviin aktiviteetteihin samaan tapaan kuin
meidän PNAT-kokouksissamme, lion
Arto kertoo. Illan mittaan minulla oli
tilaisuus tutustua Turkin Välimeren
rannikon presidentteihin. Suomalaiset leijonat toivotettiin tervetulleiksi
Alanyan, Antalyan ja muihin rannikon klubeihin, lion Arto kertoo. Jätin siemenen itämään ”Hei heijastin
heilumaan”-kampanjasta. Suoritimme pienen koejakelun suomalaisen
Joulupukin tukemana ennen viime
joulua. Heijastimet oli lahjoittanut
suomalainen Corefect. Heijastimis-

ta voisi kehittää suomalais-turkkilaisen leijonien yhteistyömuodon,
Arto Hyöky pohtii.
– Vietämme pitkän ajan vuodesta Alanyassa. Asuminen on helppoa,
hintataso edullinen ja myös ter veydenhuollon palvelut ovat edullisia, lion Arto hehkuttaa. Paikalliseen suomalaisten yhdistykseen,
Alanyan Suomalaiset ry, kuuluu reilusti yli 1 000 jäsentä joiden kanssa yhteydenpito tapahtuu kotoisesti
suomenkielellä. Kun paikalliset leijonatkin ovat ystävällisiä ja vieraanvaraisia, elämä on kotoista ja leppoisaa, Arto Hyöky toteaa.
Markku Talvio, PDG

Kiitos
Esitän kaikille lioneille ja puolisoille kiitokset yhteistyöstä ja
yhteisestä toiminnasta pääsihteerikauteni aikana. Kiitän myös
kaikkia minua muistaneita Lions-liiton järjestäessä läksiäiset
30.3.2012.
Toivotan kaikille hyvää jatkoa ja vireätä Lions-toimintaa!
Markus Flaaming
PCC

Tack
Till alla lions med maka/make framför jag mitt tack för samarbete
och gemensam verksamhet under min generalsekreterarperiod.
Jag tackar även alla dem som kom ihåg mig i samband med
avskedsmottagningen som ordnades av Lionsförbundet 30.3.2012.
Jag önskar alla en god fortsättning och en aktiv lionsverksamhet!
Markus Flaaming
PCC

Tauno Hammar lähes 60 jalokiven lion

Seitsemällä rubiinilla tuhkarokkorokotteita
Timanteistaan, safiireistaan ja rubiineistaan tunnettu Tauno Hammar
täytti huhtikuun lopulla 85 vuotta. Jo kolmatta kertaa veteraanileijona ohjeisti ystäviään, entisiä liikekumppaneitaan ja sukulaisiaan
tilittämään merkkipäiväonnittelut
leijonien hyväntekeväisyyteen. Tällä kertaa kohteena oli tuhkarokkorokotuskampanja. Onnittelurahoilla,
noin 6 000 dollaria, yli 6 000 lasta
saa rokotteen, ja päivänsankari itse
saa seitsemän rubiinia rintapieleensä.
Leijonien kansainvälisen säätiön
LCIF:n suurin meneillään oleva kampanja on tuhkarokkoprojekti. Kampanjassa on yhteistyökumppaneina mm. UNICEF, WHO ja Punainen
Risti sekä Bill ja Melinda Gates -säätiö. Gates-säätiö on antanut leijonille porkkanan. Säätiö lupaa kasvattaa
tuottosummaa yhdellä dollarilla jokaista leijonien hankkimaa kahta dollaria kohti. Leijonien tavoitteena on
kerätä päättyvän kauden loppuun
30.6.2012 mennessä maailmanlaajuisesti 10 miljoonaa dollaria. Yhdessä Gates-säätiön kanssa tavoite
on siis 15 miljoonaa USD.

Tauno Hammar tarkastaa asioita hyvin hoidetusta leikekirjastaan.

Tuhkarokko on köyhimmissä kehitysmaissa suuri ongelma. Arvioiden
mukaan joka päivä kuolee 450 lasta
tuhkarokon aiheuttamiin komplikaatioihin. Projektin pilottimaita ovat
Madagaskar, Nigeria, Mali ja Etiopia. Joukkorokotukset on aloitettu
myös Nepalissa.
Maailmanlaajuinen leijonajärjes-

Tauno Hammar, taustallaan leijonien ja muiden yhteisöjen myöntämiä
huomionosoituksia.

tö yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa pyrkii tällä
vuosikymmenellä hävittämään tuhkarokon koko maailmasta.

Eniten timantteja
koko Euroopassa
Koko Euroopassa Taunolla lienee
eniten MJF:n timantteja. ”Tavallisia” timantteja on 20 ja safiireja niin
ikään 20. Rubiinisarjastakin koossa
on jo 6, joten rintapieleen kiinnitettäviä leijonatimantteja on koossa 46.
Äskeisillä syntymäpäivämuistamisilla timantteja tulee seitsemän lisää,
joten Hammarilla on nyt 53 jalokiveä. MJF:n timanttiohjelmassa on
kaikkiaan 60 jalokiveä. Tavoitetta
siis vielä riittää.
Merkkipäivämuistamisillaan Tauno aloitti lions-timanttien hankinnan 65-vuotiaana, eläkkeelle siirtymisjuhlissaan. 80-vuotispäivillä
jatkettiin ja nyt 85-vuotispäivillä.
Välillä hän on kerännyt niitä mm.
tekemillään ja myymillään lyhdyillä.
Kaikkiaan lyhtyjä myytiin 483, mutta osa niitten tuotoista meni Sulkakampanjaan. Lahjoituksena lyhdyn
ovat saaneet rouva Tellervo Koivisto
ja presidentti Martti Ahtisaari. Tellervo Koivisto sai sen Punaisen Sulan
suojelijana ja Martti Ahtisaari Tampereen Europa Forumin juhlapuhujana. Eivätkä timantit korista perheessä vain Taunon rintapieltä, niitä on
myös lady Anna-Marilla.
Toimiessaan presidenttinä 1991–
1992 LC Helsinki Metsälässä MJ-jäsenyys oli jo useimmilla klubin jäsenillä. Seuraavalla kaudella jäsenyys

hankittiin niillekin, joilla sitä ei siihen mennessä vielä ollut. Metsälän
klubi oli Euroopassa ensimmäinen
100 % MJ-klubi, siis klubi, jossa kaikilla jäsenillä on Melvin Jones Fellow -jäsenyys. Tauno kiittelee Erkki
Lainetta, jolta hänen mukaansa idea
tähän tavoitteeseen oli saatu, ikään
kuin ohimennen eräässä keskustelussa Erkin kanssa.
Metsälän klubi on jatkuvasti pitänyt perinteestä kiinni 100 % MJklubina. Yli 20-vuotisen jäsenyytensä jälkeen LC Metsälässä Tauno
siirtyi asuinalueensa klubiin LC Helsinki Lauttasaareen 2002.
Tauno on ollut yli 30 vuoden ajan
aktiivinen monessa muussakin leijonahankkeessa. Otetaan vielä vain yksi esimerkki. Puolitoista vuotta sitten
hän oli keskeisenä yhdyshenkilönä,
kun LC Lauttasaari järjesti venäläisen
viulistin Ekaterina Frolovan ja bulgarialaisen pianistin Vesselin Stanevin
hyväntekeväisyyskonsertin Sibelius
Akatemiassa. Taunolla on luontevat
yhteydet kansainväliseen kulttuurisponsoroijaan Feragiin. Klubi sai pääsylipputuotot täysimääräisenä aktiviteettitililleen. Tämä oli jo kolmas
yhteistyökonsertti Feragin kanssa.

Tauno Hammarin rintapielessä on
Ambassador of Good Will -rintamerkin lisäksi 46-liostimanttia: 20
timanttia, 20 safiiria ja 6 rubiinia.
85-vuotissyntymäpäiväonnittelujen
myötä timanttirivistöön tulee 7 rubiinia lisää.

Vaasan vuosikokouksessa 2011
kv-varapresidentti Wayne Madden
pujotti Tauno Hammarin kaulaan
LCI:n korkeimman huomionosoituksen, Ambassador of Good Will
-awardin.
Teksti ja kuvat Antti Tuomikoski
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Vuosikokoukseen voi vieläkin ilmoittautua
Jyväskylän vuosikokouksen ilmoittautumisjärjestelmä sulkeutui 7.5.
Voinko vielä ilmoittautua ja löytyykö keskustan hotelleista vapaita huoneita? Näihin kysymyksiin olen vastannut viime viikkoina monta kertaa.
Molempiin kysymyksiin vastaus on
myönteinen. Ilmoittautumisjärjestelmän kautta ilmoittautumisia ei enää
voi tehdä, mutta soittamalla JyväskyläBookingin numeroon 020 748 1830
(klo 9–16.30) jälki-ilmoittautuminen
vielä onnistuu. Keskustan hotelleistakin löytyy vapaita huoneita. JyväskyläBooking ottaa vastaan ilmoittautumisia kesäkuun 6. päivään saakka.

Ennakkoon
ilmoittautuneet
Tullessasi Paviljongin ulko-ovella on
sinua vastassa opaslion. Hän toivottaa sinut ja seurueesi sydämellisesti
tervetulleeksi vuosikokoukseen. Kun

noudatat saamiasi ohjeita ja seuraat
sisäopasteita, niin vuosikokoukseen
ilmoittautuminen sujuu ongelmitta.
Ulkovaatteet ja matkalaukut kannattaa jättää ennen ilmoittautumista
vartioituun narikkaan. Narikan palvelu on täysin ilmainen.
Piirien ilmoittautumispisteet ovat
perjantaina Paviljongin aulassa ja
lauantaina C-hallissa. Mene oman
piirisi ilmoittautumispisteeseen. Ilmoittauduttuasi saat vuosikokouskansion. Se sisältää kokousmateriaalin sekä henkilökohtaisen nimikortin.
Nimikorttiin on painettu ilmoittautumisen yhteydessä varaamasi ja
maksamasi palvelut. Muista laittaa
nauha ja siihen kiinnitetty nimikortti näkyvälle paikalle. Kaulanauha ja
nimikortti tulee olla aina mukana
liikkuessasi Paviljongin sisätiloissa.
Näin varmistat sen, että pääset nauttimaan maksamistasi palveluista ilman turhia viiveitä. Älä siis unohda

Tervetuloa palvelevaan
Jyväskylän Paviljonkiin
Jyväskylän Paviljonki on monipuolinen tapahtumakeskus keskellä kaupunkia erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Paviljongin tilat ja
palvelut mahdollistavat kaikenkokoisten tilaisuuksien järjestämisen.
Tilat muuntuvat joustavasti suurtapahtumien, juhlatilaisuuksien, isojen ja pienten kokousten tai erikoisnäyttelyiden tarpeiden mukaan.
Monipuoliset ja muunneltavat tilat varmistavat sen, että Lions-liiton
vuosikokouksen kaikki tapahtumat
voidaan järjestää saman katon alla
Jyväskylän Paviljongissa.
Paviljongin erikoisuus on muuntautumiskykyinen auditorio kääntyvine katsomonosineen. Iso 1 200
-hengen auditorio voidaan jakaa
yhdeksi 600-hengen ja kahdeksi 300-hengen auditorioiksi tai näiden yhdistelmiksi. Lisäksi tarjolla on
useita luentosaleja sekä kokous- ja
vip-tiloja.
Paviljongin 20 000 neliön halli18 LION 3/12

tilat voidaan jakaa seitsemään erilliseen tilaan, jotka mahdollistavat
useiden erikokoisten tilaisuuksien
järjestämisen samanaikaisesti. Pääravintolan tiloja voidaan muunnella niin, että pienetkin tilaisuudet on
mahdollista toteuttaa viihtyisästi.
Toisaalta Paviljongissa voidaan järjestää myös tuhansien ihmisten juhlaillallisia.
”Palvelun jatkuva kehittäminen
on Paviljongin toiminnan kulmakivi. Haluamme varmistaa, että vieraat
voivat rauhassa keskittyä vuosikokoukseen sekä iltajuhlasta ja muusta ohjelmasta nauttimiseen”, sanoo
Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n ja
Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Leo Potkonen.
”Suomen Lions-liiton vuosikokous on Jyväskylän Paviljongille tärkeä tapahtuma ja on hienoa saada
Leijonat eri puolilta Suomea vieraiksemme. Tervetuloa viihtymään”,
hän jatkaa.

kaulanauhaa ja nimikorttia hotellihuoneeseen.
Viralliset kokousedustajat esittävät piirinsä ilmoittautumispisteessä
klubin valtakirjan. Lions-liiton ilmoittaman klubin äänioikeutettujen määrän ja klubin presidentin ja
sihteerin allekirjoittaman valtakirjan
perusteella luovutetaan kaikki äänestysliput klubin virallisille edustajille.
Suljetut lippuäänestykset tapahtuvat
piireittäin samassa paikassa.

Ennakkoon
ilmoittautumattomat
Mikäli et ole ilmoittautunut vuosikokoukseen ennakkoon, niin se onnistuu vielä paikan päällä. Opaslion ja
sisäopasteet ohjaavat sinut info-pisteen viereiseen vastaanottotiskiin,
jossa tapahtuu ennakkoon ilmoittautumattomien ilmoittautuminen.
Kaikki vuosikokoukseen osallistu-

jat maksavat Lions-liiton hallituksen hyväksymän rekisteröitymismaksun (20 €). Kokousmateriaali ja
henkilökohtainen nimikortti luovutetaan maksukuittia vastaan. Paviljongin turvallisuusmääräykset edellyttävät, että kaikilla kokoustapahtumiin
osallistuvilla on kaulanauhassa oleva, järjestäjien suunnittelema nimikortti. Voit ostaa paikan päällä myös
päiväpassin, lounaslipun, illalliskortin tai sunnuntain konserttilipun.
Henkilökortilliset voivat halutessaan
osallistua myös erittäin monipuoliseen oheisohjelmaan.
Klubien viralliset kokousedustajat
ilmoittautuvat oman piirinsä ilmoittautumispisteessä. Siellä he saavat
klubin valtakirjan perusteella kokouksessa tarvittavat äänestysliput.

Viljo Hokkanen
kansliatoimikunnan puheenjohtaja

Tervetuloa
Jyväskylään
Vuoden 2012 Euroopan suurimman leijonatapahtuman neljän vuoden valmistelu
on saamassa päätöksen ja olemme valmiita ottamaan vastaan iloisen leijona- sekä leijonanpentulauman.
Valmistelutyössä on aina haasteita ja tällä
kertaa yhden suurimmista asetti kansainvälisen conventionin aikainen ajankohta. Tästä
syystä aloitamme kokouksemme poikkeuksellisesti jo perjantaina. Tämä onkin aiheuttanut paljon ihmetystä, mutta leijonamaisella positiivisella suhtautumisella asia on otettu hyvin vastaan. Tämän osoittaa
todeksi suuri ilmoittautumismäärä perjantain tilaisuuksiin.
Kotimaisten leijonien ja leojen lisäksi saamme mukaamme merkittävän joukon kansainvälisiä vieraita 2. vp Barry J. Palmerin johdolla.
Tämä antaakin oman vivahteensa eri tilaisuuksiin. Myös nuorisojärjestömme Leot pitävät oman kokouksensa samoissa tiloissa sekä osallistuvat iloisena joukkona lauantain iltajuhlaamme. Olemme järjestäneet erinomaiset puitteet kokoukselle eri tilaisuuksineen. Vanhan
tavan mukaan mukavan leppoisa leijonatunnelma on vallinnut koko
viikonlopun, niin uskon nytkin käyvän samalla kun tapaamme vanhoja tuttuja ja tutustumme uusiin ystäviin.
Toivotan Teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi leijonaviikonloppuumme koko Jyväskylän vuosikokousorganisaation puolesta.
Heikki Pamilo
VK2012 päätoimikunnan puheenjohtaja

Palvelemme ilman kohtuutonta jonottamista
Jyväskylän vuosikokouksen tavoitteena on järjestää kokous, mikä on
toimiva, sujuva ja helppo. Tällöin on
tärkeää, että hallitsemme isojen massojen liikuttelua kokoustiloissa ja ravintoloissa ilman kohtuutonta jonottamista. Samoin kulku hotelleista
kokouspaikalle on oltava vaivatonta. Näiden periaatteiden kannalta
Jyväskylän Messu- ja kongressikeskus Paviljonki vuosikokouksen pitopaikkana jo lähtökohtaisesti on erinomainen.
Osa sujuvuutta on myös, että
olemme paketoineet ruokailut päiväpasseihin, jotka voi varata nettivarausjärjestelmän kautta. Tärkeää
on myös se, että kokous on taloudellisesti itsensä päällä pitävä. Sitä
varten olemme tehneet lujasti töitä
parhaan saatavilla olevan hinta-laatusuhteen eteen.

me varanneet caravaanareille paikat
Laajavuoren P-alueelta.
Veneellä tulijoille on laituripaikat
satamassa siinä Paviljongin vieressä.
Jopa helikopterillekin osoitetaan laskupaikka.

Ravintolat hyvän
kokouskokemuksen
lähtökohtana
Positiivisen
kokouskokemuksen
lähtökohtana on, että ravintoloissa tehokkaan toiminnan ohella kiinnitetään huomiota laatu- ja tunnelmatekijöihin sekä sosiaalisuuteen.
Maittava ruoka, hyvin toimivat palvelut ja ennen kaikkea ihmiset ja
keskellä sykkivä leijona-henki synnyttävät hyvän kokoustunnelman.
Keittiömestarit vakuuttavat, että
ruoat ovat maukkaita ja ravitsevia
eikä ruoka tule loppumaan.

Nopeimmat varaajat
saavat parhaat hotellit

Lounaat

Tilaisuuteen varatut päähotellit sijaitsevat kävelyetäisyydellä kokouspaikasta; matka käy kävellen jopa
viidessä minuutissa ihan pikkutakkisillaan ylikulkusillan kautta Paviljonkiin. Lähimmät hotellit etäisyyden
mukaan ovat Alexandra, Scandic,
Cumulus, Jyväshovi ja Yöpuu. Näköetäisyydellä Jyväsjärven rannassa
on Alba. Hotelli Laajavuori sijaitsee
noin 5 km keskustasta. Lisäksi olem-

Lounailla tarjotaan ns. täysi kiinteä
lounas kasvisvaihtoehtoineen. Se
on mielestämme tarpeellinen pitkän
päivän ateriaksi. Lounaat tarjoillaan
buffet-linjastoista tehokkaana oma
palveluna. Lounassalit ovat osittain 2. kerroksen pääravintolassa ja
osittain 1. kerroksen B-hallissa. Lounasväki osoitetaan niin henkilöstön
toimesta kuin opastein ja kyltein eri
saleihin.
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Huippuviihdettä
vuosikokoukseen

Lauantain iltajuhlan tähtenä
tuikkii Marita Taavitsainen
Suomalaisten naisartistien kärkikaartiin kuuluva
Marita Taavitsainen ei juuri esittelyjä kaipaa. 1995
tangokuningattaren nousu iskelmän tähtitaivaalle tapahtui lopullisesti vuonna 1998, kun jättihitti
Andre voitti Syksyn Sävelen. Voittoa seurannut albumi Salainen puutarha myi platinaa alle kahdessa
kuukaudessa. Vuoden naissolistin Emma -patsaan
Marita kantoi kotiinsa 1999 ja Yksi ainoa katse -albumi myi sekin kultaa. Juontajana toimiminen Videotreffit-ohjelmassa palkittiin Telvis äänestyksessä ja plakkarista löytyy myös Iskelmä Finlandia ja
Suomen Euroviisu -ehdokkuudet.
Kaksi lasta pitää arkisin tämän tähtiartistin kiireisenä, mutta keikkailu
Suomen upeilla tanssipaikoilla antaa taiteilijalle sen energian, joka auttaa
jaksamaan pitkiä keikkamatkojakin.

Iltajuhlat
Perjantai-iltana järjestetään Leijonajuhla tervetulotilaisuuden hengessä. Tarjolla on kevyt iltabuffet viineineen ja juomineen. 2. kerroksen
pääravintola tarjoaa hyvät puitteet
juhlalle ja seurustelulle tavata leijonaystäviä. Tilaisuuden yhteydessä tapahtuu myös Lions-liiton vuosikokouksen avaus ja 1. osa.
Lauantai-iltana on sitten vuosikokouksen kohokohta; iltajuhla. Silloin
katamme juhlapäivällisen B1-B2-hallehin, jonne odotamme 2500 vierasta. Iltajuhlan ohjelmassa on perinteiden mukaisesti ruokatarjoilu
notkuvista buffet-pöydistä. Alkuruoan tarjoamme kuitenkin jo valmiina
pöydässä. Jälkiruokana katamme kahvia ja leivoksen juhlistamaan iltajuhlaamme. Päivälliseen sisältyy myös
kuohuviinitarjoilua sisään tullessa
sekä lasillinen puna- tai valkoviiniä
alkoholittomine vaihtoehtoineen. Iltajuhlassa on tietysti perinteiden mukaisesti musiikkia ja tanssia Maarit
Taavitsaisen ja orkesterinsa tahdissa.
Iltajuhlaan emme valitettavasti
voi järjestäjän puolesta ottaa vastaan pöytävarauksia. Jokainen voi
kuitenkin tarpeensa mukaan varata
selvästi merkiten pöydän. Toiveemme kuitenkin on, että kaikki pöydät tulevat täyteen viimeistä paikkaa myöten helpottamaan sujuvaa
tarjoilua.

Lauantaille olemme järjestäneet
iltapäiväkahvituksen. Helpottaaksemme tarpeetonta kolikkojen kaivamista olemme sisällyttäneet kahvin/
teen vehnäsen kera sponsoreiden tuella ruokailupaketteihin. Kahvit katetaan kaikkiin ravitsemispisteisiin,
joista jokainen voi noutaa omaan
tahtiin makunsa mukaan.

Muut ravintolapalvelut
Kokouksen aikana vieraita palvelee
useita ravintolapisteitä ympäri Paviljonkia. Tarjolla on perinteisiä ravintolajuomia laajalla sortimentilla.
Lisäksi on varauduttu pieneen suolaiseen iltapäivän tunteina. Lauantain avajaisjuhlan ja vuosikokouksen
aikana osa kokoussalista on pöyditetty ”ravintolamaisemmaksi” läheisen aulapubin toimiessa juomien
myyntipisteenä. Alueella olevat suuret näyttöscreenit sekä hyvä äänentoisto mahdollistavat vuosikokouksen seurannan myös tällä alueella.
Järjestely mahdollistaa sosiaalisemman osallistumisen vuosikokoukseen sitä haluaville virallisemman
vaihtoehdon sijaan. Majoitus- ja ravitsemistoimikunta toivottaa kaikki
tervetulleiksi vuosikokoukseen Jyväskylään.
Keijo Valve, majoitus- ja
ravitsemistoimikunnan
puheenjohtaja

Sunnuntain konsertissa
mukana Jussi & The Boys
Vuonna 1964 perustettu The Boys on
maamme vanhin yhtäjaksoisesti toiminut
Rock-yhtye. Kokoonpanossa soittavat Jussi
Raittinen (laulu&basso), Eero Lupari (kitara, laulu), Jari Metsberg (kitara,laulu) sekä
Rudy Ryynänen (rummut, laulu). Boys-galleriahan on kuin Suomi-rockin ”Kuka kukin on”: Eero Raittinen, Matti Oiling, Eero
Koivistoinen, Hillel Tokazier, Topi Sorsakoski ja jne.

Vuosikokouksen juontaa Riitta Väisänen
Riitta Väisänen valittiin Euroopan kauneimmaksi vuonna
1976. Välitön ja luonnollinen Riitta hurmasi suomalaiset
olemuksellaan ja kauneudellaan. Suosituksi juontajaksi Riitta tuli Kymppitonni -TV-ohjelman vetäjänä. Riitalle räätälöity ohjelma on pyörinyt televisiossa jo 18 vuotta. Näiden
vuosien aikana hänet on palkittu viidellä Telvis -palkinnolla, sekä Vuoden Eeva -tittelillä vuonna 1988. Sanavalmis Riitta on ollut suosittu juontaja myös messuilla, yritystilaisuuksissa ja lukuisissa muissa tilaisuuksissa. Hän emännöi tilaisuuksia pitkällä kokemuksella omana itsenään.
Tervetuloa viihtymään!

Juhani Mansikkamäki
Ohjelmatoimikunta, pj.
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JUHLAMARSSI

Kokousohjelma

Marssiin järjestäytyminen tapahtuu Paviljongin koilliskulmalle Schaumannin puistotien
puoleiselle Paviljongin pysäköintipaikalle. Järjestäytymiseen on varattu puoli tuntia,
klo 8.30–9.00. Partiolaiset toimivat piirien kylttien kantajina. Marssin lähtö klo 9.00.
Marssi tapahtuu Messuaukion ulkoreunaa pitkin Paviljongin Messukadun sisäänkäynnin luona
olevalle C1 hallin ovelle. Reitin pituus on n. 200 metriä. Vastaanotto tapahtuu ratapihan
ylikulkusillalta tulevan järven puoleisen väylän päässä.
Paviljongissa liput viedään C1-hallin kautta D-halliin. Sisääntulo ohjataan ja vain lippujen
kantajat menevät sisälle. D-hallissa lippujen paikalleen sijoittaminen ohjataan.
Marssijärjestys:
1. Päätoimikunnan puheenjohtaja ja puoliso.
2. Suomen lippu airueineen
3. Muiden maiden liput
4. Suomen Lions-lippu
5. Leo-moninkertaispiirin lippu.
6. Päätoimikunta ja puolisot nelirivissä
7. G-piiri vastaavassa järjestyksessä.
8. Muut piirit aakkosjärjestyksessä.

Kokousmenut
Perjantai 8.6. 2012
Lounas. klo 11.00 – 14.00
Pääravintola 2. kerros
Oma palvelu: Linjastobuffet:
– Salaattivalikoima, leivät ja levitteet
– Burgundinpataa, kasvisriisiä,
– pyydettäessä kasvisratatouille, kasvisriisiä
– Kahvi / tee
Ruokajuomina alkoholittomat kannujuomat
(jäävesi, kotikalja)
Päiväkahvi, klo 14.00 – 17.00
Pääravintola, 2. kerros
Oma palvelu: kahvilalinjasto:
– kahvia / teetä ja pitkopullaa
– tarjoillaan kertakäyttöisin astioin
Leijonajuhla klo 19.30 – 24.00
Pääravintola, 2. kerros
Oma palvelu: Kevyt iltabuffet:
– Vihersalaattia ja talon kastiketta
– Ceasarsalaattia
– Paviljongin perunasalaattia
– Graavattua lohta
– Leipävalikoima ja levitettä
– Paahdettua broileria ja tomaatti-yrttikastiketta
– Kasvisvaihtoehtona gratinoituja vihanneksia
tomaatti-yrttikastikkeella
– Paahdettuja peruna- ja juureslohkoja
– Kahvia / teetä ja Pandan suklaamakeisia
Buffetmenu sisältää alkoholittomat kannujuomat
(vesi, kotikalja) sekä lasillisen (12 cl) menuun
valittua puna- tai valkoviiniä
(saatavana myös alkoholiton viini vaihtoehtona)
Lauantai 9.6.2012
ARS lounas klo 11.45 – 13.15
Katettuna erilliseen banquet-tilaan B1 halliin.
Alkumalja
*****
Alkuruoka valmiiksi pöytiin katettuna:
Juustoinen alkuruokasalaatti raikkaista
kasviksista
*****
Pääruoka buffetpöydästä:
Paahdettua merilohta ja sahramivalkoviinikastiketta
Uuden sadon kasvispaistosta
Kasvisvaihtoehtona kasviskaalikääryleet ja
porkkanakastiketta
*****
Kahvi / tee ja jälkiruoka pöytiin tarjoiltuna
Ruokajuomina alkoholittomat kannujuomat
(jäävesi, kotikalja)
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Vuosikokouslounas klo 11.15 – 13.15
Pääravintola, 2. kerros ja B 1 halli
Oma palvelu: Lounasbuffet:
Vihersalaattia, talon kastiketta
Maustekurkkuja ja säilöttyjä punajuuria
Leivät ja levitteet
***
Jauhelihapihvejä lisäkkeineen,
Kasvisvaihtoehtona kasvispihvit
Peruna-juurespaistosta.
***
Kahvia / teetä
Ruokajuomina alkoholittomat kannujuomat
(jäävesi, kotikalja)
Päiväkahvi klo 13.00 - 17.00
Oma palvelu: Kaikki ravintolat ja juomapisteet
– kahvia / teetä ja pitkopullaa
– tarjoillaan kertakäyttöisin astioin erillisistä
kahvipisteistä
– itsepalveluna vapaa haku
Juhlaillallinen klo 20.00 – 00.30
B1 + B2 hallit
Alkumalja tarjoillaan sisääntulossa:
Lasillinen kuohuviiniä
*******
Alkuruoka katettuna istumapöytiin:
Kylmäsavustettua lohi- katkaraputartaria,
hankasalmelaisen leijonaleivän kera
************
Pääruoka buffet- tarjoiluna:
Yrttijuustolla kuorrutettua porsaanfileetä,
punaviinikastiketta sekä juuresperunapaistosta
Kasvisvaihtoehtona vuohenjuustolla gratinoitu
portobello, basilika-rukolakastiketta
*********
Kahvipöytiin katetaan:
Kahvia ja teetä sekä Elosen leivos juhlistamaan
iltajuhlaa
Menuun sisältyy lasillinen ( 16 cl )
puna- tai valkoviiniä
Viineissä myös alkoholiton vaihtoehto
Jäävettä
Muita juomia voi ostaa
palvelualueen juomapisteistä
Sunnuntai 10.6.2012
Lounas klo 12.30 – 14.00
Pääravintola 2. kerros
Oma palvelu: Linjastobuffet:
Raastesalaattia
Tillikurkkuja
Leivät ja levitteet
***
Paistettuja muikkuja ja ruohosipulikastiketta
Kasvisvaihtoehto linssi-vihannesmuhennos,
Perunasosetta
***
Kahvia tai teetä
Ruokajuomina alkoholittomat kannujuomat
(jäävesi, kotikalja)

Perjantai 8.6.2012
11.00 – 14.00
Lounas perjantai
12.00 – 15.00
Lions -seminaari
10.00 – 20.00
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
15.30 – 17.30
KVN
18.00 – 19.00
Vuosikokous 1. osa
19.30 – 00.00
Leijonajuhla
Skeba – bändikilpailu loppukilpailu
Lauantai 9.6.2012
08.00 – 14.00
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
08.30 – 10.15
Juhlamarssi
10.30 – 11.45
Vuosikokouksen avajaisjuhla
10.45 – 10.55
Hartaus ja seppeleenlasku
11.15 – 13.15
Lounas
11.45 – 13.15
ARS-lounas
12.30 – 16.30
Oheisohjelma
13.30 – 17.30
Vuosikokous 2. osa
20.00 – 00.30
Iltajuhla
10.00 – 14.00
Lasten turvapäivä
Sunnuntai 10.6.2012
10.00 – 11.30
Jussi & The Boys -konsertti
10:00 – 12.00
Leijonatapahtumat
12.00 - 13.00
Päätösjuhla
12.30 – 14.00
Lounas

Muu ohjelma
Lauantai 9.6.2012
Sisältyy päiväpassin hintaan
C-halli näytteilleasettajat
klo 8.00 – 17.00 KKI Suomimiehen ja -naisen -kuntotesti
+ palaute testistä
Auditorium – juontaja Vili Urpilainen, Leo
klo 12.30
Teatteri Eurooppa Neljä – esittää musiikkia ja
osia kesäteatteriesityksistään.
Paavo Honkimäki, Tarja Matilainen,
Jari Silventoinen, Tiina Iisala, Toni Lepistö,
Ari Laaksonen, Jiri Halttunen,
Antti Parviainen ja Ville-Matti Laine
klo 12.45
Muistisairaudet – uusi kansantauti,
neurologian dosentti, ylilääkäri
Jaana Suhonen, Suomen Terveystalo Oy
klo 13.45
Tietoisku: IF vakuutusyhtiö
klo 14.00
tauko
klo 14.30
Helpoin tapa syödä hyvin,
Patrik Borg, ravitsemustutkija,
HY Liikuntalääketieteen laitos
klo 15.30
Liikunnan hyötyjä lääketieteen näkökulmasta,
LT Maarit Valtonen
klo 16.00
Sosiaalisen median hyödyntäminen
Lionstoiminnassa, Jouni Huotari, LC Harju
klo 16.15
Ota hyvinvointi haltuun
– Tuomas Liisanantti, personal trainer

OTA HAASTE VASTAAN
– PARAS KLUBI PALKITAAN
Yhteistyökumppanimme LIKES, Kunnossa Kaiken Ikää –
haastaa kaikki Suomen Lions klubit. Järjestäkää terveyttä
ja hyvinvointia edistävä aktiviteetti toimintakaudella
2011–2012. Parhaan aktiviteetin järjestänyt klubi
palkitaan arvokkaalla palkinnolla Jyväskylän
kokouksessa. Palauta pdf- muodossa kuvia + tekstiä
aktiviteetistä osoitteella heidi.neuvonen@lions.fi.

Kuljetukset
Kuljetuksia hoidetaan kahdella reitillä.
1. Keskustan hotellien reitti lähtee hotelli Alexandran edestä siirtyen hotelli
Cumuluksen eteen. Hotelli Jyväshovissa ja Yöpuussa majoittuvat tulevat
Cumuluksen eteen. Hotelli Scandicissä majoittuvat tulevat Vapaudenkadun
ja Kalevankadun risteyksen edessä olevalle pysäkille.
Bussi kulkee Heikinkadun kautta Paviljongin Kongressi-sisäänkäynnin luo.
2. Laajavuoren reitti lähtee hotelli Laajavuoren edestä ja ottaa matkalta
Laajiksen ja hotelli Albaan majoittuvat. Paviljongissa lähtöpaikkana on
Kongressi-sisäänkäynnin edusta.
Perjantai 08.06.2012
Kuljetuksia keskustan hotelleista klo 17.00–19.00 välillä.
Laajavuoresta on lähtö klo 17.00.
Paluukuljetukset Paviljongista klo 22.30–0.00 välisenä aikana keskustan hotelleihin.
Paluukuljetus Laajavuoreen klo 22.30 ja 23.30 (Alba ja Laajis)
Lauantaina 09.06.2012
Kuljetukset keskustan hotelleista klo 7.45–9.00 välisenä aikana Paviljonkiin.
Laajavuoresta lähtee klo 7.30 bussi Paviljonkiin.
Paviljongista bussit tuovat klo 16.00–18.00 välisenä aikana keskustan hotelleihin
Laajavuoreen bussi lähtee Paviljongista klo 17.30. Iltajuhlaan bussit ajavat
keskustasta Paviljonkiin klo 19.00–20.00 välisen ajan.
Laajavuoresta iltajuhlaan bussi lähtee klo 19.15.
Iltajuhlista keskustan hotelleille kulkee bussit klo 22.30–0.30 välisen ajan.
Laajavuoreen bussi lähtee Paviljongista klo 22.30 ja klo 23.30 (Alba ja Laajis)
Sunnuntaina kuljetukset keskustan hotelleista klo 9.20–9.40 välisenä aikana
paviljonkiin. Laajavuoresta bussi lähtee klo 9.20.
Paluukuljetus klo 14.00 keskustan hotelleille ja Laajavuoreen.
Paikoitus
Perjantaina on käytettävissä Paviljongin pysäköintitalo. Osoite: Uno Savolankatu 6
Lauantaina ja sunnuntaina on käytettävissä Innovan pysäköintitalo.
Osoite: Piippukatu 4. Lisäksi on käytettävissä Paviljongin pysäköintitalo.
Innovan pysäköintitalossa rahastetaan halliin ajettaessa. (10 € la–su).
Paviljongin pysäköintitalossa on porttirahastus. (10 €/vrk).
Läheisyydessä on käytettävissä: P-matkakeskus Hannikaisenkatu 22
P-asema Väinönkatu 8. Lisätietoja paikoituksesta:
Jyväskylän Paviljonki/Jyväs-Parkki Oy

Hauska turvapäivä lapsille
Viides Lasten Turvapäivä tuo tärkeätä turvatietoa lapsille ja heidän vanhemmilleen. Jo viides Lions-liiton Turvapäivä järjestetään Jyväskylässä 9.6.2012
klo 10.30–12.30.
Suomen Lions-liitto ry:n yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttama Lasten Turvapäivä on jo neljänä vuotena onnistunut hienosti.
Olemme saaneet paikalle joka kesäkuu n. 400–600 lasta vanhempineen.
Lappeenranta, Hamina, Hämeenlinna ja Vaasa ovat osoittaneet, että tämän kaltaiselle tilaisuudelle on tarvetta. Päivän tarkoituksena on tuoda esille lasten ja lapsiperheiden turvalliseen elämään liittyviä asioita. Jatkamme
Jyväskylässä tällä hyväksi havaitulla formaatilla.
Liitto varaa paikan, hoitaa käytännön järjestelyt ja ohjelman sekä markkinoinnin. Yhteistyökumppanimme voivat esitellä omaa toimintaansa ja jakaa siinä samalla kotien turvatietoutta. Mukana ovat tänä kesänä mm. Liikenneturva, Punainen Risti, MPKY, Pelastakaa Lapset, Palokunta, Poliisi ym.
Uutena kumppanina meillä on mukana Optisen Alan Tiedotuskeskus.
Heillä on ohjelmassa demonstraatiota, kuinka hyvin/huonosti kuljettaja näkee. Jos kuljettajan näkö on huono, lapsi ei näy liikenteessä. Heillä on ns.
demonstraatiolaseja, joilla voidaan alentaa kuljettajan näön Ajokorttiasetuksen minimitasolle. Näkömatka on silloin n. 63 metriä kun maksimiin
korjatulla näöllä voi nähdä yli 180 metrin päähän. Jos kuljettajalla on vain
63 metrin näkö tai jopa huonompi, lapsen tulee olla tosi varovainen liikkuessaan maantiellä. Jos kuljettaja ei näe, lapsen tulee nähdä ja olla valpas.
Samoilla näkötauluilla voidaan tarkastaa myös lapsen kaukonäkö. Jos näkö on huono, pyöräily ja jopa kävely muodostuu vaaralliseksi. Silloin voidaan lapsi ohjeistaa näöntarkastukseen optikolle ja sitä kautta tarvittaessa silmälääkärille.
Jyväskylän kävelykadulla Aren Aukiolla on lapsille tarjolla ilmaista lauantaikarkkia ja juotavaa. Ohjelmasta vastaa PellekaijaPum Duo ja lasten tanssiryhmä Jyväskylästä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Turvapäivän toteutuksesta vastaavat MD-SC Reijo Ikäheimonen, PDG
Pertti Harju, lion Johanna Arho-Forsblom ja leo Vili Urpilainen.
Aren aukio 9.6.2012 klo 10.30–12.30.
Pertti Harju, PDG

Skeban voitti vuosi sitten Vaasassa Four of a Kind Jyväskylästä.

Skeban kolmas finaali Jyväskylässä
Eräs Lions-liiton painopistealueita on tulevana kautena nuoriso. Skeba –
Nuorten bändiskaba on juuri nuorisotoimintaa parhaimmillaan. Kolmas
Skeban finaali soitetaan Jyväskylän vuosikokouksen oheisohjelmana perjantaina 8.6.2012 klo 18 rock-klubi Lutakossa.
Kisa on tarkoitettu kaikille Suomen nuorisobändeille, joiden jäsenten keski-ikä on kilpailuvuonna korkeintaan 18 vuotta ja joiden vanhimmat jäsenet
täyttävät kilpailuvuonna korkeintaan 20 vuotta. Kilpailun tarkoituksena on
tuoda esiin lahjakkaita, nuoria soittajia ja edistää nuorten harrastusta musiikin parissa. Kaksi edellistä kilpailua ovat osoittaneet, että bändiharrastus
on ympäri valtakuntaa erittäin aktiivista ja osallistuvien bändien taso on ollut korkea. Kuuden karsintakilpailun voittajabändit kisaavat voitosta Jyväskylässä rock-klubi Lutakossa 8.6.2012 klo 18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Järjestelyistä vastaavat jyväskyläläiset leijonat yhdessä leojen kanssa.

Finaalissa esiintyvät bändit
Lost Society Jyväskylästä aloittaa. Bändi on vanhan koulun Thrash & Heavypumppu, joka on soittanut kaksi vuotta ja äänittänyt kaksi demoa. Bändin vahvuutena ovat energiset live -showt ja meininki.
The Pythagoras on kolmen lahtelaisen nuoren miehen yhtye ja se on
keikkaillut ahkerasti lähes kolme vuotta. The Pythagoras soittaa Acid Rock/
Blues Rock-musiikkia kunnioittaen lajinsa mestareita. Siihen lisätään kumarrus Blues-musiikin suuntaan, järkkymättömän tiukka ote soittoon ja äärimmäisen hyvä asenne musiikkia kohtaan.
Defiant on jämsäläinen, noin vuosi sitten nykyiseen kokoonpanoonsa
vakiintunut, vanhan liiton Hard Rock bändi.
Softengine on nuorista soittajista koostuva yhtye Seinäjoelta. Bändi
soittaa leijuvan pehmoista, mutta välillä räiskyvän säröytyvää vaihtoehtorock musiikkia, joka pyrkii saamaan niin undergroundeimman mainstream
-vihaajan kuin pintaliitoisimman hittidikkarinkin jalan polkemaan tahdissa.
The Boot Jack on kirkkonummelainen Rock N' Roll -bändi, joka soittaa
omaa musiikkia ja keikkailee silloin tällöin.
Abhorrent Ritual on vuoden kasassa pusertanut oululais-haukiputaalainen metalliorkesteri. Kuusihenkinen pumppu ottaa vaikutteita niin groovaavasta- ja melodisesta runttauksesta kuin akustisesta tunnelmoinnista.
Bändin musiikillisesta annista voi aistia myös progressiivisia ja kokeellisia
elementtejä.
Näistä bändeistä yksi on vuoden 2012 Suomen paras nuorisobändi. Yleisö saa myös valita oman suosikkinsa. Viime vuoden voittajabändi Four of
a Kind Jyväskylästä esiintyy heti kilpailun alussa ja samoin myös tuomaritauolla. Bändi on soittanut noin kuusi vuotta yhdessä ja keikkaillut ahkerasti. Bändi soittaa progressiivista rockia.
Pertti Harju
PDG, työryhmän puh.joht.

Kutsu kuvernöörineuvoston
kokoukseen nro 5/2011–2012
Aika: Perjantai 8.6.2012 klo 15.30
Paikka: Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä
Tervetuloa kuvernöörineuvoston kokoukseen, joka pidetään Jyväskylässä Lions-liiton vuosikokousviikonlopun yhteydessä.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Heimo Potinkara
puheenjohtaja

Maarit Kuikka
pääsihteeri
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Ehdokkaat piirikuvernööreiksi 2012–2013
Kansainvälisen Lions-järjestön uusi toimintakausi alkaa 1.7.2012. Sitä varten valitaan sääntöjen mukaisesti uudet henkilöt
johtamaan toimintaa järjestön kaikilla tasoilla. Moninkertaispiiri 107:n yksittäispiirit ovat nimenneet alla olevat henkilöt
tulevan kauden 2012-2013 piirikuvernööriehdokkaikseen. Ehdokkaat esitellään Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa
Jyväskylässä kesäkuussa ja he matkustavat elekteinä LCI:n kansainväliseen vuosikongressiin Busaniin Etelä-Koreaan
kesäkuun loppupuolella, jolloin he antavat piirikuvernöörilupauksen ja heidän nimityksensä sinetöityy.

107-A
Reino Laine
LC Somero

Varapiirikuvernööri Reino Laine on syntynyt somerolaiseen
yrittäjäperheeseen Helsingissä 8.8.1946. Asuinkuntana on
ollut Somero opiskeluvuosia lukuun ottamatta. Puolisonsa
Marja-Leena Nurmisen hän tapasi v. 1977. Lapsia pariskunnalla ei ole. Reino aloitti työuransa perheyrityksessä vuonna
1963, valmistuttuaan ammattikoulusta. Auton ostoon tarvittavat rahat tienattuaan hän päätti jatkaa opiskelua vuonna 1965. Kauppaopistosta valmistuttuaan oli vuorossa asepalveluksen suorittaminen. Työ perheyrityksessä
jatkui kolmannen polven yrittäjänä v.1971, myymälänhoitajana, osakkaana ja toimitusjohtajana. Vuoden Yrittäjä palkinnon Someron Sähkö ja Kone vastaanotti vuonna
2009. Tämän yrityksen hän myi vuonna 2011 veljenpojalleen, neljännelle polvelle.
Eläkkeelle hän siirtyi tammikuussa 2012. Yrittäjänä hän jatkaa 1980-luvulla perustettujen kiinteistöyhtiöiden hallinnoinnilla ja vuokrauksella. Someron Yrittäjät ry:n sekä Varsinais-Suomen Yrittäjien hallituksessa hän on ollut yli 10 vuotta. Lions-työ alkoi marraskuussa 1988, siitä lähtien hän on ollut LC Someron 100 %:n jäsen. Hänet
on palkittu lukuisilla palkinnoilla, niin klubi- kuin piirityöstäkin. Lions Ritariksi hänet nimitettiin 8.4.2010.

107-B
Jukka Uusitalo
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt

Varapiirikuvernööri Jukka Uusitalo on syntynyt Perniössä
10.1.1955. Opiskeluajan hän asui Helsingissä ja työelämään
siirryttyään hän muutti Kirkkonummelle. Nykyiseen työpaikkaan Logicaan hän on päätynyt monien yritysostojen kautta.
Työssään hän vastaa asiakkaan tarvitseman tietojärjestelmän
teknisen toteutuksen suunnittelusta, hinnoittelusta ja käyttöönoton avustamisesta. Perheeseen kuuluu puoliso Marjaana ja kolme poikaa, joista vanhin on opiskelemassa ja kaksi nuorempaa käyvät koulua.
Jukka kutsuttiin LC Kirkkonummi-Kyrkslätt -klubin jäseneksi 1997 ja siitä lähtien
hän on ollut 100 %:nen jäsen. Hän toimi klubissa Punainen Sulka 2006 -kampanjan
vetäjänä ja Sight First II kampanjassa hän toimi lohkonsa ryhmäkoordinaattorina. Piirihallituskausia on viisi. Piirin jäsentoimikunnan puheenjohtajana hän on toiminut
kaksi kautta. Jukka on käynyt Senior Lions Leadership Institute -koulutuksen vuonna
2009. Ansioistaan Jukka on palkittu mm. Melvin Jones -jäsenyydellä ja yhden ruusukkeen ansiomitalilla. Lions-toiminnan lisäksi harrastuksiin kuuluu luonnossa liikkuminen ja lähihistorian tallennus.

107-C
Jouko Inkeroinen
LC Klaukkala

Varapiirikuvernööri Jouko Inkeroinen on syntynyt 27.8.1963
Maaningalla Pohjois-Savossa, jonne Joukon ukki muutti pois
sodan jaloista Karjalasta Salmista. 16-vuotiaana Jouko lähti fregatti Suomen Joutsenelle Turkuun opiskelemaan merimiesammattiin ja sieltä polku vei kauppalaivaston palvelukseen maailman merille. Meriä seilatessa tuli opiskeltua
perämieheksi Raumalla. Seitsemän vuotisen merityörupeaman jälkeen maihin myyntihommiin. 1995 yrittäjän hommat veti puoleensa; erikoismyymäläkalusteet ja esillepanoratkaisujen parissa onkin vierähtänyt nyt yli 17 vuotta. Leijona Joukosta tuli
2003 ja erilaiset projektit ja aktiviteetit on kyllä tehneet hänestä palvelevan leijonan
isolla L-kirjaimella. Lion Merja-vaimon ja kahden tyttölapsen kanssa Jouko asustaa
Klaukkalassa Nurmijärvellä. Leijonaharrastuksen lisäksi Joukoa kiinnostaa kesämökkeily Kallaveden rannalla ja sinne kuuluvat jatkuvat rakennusprojektit.

107-D
Juhani Nyyssönen
LC Pyhtää-Pyttis

Varapiirikuvernööri Juhani Nyyssönen on syntynyt 3.9.1946
Kuopiossa. Perheeseen kuuluu kaksi aikuista tytärtä Krista ja
Sari, vävyt ja kolme lastenlasta. Hän on käynyt keskikoulun
Kuopiossa ja siirtynyt työelämään 1966 toimien monien automerkkien piiriedustajilla Kuopiossa, Siilinjärvellä, Varkaudes-
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sa, Iisalmessa ja vuodesta 1984 Kotkassa Osuuskauppa Ympyrän tytäryhtiön huollon ja varaosien jälkimarkkinointipäällikkönä oloneuvokseksi pääsyynsä saakka 2010.
Työnsä ohessa hän kouluttautui myös Kauppateknikoksi.
Omassa klubissaan hän on hoitanut lähes kaikkia virkoja, piirissä ZC, RC, 2.VDG,
1.VDG sekä ollut kahtena vuonna D-piirin Nenäpäivän kampanjapäällikkönä. Lionstoiminnan lisäksi hän seuraa aktiivisesti palloilutapahtumia, jääkiekkoa sekä yleisurheilu- ja talviurheilutapahtumia paikanpäällä tai kotikatsomossa. Aikataulun antaessa
mahdollisuuden hän tutustuu erilaisiin paikkoihin ja tapahtumiin. Vehreä Yorkshire,
Emmerdale ja Sydämen asialla kuvausmaisemat odottavat vuoroaan heinäkuun lopulla, jolloin hän toivoo tulevansa kuvatuksi Ford Anglia poliisiauton kanssa.

107-E
Tapani Matintalo
LC Sastamala/Vammala

Varapiirikuvernööri Tapani Matintalo on syntynyt vuonna
1956 Vampulassa, josta eri muuttopaikkakuntien jälkeen asettunut Sastamalan Mouhijärvelle. Perheeseen kuuluu puoliso
lion Anne, sekä kolme aikuista lasta sekä kolme lastenlasta,
tyttöjä. Tapani kutsuttiin mukaan lionstoimintaan 1988 LC
Vampulan klubiin, sittemmin siirtojäsenenä LC Ikaalinen-Kyrösjärvi ja LC Sastamala-Vammala klubiin. Lionsvuosien aikana hän on hoitanut klubeissa eri tehtäviä ja hänelle on myönnetty Lions-ritarin arvo.
Elämäntyönsä hän tehnyt pääsääntöisesti yrittäjänä, hän on ollut mm. osakkaana
talotehtaassa ja rengasalan yrityksessä, pääsääntöisesti kuitenkin toiminut omistamassaan perintäalan yrityksessä. Hän on luopunut lähes kaikista yrityksistään viimeisten
vuosien aikana. Liiketoimintojen myynnin jälkeen hän on toiminut perintäalan yrityksessä toimitus- ja projektijohtajana. Leijonaharrastuksen lisäksi harrastuksiin kuuluvat yrittäjäjärjestötoiminta, matkustelu, laskettelu, samoilu Lapin maisemissa sekä
useampana vuonna erilainen rakennusnikkarointi.

107-F
Seppo Rajamäki
LC Seinäjoki

Varapiirikuvernööri Seppo Rajamäki on syntynyt 11.2.1955
Nurmossa. Kotikuntana ovat olleet Utajärvi, Nokia ja vuodesta 1959 Seinäjoki. Seppo on pitkän linjan puhelinmies,
toiminut ensin Etelä-Pohjanmaan Puhelin Oy:ssä asennustöissä, sitten Vaasan läänin Puhelin Oy:ssä ja Anvia Oyj:ssä
esimiestehtävissä. Työuraa on kertynyt 38 vuotta. Perheeseen
kuuluvat vaimo Maria ja kolme aikuista lasta, kaksi poikaa ja tytär.
LC Seinäjoen aktiivinen jäsen Seppo on ollut vuodesta 1997, toimien klubissa sihteerinä, presidenttinä, rahastonhoitajana. Muita tehtäviä ovat olleet Seinäjoen vuosikokousjärjestelyissä taloustoimikunnan puheenjohtajana neljä vuotta (2002–2006),
valtakunnallisessa Digi-TV -kampanjassa vetäjänä 2006–2008, Nenäpäivä kampanja
2010–2011. Piirihallituksen tehtäviä ovat olleet lohkon puheenjohtajuus sekä 2. ja 1.
varapiirikuvernöörin tehtävät. Lions-ritarin arvo annettiin 2008. Harrastuksia Lionstoiminnan lisäksi ovat mökillä puuhastelu, matkailu ja moottoripyöräily.

107-G
Taisto Kotila
LC Laukaa

Varapiirikuvernööri Taisto Kotila on syntynyt Pieksämäen
maalaiskunnassa 10.10.1954. Perheeseen kuuluvat puoliso
Marja-Leena ja täysi-ikäiset lapset Heidi, Joni ja Miia, joka
nuorimmaisena asuu vielä kotona Laukaan Vihtavuoressa.
Taisto on ”siviili-koulutukseltaan” tradenomi, mutta varsinaisen työuransa hän suoritti Puolustusvoimien palveluksessa
vuosina 1975–2002 opistoupseerin tehtävissä. Palveluspaikkakuntina olivat Kouvola ja Jyväskylä – viimeisimpänä palveluspaikkana Ilmavoimien Esikunta Tikkakoskella. Puolustusvoimista eläkkeelle jäätyä Taisto ryhtyi päätoimisesti hoitamaan 1988
aloittamaansa tilitoimistoa ja liittyi paikalliseen yrittäjäyhdistykseen, jonka hallituksen varapuheenjohtajana hän on toiminut pari vuotta. Harrastuksiin kuuluu leijonatoiminnan lisäksi muu yhdistystoiminta ja suunnistus iltarasteilla ja Jukolan viestissä
14 kertaa. Mukaan lionstoimintaan hän tuli kutsutuksi vuonna 2003, josta alkaen hän
on ollut 100 % leijona. LC Laukaassa hän on toiminut sihteerinä kolme kautta ja presidenttinä kaudella 2007–2008. Piirihallituksen jäsen hän on ollut kaudesta 2008–2009
toimien lohkon puheenjohtajasta tämän kauden tehtävään 1. varapiirikuvernööriksi.

107-H
Pekka K. Vatanen
LC Tuupovaara

Varapiirikuvernööri Pekka K. Vatanen on syntynyt Tuupovaarassa vuonna 1962. Perheeseen kuuluu puoliso Riikka. Täysiikäiset pojat Juha-Pekka ja Mikko ovat jo muuttaneet omiin
talouksiinsa. Koulutukseltaan Pekka on maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja opintojen jälkeinen työelämä alkoi Kiteellä maaseutuasiamiehenä v. 1988. Päätyö on v. 1991 lähtien ollut Pohjois-Karjalan Aikuisopistolla Joensuussa. Päivän pituutta ovat jatkaneet
sivutoimiset työt maa- ja metsätalousyrittäjänä ja Tuupovaaran Energiaosuuskunnan
taloushallinnon hoitajana.
Lions-työhön kutsuttiin LC Kitee/Pajariin vuonna 1989. Kaksi vuotta myöhemmin
kotitilan sukupolvenvaihdoksen myötä leijonajäsenyys vaihtui LC Tuupovaaraan. Klubissa ovat hoituneet keskeiset virkailijatehtävät. Lohkon puheenjohtajuus 2002–03
ja I-alueen puheenjohtajana 2007–2008. H-piirin toimikunnissa on lionstyötä riittänyt kaudesta 2008–2009 lähtien, erityisesti koulutustehtävissä. Harrastuksista lähellä sydäntä on lions-toiminnan ohella ollut vapaaehtoinen maanpuolustustyö. Liikuntamuotoina mukavimmat ovat golf, lenkkeily ja lentopallo.

107-I
Toivo Sistonen
LC Kajaani/Linna

Varapiirikuvernööri Toivo Sistonen on syntynyt 18.5.1951
Kajaanissa. Perheeseen kuuluu vaimo Leea. Kolme lasta ovat
muuttaneet pois kotoa. Lastenlapsia on kaksi. Vuodesta 1988
hän on toiminut Kajaanin seurakunnan talousjohtajan virassa. Sitä ennen hän työskenteli ATK-suunnittelijana 1974–
1982 ja ATK-pääsuunnittelijana 1982–1988 Kajaani Oy:ssä.
Lionstoiminta alkoi LC Kajaani/Ärjän jäsenenä vuonna 1988 ja Ärjän lopetettua toimintansa hänestä tuli LC Kajaani/Linnan jäsen. Presidenttinä hän toimi 1993–1994,
ZC 2003–2004, CT 2006–2007, RC 2007–2008, 2. VDG 2010–2011, 1. VDG 20112012. Suomen Lions-liiton Kajaanissa pidetyn vuosikokouksen järjestelytoimikunnan
pääsihteeri hän oli vuonna 1999.
Hänellä on ollut lukuisia kunnallisia. maakunnallisia ja valtakunnallisia luottamustehtäviä vuodesta 1985. Tälläkin hetkellä hän on mm. Kajaanin kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston jäsen, maakuntavaltuuston jäsen ja
maakunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Harrastuksena hänellä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, lionstoiminta, mökkeily ja penkkiurheilu. Talousneuvoksen nimen ja arvon hän sai vuonna 2007.

107-K
Martti Törrönen
LC Rautalampi

Varapiirikuvernööri Martti Törrönen on syntynyt Maaningalla
2.11.1945. Perheeseen kuuluu puoliso Ritva, viisi lasta, kahdeksan lastenlasta ja yksi lapsenlapsenlapsi. Törröset asuvat
omakotitalossa pienen järven rannalla Rautalammilla.
Hän on kouluttautunut työtehtävien mukaan osuustoiminnan, Markkinointi-instituutin, Helsingin KKK:N kurssiosaston ja Johtamistaidon opiston koulutuksissa.
Työura: 1960-luvulla vähittäiskaupassa, 1967–68 YK-sotilaana, 1970-luvulla ravintola-alalla, 1980-luvun alusta myyntipäällikkönä HK:n palveluksessa ja v. 1988 lähtien
yrittäjä/toimitusjohtajana lihateollisuudessa Palvipojat Oy:ssä 30.5.2004 saakka, jolloin tuli muutto Rautalammille eläkepäiville. Lionstoiminnassa hän on o llut mukana 1970-luvulla LC Tuusniemellä, 1980-luvulla LC Paltamossa, (rotareissa 90-luvulla
Kajaanissa). Vuodesta 2005 LC Rautalammin jäsenenä ja presidentti kaudella 2007–
08, ZC 2008–09, RC 2009–10, kaudella 2010–11 2.VDG ja 1.VDG kaudella 2011–12.
K-piirin Nenäpäivä-kamppanjapäällikkönä kausilla 2010–11 ja 11–12, Rautalammin
Pestuumarkkina -toimikunnan puheenjohtajana viisi vuotta. Lions Ritari hänestä tuli v. 2011. Hän on saanut yhden ruusukkeen ansiomitalin, 100 % pres. ansiomitalin
ja muita tunnustuspalkintoja.

107-L
Matti Mälkiä
LC Posio

Varapiirikuvernööri Matti Mälkiä on syntynyt Orimattilassa
5.12.1961. Lukion ja armeijan käytyään Matti löysi itsensä poliisikoulusta ja 10 vuotta myöhemmin Lapista, missä Matti
toimii Lapin poliisilaitoksen Posion palvelupisteessä rikostutkijana. Puoliso Merja ei ambulanssissa sairaanhoitajana epäsäännöllistä työaikaa ja päivystyksiä tekevänä voi osallistua
Lions-toimintaan vaan perheen toinen edustaja on 6-vuotias ”Lapin pikku Leijona”
Emma, joka äidin työajoista johtuen kiertää isin mukana lionsmatkoilla ympäri maa-

ta ja Norjassa, Ruotsissa ja kesällä Korean Pusanissakin. Liekö sattumaa, että Emma
syntyikin juuri Kuusamon NSR-kokouksen aikana 2006, joten isäkin ehti vain vilahtamaan kokoustapahtumassa.
Lions-toiminnassa Matti on ollut mukana jo viime vuosituhannelta asti oman klubin
kaikissa tehtävissä ja nyt on menossa toinen kerta presidenttinäkin. Klubinsa Vuoden
leijonana Matti on palkittu neljä kertaa ja Melvin Jones -jäsenyys on myönnetty 2008.
Hienoin saavutus klubissa on kuitenkin Livon liitännäisklubin perustaminen 2010.
Piirihallituksessa Matti on toiminut lohkonpuheenjohtajana ja piirin GMT-koordinaattorina, jolloin viimeisin mielenhäiriö sai hakeutumaan piirikuvernööriputkeen.
Eikä fyysinen terveyskään ole enää ihan kunnossa; 15 vuotta ja 15 kiloa sitten maraton taittui lähelle kahta ja puolta tuntia. Nyt harrastus on vaihtunut poliisiautojen pienoismallien keräilyyn. Niitä onkin kertynyt jo yli 1000 eri maista, (korealainen vielä puuttuukin…)

107-M
Jari Vuorinen
LC Ulvila

Varapiirikuvernööri Jari Vuorinen on syntynyt 23.11.1960 Porissa. Koulut hän on käynyt Porissa ja valmistunut insinööriksi. Puoliso Virpi on myös lion LC Pori/Sofiassa. Perheeseen
kuuluu kaksi tytärtä, jotka molemmat ovat jo lentäneet pois
kotoa ja opiskelevat parhaillaan. Nykyinen asuinpaikkakunta on ollut jo 20 vuotta Ulvila.
Jari on yli puolet työurastaan ollut tuotekehityksessä projektivetäjänä. Nyt hän on
ollut kahdeksan vuotta toimitusjohtaja/yrittäjä ohutlevytuotteita valmistavassa yrityksessä nimeltään Relox Oy. Yritys on 22 henkilöä työllistävä ja valmistaa sähköteknisiä tuotteita, myymälä- ja sosiaalitilakalusteita, ym.
Liontoiminta on alkanut kymmenen vuotta sitten. Monta vuotta hän on ollut klubin
hallituksessa ja presidentin tehtävät hän on hoitanut 2005–2006. Lohkon puheenjohtajana hän oli 2008–2009 ja aluepuheenjohtajana 2009–2010. Piirikuvernööri putki alkoi 2010 ja ensi kaudelle Jari on nyt piirikuvernööriehdokkaana. Hän on palkittu
1 ruusun ansiomerkillä ja piirikuvernöörin ansiotähdellä. Jari on toisen polven lion.

107-N
Jukka Kärkkäinen
LC Helsinki/Metsälä

Varapiirikuvernööri Jukka Kärkkäinen on 50-vuotias Helsingissä syntynyt mies. Hän kasvoi idyllisessä Puu-Käpylässä,
josta muutti perheen perustamisen myötä Vantaalle. Armeijan jälkeen Jukka lähti opiskelemaan hammaslääkäriksi ja valmistuttuaan opiskeli työn ohella lääkäriksi. Sittemmin hän on
harjoittanut molempia ammatteja.
Lady Lean kanssa hän on ollut naimisissa 25 vuotta, mutta yhdessä jo lähes 30
vuotta. Pariskunnalla on kolme aikuista lasta, joista nuorin asuu kotona ainakin ajoittain. Lean kanssa työskentely tapahtuu yhdessä omalla hammaslääkärin vastaanotolla.
Harrastuksia on aina ollut paljon. Pistooliammunnassa hän saavutti juniorina Suomen mestaruuksia ja Suomen ennätyksiä. Harrastuksia ovat pyöräily, juoksu, lukeminen, purjehtiminen itse rakentamalla veneellä, basson soitto ja jääkiekon pelaaminen, muutama mainittava. Nykyään Lions-toiminta vie vapaa-ajasta leijonan osan.
Oma klubi on LC Helsinki/Metsälä, johon liittyi vuonna 2005. Jukka oli tullut elämäntilanteeseen, jossa vapaa-aikaa oli mahdollista lisätä lasten varttumisen ja toisesta työstä luopumisen myötä. Hän toivoi löytävänsä harrastuksen, josta olisi sekä
hyötyä että iloa. Nyt jo edesmennyt kummi, lapsuudesta tuttu, houkutteli mukaan
Lions-toimintaan ja se onkin vastannut ajatuksia paremmin kuin hyvin. Ystäväpiiri on laajentunut ja mukavia haasteita on tullut eteen, kuten tuleva piirikuvernöörin
tehtävä. Hän odottaa tulevaa kautta innolla ja toivoo, että hänellä on piirin leijonille ja klubeille annettavaa.

Piiri 107 O
Kerttu Illikainen
LC Ylivieska/Savisilta

Varapiirikuvernööri Kerttu Illikainen on syntynyt vuonna
1948 Pudasjärvellä. Hän on opiskelut Raahen Porvari- ja
kauppakoulussa (merkonomi 1967) ja Tampereen yliopistossa (kunnallistutkinto 1987, hallintotieteen maisteri 1996)
ovat antaneet ammatillisen perustan yli 40-vuotiselle työuralle. Vuodesta 1989 asuin- ja työpaikkakunta on ollut Ylivieska. Vuonna 1994 perustetun LC Ylivieska/Savisillan perustajajäsenenä tutuksi ovat
tulleet kaikki lionsklubin tehtävät. Lions-toimintaa piiritasolla on takana kahdeksan
kautta. Osallistuminen ensimmäiseen Suomessa järjestettyyn senior-lionien johtajakoulutusinstituuttiin 2009 on antanut valmiuksia tuleviin haasteisiin. Melvin Jonesjäsenyys on myönnetty vuonna 2008.
Kaksi aikuista lasta, neljä lasten lasta ja puoliso Jukka ovat läheisimmät ihmiset.
Lionstoiminnan lisäksi mieluinen harrastus on kuorolaulu. Työelämä jatkuu vuoden
2012 alusta Vieskan liikelaitoskuntayhtymän osa-aikaisena kuntayhtymän johtajana toistaiseksi.
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Pääsihteeri Markus Flaaming jättää Lions-liiton

Lionien ”tietopankki” jää eläkkeelle
Kauden päättyessä 30.6. jättää pitkäaikainen pääsihteeri Markus Flaaming Lions-liiton toimiston. Eläkkeelle jäämisen myötä poistuu
liitosta ”tietopankki”, mistä puhelinsoitolla hetkessä löytyi tieto vaikeimpaankin kysymykseen. Niinpä
lionit, jopa piirikuvernööritkin, kilauttivat mieluummin Markukselle
kuin etsivät aikaa vievästi tietoa esimerkiksi matrikkelista.
Markus oli myös aina käytettävissä niin lionien, klubien kuin piirienkin tilaisuuksiin. Usein hänet
nähtiinkin mm. juhlapuhujana eri
puolilla Suomea tai osallistumassa
järjestettyihin tilaisuuksiin. Hänet
oli huomioitu kansainvälisestikin ja
vaativia tehtäviä kertyi niin pohjoismaisilla kuin maailman tasoilla. Ja
vuosien mittaan arvokkaita suhteita syntyi eri puolille.
Mitä miehelle nyt kuuluu, kun
eläkepäivät lähestyvät?
– Olen selannut laajaa arkistoani ja
poistanut sieltä tarpeettomat aineistot, kertoo Markus Flaaming. Tässä
työssä on mennyt useita kuukausia
ja vasta nyt alan olla ajan tasalla. Tulevat vuodet ovat vielä mietinnässä.
Kansainväliset tehtävät saattaisivat
olla mielenkiintoisia lukuisten kontaktieni takia. Toisaalta näen liikunnan merkittävänä. Siihen taas liittyy
golf, kävely, pyöräily, hiihto ja uinti.
Lukeminen on myös mielipuuhiani.
– Minulle kertyi vuosien mittaan
todella paljon tietoa ja kokemusta eri
asioista. Siksi ”tietopankkina” oleminen ei mitenkään vaivannut minua.
Päinvastoin olin iloinen, kun saatoin
auttaa klubeja eri asioissa.
”Viihdyin työssäni hyvin”
– Olin varapuheenjohtaja 2001–
2002 ja puheenjohtaja 2002–2003.
Tällöin tutustuin melko syvällisesti
pääsihteerinä olleen Juha Kuittisen
toimintaan. Olin 1990-luvulla johtamiskonsulttina ja se antoi minulle mahdollisuuden pohtia yhteisön
kehittämistä. Nämä kaikki vaikuttivat siihen että hain pääsihteerin tehtävää vuonna 2003. Silloin oli seitsemän hakijaa, joista minut valittiin
marraskuussa 2003.
– Viihdyin työssäni todella hyvin. Sain tutustua moniin lioneihin ja myös puolisoihin. Minulle tuli sähköposteja ja puheluita, joihin
vastasin joko työaikana tai työajan
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jälkeen. Toisaalta sain olla mukana
niin kotimaan kuin kansainvälisissä huippukokouksissa, joissa sain
myös tutustua useisiin kansainvälisiin johtajiin.
Mikä oli parasta pääsihteerin
työssä?
– Saada olla vaikuttamassa Suomen
lionien toimintaan. Uusien ystävien
saaminen oli myös erittäin tärkeää.
Sain tietää asioiden taustat ja tulevat
tilanteet, mikä oli merkittävää koko
lionstoiminnan kannalta.
– Toivoisin, että saisimme nuorempia jäseniä mukaan toimintaan.
Meillä on hieno järjestö, joka ansaitsee avoimen ja rohkean toiminnan.
Pitkän tähtäimen linjaus olisi erittäin
hyvä. Tällöin suunnitelmat saataisiin
luoduiksi puheenjohtajalle jo vuosi
tai kaksi ennen omaa puheenjohtajakautta. Toivoisin, että pyrkyryys
ja loan heitto jäisivät pois lionstoiminnasta.
Mistä apu taloudellisiin pulmiin?
– Taloudellisista ongelmista selvitään, kunhan johto paneutuu talouden asioihin. Lions-liiton johto
saa tänään tarkat kirjanpidon luvut,
joiden perusteella taloudelliset päätökset tehdään. Kurinalaisuutta tarvitaan, mutta siten, että toiminta on
johdonmukaista ja avointa. Kiinteistön ylläpito vaatii rahaa, mutta se
on kuitenkin tehtävä nyt aloitetun
kuntokartoituksen mukaisesti. Jäsenmaksun tarkistus tulee tehdä joka vuosi ja korotus saattaa olla tarpeen lähivuosina.
Mitä haluat sanoa lioneille ja
seuraajillesi?
– Johdon ja pääsihteerin tulee keskustella klubien edustajien kanssa ja
tuoda esim. vuosikokoukseen esityksiä liiton taloudesta ja aktiviteeteista. Klubien toiminnan tukeminen
toimikuntien ja työryhmien kautta
on tärkeää. Myös piirien toimintojen tukeminen sekä keskustelut piirikuvernöörien kanssa suurten kokousten välillä ovat tärkeitä.
– Kansainvälisen presidentin virka antaisi suomalaisille mahdollisuuden vaikuttaa koko lionstoiminnan
kehittämiseen. Se antaa myös vaikutusvaltaa, jota voimme hyödyntää koko lionstoiminnan hyväksi.
Raimo Naumanen

Pääsihteeri Markus Flaaming oli uransa aikana monessa mukana. Tässä hän
istuu NSR:n sihteerinä Kuusamon kokouksessa. Kuva: RNen.

Kysymys ja vastaus
Lion-lehden toimitukselle
Lohkon puheenjohtajana toimiessani olen havainnut erään klubien
raha-asioihin liittyvän asian kiusaavan ajatuksissani. Klubin tilien
hoito on ulkoistettu tilitoimistolle ja rahastonhoitaja toimii lähinnä
yhteyshenkilönä. Aktiiviteettitilin kuluihin on menoarviossa sisällytetty lähes 500 euron summa tilinhoidon palkkiota varten. Menettelyä pidetään oikeutettuna siksi, että keräysaktiviteetit aiheuttavat
eniten tilityötä. Mieltäni on hiertänyt epävarmuus. Onko LC-klubeissa ko. menettely yleisesti hyväksytty/käytetty ns. maantapa?
”Epävarma lohkari”

Ensinnäkin sanon heti alkuun, että meidän tulee pitää erillään hallintorahat ja aktiviteettirahat. Hallintorahoja voi käyttää aktiviteettikulujen kattamiseen, mutta aktiviteettikuluja ei saa käyttää
hallintokulujen kattamiseen lainkaan. Aktiviteettituotot saadaan
yleisöltä tai sponsoreilta ja näille jokainen klubi kertoo, että aktiviteetin tuotot käytetään tiettyyn kohteeseen, esim. nuorisotoimintaan tai vastaavaan.
Lohkarin kysymys on tärkeä. Kirjanpito kysymyksessä kuvatulla
tavalla ei ole mielestäni oikein. Kirjanpito kysymyksen mukaisesti
on hallintoa. Klubitoiminnan tarkoitus on valmistella aktiviteetteja ja hallinto auttaa aktiviteetin tuloksen kirjaamista.
Siis esitetty tilinhoidon palkkio on hallintoa, ei aktiviteettia. Siksi kirjanpidon kulua ei voi maksaa aktiviteettituotoilla, vaan ne tulee maksaa hallintovaroista.
Markus Flaaming
PCC

Varapresidentti Madden pikavierailulla
LCI:n ensi kauden presidenttipari
Wayne ja Linda Madden pistäytyi‑
vät pikavierailulla Suomessa. Vierai‑
lu alkoi 10.5. Suomenlinnasta, jos‑
sa varapresidenttipari osallistui LC
Helsinki/Floorankentän kevätkau‑
den päätöskokoukseen.
Illan aikana oli kaksi huippukoh‑
taa: kunniavieraan puhe ja ritariksi
lyönti. Maddenit saivat ensi kertaa
nähdä ja todistaa, kuinka juhlallises‑
ti Arne Ritari ‑kilta ottaa jäsenensä.
PID Harri Ala‑Kulju hoiti seremonian
kohokohdan kahdella kevyellä mie‑

kaniskulla, melkein kuin hipaisulla,
terä lappeellaan. Käytössä oli N‑pii‑
rin uuden uutukainen paraatimiekka.
Ritariksi lyötiin N‑piirin entinen piiri‑
sihteeri ja Floorankentän kuusinker‑
tainen sihteeri Raimo Paappa.
Perjantaina 11.5. ylipormestari
Jussi Pajunen otti leijonavieraat vas‑
taan Helsingin kaupungintalolla. Va‑
rapresidentin ohjelmaan Helsingissä
kuului lisäksi mm. entisten kansain‑
välisten johtajien tapaaminen.
Antti Tuomikoski

Turun tapaamisessa vasemmalta PID Harri Ala-Kulju, PCC Lasse Karen,
VIP-pari Linda ja Wayne Madden ja PCC Jukka O. Sainio. Kuva: Lars Wiren.

Historiallinen
käynti Ahvenamaalla

PID Harri Ala-Kulju löi N-piirin uudella miekalla Raimo Paapan Lions-ritariksi. Taustalla ritariksilyöjän avustajat, presidentti Simo Pääkkönen ja seremoniamestari Kyösti Pyysalo. Kuva: Antti Tuomikoski.

Wayne Maddenin ja lady Lindan vie‑
railu jatkui viikonlopun yli A‑piirissä,
Turussa ja Ahvenanmaalla. Piiriku‑
vernööri Mikko Torkkeli oli järjestä‑
nyt Turussa 11.5. coctail‑tilaisuu‑
den, jossa vierailla oli mahdollisuus
tavata A‑piirin leijonia. VIP:n seu‑
rueeseen kuuluivat CC Heimo Po‑
tinkara ladyineen ja PID Harri‑Ala‑
Kulju, jotka käyttivät tilaisuudessa
puheenvuoron.
Turun kaupungin puheenvuoron
käytti kansainvälisten asioiden pääl‑
likkö Mika Akkanen.
Puheenvuoroissa käsiteltiin mo‑
nia tärkeitä asioita, joista tärkeim‑
mäksi nousivat jäsenkehitys ja yh‑
teistyö.
Jäsenkehityksestä todettiin, että
ns. vanhoissa lionsmaissa kehitys on
pysähtynyt tai jopa laskenut, mutta
Aasian maissa kehitys on voimakas‑

ta. Suomessa jäsenmäärän lasku lie‑
nee suuruusluokkaa 100 menetettyä
jäsentä. Positiivisena asiana todet‑
tiin kuitenkin, että 16.5.2012 viete‑
tään A‑piirissä uuden naisklubin LC
Turku/Lucian Charten Night‑juhlaa.
Tuleva kansainvälinen president‑
ti korosti mm. yhteistyön merkitys‑
tä. Se on ensiarvoisen tärkeää klubin
jäsenten keskinäisessä toiminnassa,
se on myös merkittävä voimavara.
Hän totesi myös, että kv. päämajan
henkilökunnan erinomainen yhteis‑
työ on hyvä esimerkki tuloksellises‑
ta toiminnasta.
Runsaan parituntisen tilaisuuden
jälkeen vieraat siirtyivät valmistau‑
tumaan seuraavan aamun matkaan,
jonka kohteena oli Ahvenanmaa,
jossa tiettävästi kukaan virassa ole‑
va kansainvälinen presidentti ei ole
käynyt. Maanantaina matka jatkui
Ruotsiin.
Lars Wiren
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Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset
‑seminaariristeily onnistui erinomaisesti!

a Heikkilä, Pir
toivottivat Maija-Liis
Ter vetuloa risteilylle
n.
ne
ori
Vu
, ja Hannele
Ture, Marjo Nykänen

jo Aaltoväre, Leena
Seminaarin avasi kirjailija Essi Tammimaa, vierellään risteilyidean kehittäjä
IPDG Helena Rahko.

Liiton puheenjohtaja Heimo Potinkara pääsi myös esiintymään.
Oikealla IPDG Helena Rahko.

Ensimmäisen Suomen naislioneille
suunnatun Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset -seminaariristeilyn 11.3.2012
järjesti Suomen Lions-liiton jäsentoimikunta. Järjestelyistä vastasivat jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä ja toimikunnan jäsen Helena Rahko.
Risteilylle osallistui 112 naista
yhteensä 11 piiristä ja 33 klubista.
Mukana oli myös liiton puheenjohtaja Heimo Potinkara sekä A-piiristä
Suomen uusimman lionsklubin LC
Turku/Lucian jäsenten tukena heidän piirikuvernöörinsä Mikko Torkkeli ja 1.varapiirikuvernöörinsä Reino Laine.
Jokainen osallistuja sai seminaariaineistonsa paperikassissa, jossa oli
myös kotimatkaevääksi pussilliset
Fazerin lahjoittamaa uutta, tosi hyvää HiilariREAL -leipää (Kiitos Fazer
ja apj Kimmo Huttunen, LC Orimattila/Viljamaa). Kassista löytyi pussillinen ohransiemeniä sekä multaakin
pääsiäisruohotarvikkeiksi. Siemenet
ja multa liittyivät ajatukseen jäsenkasvusta ja jäsenhuollosta.
Seminaari alkoi kirjailija Essi Tam26 LION 3/12

Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset -risteilyllä mukana olleet uudet jäsenet vasemmalta Pävi Torkkeli LC Turku/Lucia, Eija Sa
Salama ja Maarit Halonen LC Järvenpää/Vennyt, Liina Berg LC Pori/Sofia, Pirkko Soininen, Tuula Laine-Berglund ja Stina Enlund LC Turku/Lucia.

mimaan esityksellä ”Luovuudesta
virtaa naisklubien toimintaan”. Essi kertoi mm. siitä, kuinka kirjailijantyössä täytyy rohkeasti heittäytyä
luovuuteen ja luottaa itseensä. Essi
kannusti jokaista seminaarin osallistujaa uuden ideoitiin ilman pelkoa,
että muut pitävät esittäjän ideaa
huonona; huonoa ideaa kun ei ole,
se voi vain vaatia yhteistä jatkotyös-

tämistä muuttuakseen erinomaiseksi, toteutettavaksi ideaksi.
Essin innoittamana aloitettiin
ryhmätyöskentely. Ryhmien vetäjinä toimivat lionit Maija-Liisa Heikkilä, Kristiina Nummi, Jaana Majanen, Susanna Saranlinna ja Helena
Rahko. Ryhmätöiden pääteemat olivat seuraavat: ”Luovuudesta virtaa
toimintakauden suunnitteluun”,

”Luovuudesta virtaa klubin sisäiseen
toimintaan/klubi-iltoihin”, ”Luovuudesta virtaa klubin juhliin/virkistystapahtumiin”, ”Luovuudesta virtaa
klubin palvelutoimintaan” ja ”Luovuudesta virtaa klubin jäsenhankintaan ja tiedottamiseen”. Jokainen näistä pääteemoista oli jaettu
useisiin alateemoihin, joita työstettiin pienemmissä ryhmissä. Tulokset

esiteltiin jo paikanpäällä ja kotiin palattuaan ryhmänjohtajat tekivät ryhmien ideoinneista koosteet, jotka
Maija-Liisa sitten lähetti sähköpostitse jokaiselle seminaarinosallistujalle.
Kevennyksenä nautimme toimitusjohtaja/lion Pirjo Pystykoski-Sopasen esityksestä ”Sisustustuotteilla
kauneutta ympärille – iloa arkeen”;
mukaan saimme vielä alennuskupongit Lennol Oy:n tuotteiden ostamiseen.
Liiton puheenjohtaja Heimo Potinkara toi liiton tervehdyksen
naisenergiaa pursuavalle lion-joukollemme; taisipa olla Heimolle ainutkertainen kokemus.
Aivan hiljattain liittyneitä uusia
jäseniä oli paikalla kahdeksan; suurin
osa heistä oli LC Turku/Lucia -klubista. Jäsentoimikunnan puheenjohtaja
Maija-Liisa oli muotoillut risteilyhenkisen lion-valan, jonka eri osioihin
uudet jäsenet vastasivat ”Lupaan”.
Uudet jäsenet kukitettiin juuri kasvunsa aloittaneilla narsisseilla; sellaisia ”lions-kasvunsa” aloittaneita
he itsekin ovat.
Seminaarin päätökseksi otimme
seminaarikasseista esille vielä valkoiset kangaskäsineet ja ne käsissämme nostimme kuohuviinimaljat
uusille jäsenille, meille itsellemme
ja yhteiselle lions-harrastuksellemme. Noilla käsillämme päätimme
ryhtyä toimeen!
Seminaariosuuden päätyttyä alkoi parin tunnin vapaa-aika, jonka
jokainen käytti haluamallaan taval-

la. Osa meistä meni ostoksille laivan Taxfree-myymälään, joka oli
tuolloin avoinna vain ryhmällemme.
Osa lähti kävellen Tallinnan keskustaan nauttien todella kauniista kevätpäivästä.
Paluumatka aloitettiin yhteisellä
buffet-ruokailulla. Sen lomassa tutustuimme toisiimme, vaihdoimme
toimintaideoita, suunnittelimme yhteistoimintaa ja uusia tapaamisia.
Saamistamme palautteista päätellen seminaariristeily onnistui
erinomaisesti. Osallistujat kokivat saaneensa paljon uutta intoa
ja ideoita, etenkin rohkeutta reip-paampaan luovuuden käyttämiseen ja luvan tehdä asioita
klubeissa uudella tavalla. Me järjestäjätkin saimme todella paljon
– kehittämisideoita, rohkeutta
sekä valtavasti kannustusta ryhtyä
pohtimaan uutta seminaariristeilyä
ensi keväälle.
Esitelmöitsijöitä ja teitä osallistujia antoisasta seminaaripäivästä
kiittäen
Helena Rahko
LC Järvenpää/Ainot
Suomen Lions-liitto ry:n
jäsentoimikunta
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Lions Quest – 25 vuotta kasvattamista
vät raportoimaan omien maittensa
LQ-ohjelman tilanteesta ja kehitysnäkymistä. Uudet LQ-maat tarvitsevat meitä kokeneita maita ohjelman
aloittamisessa ja kaikki mahdolliset
kontaktit, jotka seminaarissa saimme muihin maihin, ovat ehdottoman
tärkeitä myös Suomen ohjelman kehittymisessä.
Seuraava kansainvälinen tapaaminen järjestetään Bulgarian Sofiassa
vuonna 2013.

Kansainvälisyys
Lions Quest -kouluttajien sekä maajohtajien ja -koordinaattoreiden yhteinen seminaari pidettiin Wienissä
13.–15.1.2012. Osallistujia oli yli 70
yhteensä 26 maasta.
Ohjelmassa oli luentoja sosioemotionaalisten taitojen hyödyntämisestä koulumaailman haasteissa esim. luokkaintegraatiossa sekä
inkluusiossa.
LCIF:n edustaja Matthew Kiefer
esitteli LQ-ohjelman monipuolista
toimintaa ja kehitysnäkymiä. Ohjelmaa hyödynnetään 70 maassa, käännetty 35:lle kielelle, 12 milj. lasta ja
nuorta on hyötynyt ohjelmasta ja
500 000 opettajaa koulutettu käyttämään LQ-ohjelmaa. Hieno saavutus!
Seminaari kouluttajien osalta keskittyi LQ-ohjelman soveltamiseen
esim. sosioemotionaalisten taitojen
harjaannuttamiseen ja käyttämiseen
kouluissa, vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön, materiaalien
kehittämiseen sekä haasteellisten
koulutettavien kohtaamiseen. Maat
jakoivat toinen toisilleen hyviä sovellusideoita sekä tutkimustuloksia.
CD:t ja koordinaattorit keskittyi-

Markkinoinnista
Kohderyhmillemme ohjelmamme
markkinointi keskittyy lähinnä oppilaitoksille lähetettäviin Markkinointikirjeisiin. Julkaisemme muutamia
kertoja vuodessa lehti-ilmoituksia
tulevista kursseista sekä päivitämme lions liiton sivuilla olevaa Kurssikalenteria. Piirikuvernöörit ja klubien
presidentit sekä klubien Quest-asiamiehet saavat säännöllisesti tietoa
CD:ltä, koordinaattorilta sekä piirien Quest-puheenjohtajilta.
Kuluneen kauden aikana osallistuimme valtakunnallisiin opetusalan
tapahtumiin kuten Educaan, Opo- ja
Liikunnan ja terveystiedon opettajapäiville.

Kouluttajauutisia
Jyväskyläläinen erityisopettaja Johanna Arho-Forsblom valmistui uudeksi kouluttajaksemme. Onnea! Johannalla on takanaan jo muutamia
pidettyjä kursseja ja hän myös päivittää varhaiskasvatusmateriaalin Vatupassi 0:n.
Hallituksen päätöksellä ja Seniorkouluttaja Ulla Savolaisen suosi-

tuksesta koulutamme toiseksi Senior-kouluttajaksi ensi kaudella
kouluttaja/koordinaattorin Ulla Sirviö-Hyttisen.
Kouluttajina ensi kaudella jatkavat Ulla Savolainen, Hanna Kokkala, Markus Talvio, Johanna-ArhoForsblom, Maarita Mannelin, Rauni
Muikku ja Helinä Perttu.

Kouluttajamme Markus Talvio
Educa-messuilla LQ:n ständillä
antamassa tietoa ohjelmasta.

On aika sanoa näkemiin
Runsaat neljä vuotta sitten aloitin
Quest-sihteetyöni Lions-liitossa Quest-sihtee
olrin sijaisena. Työtehtäväni ovat ol
Siileet monipuolisia ja vaihtelevia. Sii
hen on sisältynyt kurssijärjestelyä,
oppimatemarkkinointia, Questin oppimate
riaalien sivutaittoa, yhteydenpitoa
koulutettaviin ja klubeihin sekä
extranetin ylläpitoa. Questin lierisäksi olen hoitanut laskutusta, eri
vuosilaisten painotöiden ja liiton vuosi
kirjan taittoa ym. tehtäviä. Tämä
ajanjakso elämässäni on ollut erittäin mielenkiintoinen ja antoisa, haasteitakin on riittänyt.
Työssäni olen voinut tutustua moniin suomalaisiin leijoniin sekä koulumaailmaan. Erilaisissa kokouksissa ja tapahtumissa mukanaolo on avannut näkökentän suomalaiseen lionstoimintaan ja sen monimuotoisuuteen.
Liittymiseni pari vuotta sitten perustettuun uuteen lionsklubiin LC Hämeenlinna/Liinuihin on tuonut mahdollisuuden itse olla tekemässä arvokasta hyväntekeväisyystyötä. Toivon, että voin olla tulevaisuudessa Questissä
mukana klubitoiminnan kautta.
Siirtyessäni eläkkeelle haluan kiittää Quest -koulutusta tukeneita klubeja
ja leijonia, Quest-puheenjohtajia sekä kouluttajia yhteisestä matkasta. Lämmin kiitos liiton hallitukselle sekä nykyiselle ja edelliselle pääsihteerille. Toimiston henkilökuntaa, Susannaa, Kaisaa, Satua, Paulaa, Marjaa ja Ullaa kiitän
lämmöllä ja halauksin. Te teette ensiarvoisen arvokasta ”palvelutyötä” koko
leijonakentälle. Ilman teitä me leijonat olisimme usein hukassa.
Toivotan seuraajalleni Paula Westlingille voimia ja kaikkea hyvää Questin
parissa.
Tapaamisiin Jyväskylässä, Vieno Jantunen

Lapsuus ratkaisee – Lions Quest kulkee rinnalla
Kolmivuotinen Lions Quest -puheenjohtajuuteni on päättymässä. Kuluneen
kauden aikana olemme YHDESSÄ saavuttaneet kaudelle asetut tavoitteet.
Quest saavuttaa noin 20 000 uutta lasta ja nuorta. Talvella pyysimme teiltä ehdotuksia Questin suomenkieliseksi lisänimeksi, saimme vain muutaman ehdotuksen. Niiden joukosta ei työryhmä kuitenkaan löytänyt kyllin
selkeää ja napakkaa vaihtoehtoa. Etsintä siis jatkuu.
Kauden aikana olemme tiivistäneet yhteistyötä ”Vastuu on minun” työryhmän kanssa. Lasten ja nuorten turvallinen netinkäyttö on loistava lisä
Quest-ohjelmaan. Kiitos Jukka, yhteistyömme jatkuu varmasti.
Tätä kirjoittaessani uuden LQ- puheenjohtajan hakuaika on päättynyt ja
liiton hallitus on päättänyt esityksestään kuvernöörineuvostolle. Toivotankin
onnea ja menestystä seuraajalleni. Tehtävä ei ole helppo, mutta se on antoisa ja mielenkiintoinen. Samalla se antaa uuden näkökulman niin omaan toimintaamme, kuin myös lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin Suomessa.
Lämmin kiitokseni klubeille, jotka ymmärtävät Questin merkityksen kasvatustyössä ja vuosi toisensa jälkeen rahoittavat toimintaa.
Kiitokseni kullekin kolmelle toimikauteni hallitukselle positiivisesta yhteistyöstä.
Kiitos osaaville Quest -kouluttajille, on ollut ilo tutustua teihin sekä Markukselle, historian ja nykypäivän tietämyksesi Questista oli suureksi avuksi.
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Erityinen kiitos Vienolle, paneutumisesi toimintaan oli kullanarvoista, toivotan sinulle antoisia eläkepäiviä. Paula, joka palasi opintovapaalta, ja on
ottanut roolinsa liittotoimistolla Quest -kurssisihteerinä, olet paljon vartijana. Piirien Quest -puheenjohtajat, kiitos myös teille. Olette korvaamaton
voimavara, vapaaehtoistyötänne arvostetaan. Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä; työryhmäni Ulla, Leena, Erkki ja Jarmo lämmin kiitos teille kaikille, olimme kolme vuotta loistava tiimi.
------Lapsi, jota ivataan, oppii pelkäämään.
Lapsi, jota arvostellaan, oppii tuomitsemaan.
Lapsi, jota petetään, oppii pettämään.
Lapsi, joka saa hellyyttä, oppii rakastamaan.
Lapsi, jota rohkaistaan, oppii luottamaan itseensä.
Lapsi, jota kiitetään, oppii olemaan kiitollinen.
Lapsi, jota kohtaan tunnetaan kärsivällisyyttä, oppii olemaan
pitkämielinen.
Lapsi, joka elää onnellisena, löytää rakkauden ja kauneuden.
KIITOS, ETTÄ SAIN ANTAA OMAN OSANI.
Heidi Rantala, LQ-CD 2009-2012

Lions Quest
yhdessä kasvamisen ohjeLma
koulutusaikataulu 2012-2013
Aika
Aika avoin
26.8.

Kurssityyppi
Normaalikoulu, Core4
Veso/Täydennys

Paikkakunta
Helsinki
Urjala

SYYSKUU
24.-25.9.
26.-27.9.
Aika avoin

AK
Koulunkäyntiavustajat
Normaalikoulu, Core4

Helsinki
Helsinki
Tampere

LOKAKUU
Aika avoin
Aika avoin
22.-23.10.
24.-25.10.
29.-30.10.
29.-30.10.

AK/YK
REHTORIT
VK/AK
VK/AK
VK/AK/YK
AK

Espanjan Aurinko
Helsinki
Turku
Oulu
Lappeenranta
Paikka avoin (C)

HUHTIKUU
8.-9.4.
Erityisopettajat
8.-9.4.
AK/YK
10.4.
Täydennys
8.-9.4.
Ruotsinkielinen
15.-16.4.
VK/AK/YK
15.-16.4.
AK/YK
17.4.
Täydennys
Harjoittelukoulu, Core4

Helsinki
Paikka avoin (C)
Paikka avoin (C)
Espoo
Kokkola
Oulu
Oulu
Turku

Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Huolehdittehan siitä, että klubisi päätökset Quest -koulutukseen myönnettävistä varoista tehdään heti kauden
alussa. Ilmoitattehan tämän päätöksen myös piirinne Quest
-vastaavalle. Tämä tieto tulee auttamaan suuresti Questkoulutusten järjestämistä omassa piirissänne. Koulutettavia
saadaan paikalle ihan toisissa määrin, jos heidän ei tarvitse
itse etsiä rahoitusta.

MARRASKUU
5.-6.11.
VK/AK
7.11.
Täydennys
8.-9.11.
AK/YK
12.-13.11.
AK/YK
14.11.
Täydennys
19.-20.11.
AK/YK
21.11.
Täydennys
22.-23.11.
VK/AK
26.-27.11.
VK/AK/YK
26.-27.11.
AK/YK

Espoo
Helsinki
Paikka avoin (F)
Jyväskylä
Jyväskylä
Tampere
Tampere
Kankaanpää
Kuopio
Paikka avoin (N, B)

TAMMIKUU
28.-29.1.
Erityisopettajat

Jyväskylä

Quest-koordinaattori
Ulla Sirviö-Hyttinen

HELMIKUU
4.-5.2.
18.-19.2.
20.2.
Aika avoin

Helsinki
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi

Kouluttajat
Johanna Arho-Forsblom, Ulla Sirviö-Hyttinen,
Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, Helinä Perttu,
Ulla Savolainen ja Markus Talvio
Sähköposti etunimi.sukunimi@lions.fi

Espoo
Espoo
Kokemäki
Kokemäki
Jyväskylä
Kouvola
Kouvola
Turku
Turku
Kuopio

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

YK
VK/AK/YK
Täydennys
Normaalikoulu, Core4

MAALISKUU
4.-5.3.
AK
6.3.
Täydennys
11.-12.3.
VK/AK/YK
13.3.
Täydennys
11.-12.3.
AK/YK
18.-19.3.
AK/YK
20.3.
Täydennys
18.-19.3.
AK/YK
20.3.
Täydennys
25.-26.3.
AK/YK

Kurssityyppi
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelmat
Täydennys/Mamu = seminaari maahanmuuttajaoppilaiden opettajille
2. aste = koulutus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten
opettajille

Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella,
joka on kotisivuillamme www.lions.fi -> Lions Quest
Päivitetty koulutuskalenteri löytyy
osoitteesta www.lions.fi ->Lions Quest

3/12 LION 29

”Konkreettisen hyvä paketti suoraan käyttöön!”

Laajeneeko Lions Quest ‑koulutus
Suomessa?

Suomessa käynnistettiin Lions
Quest-koulutus parikymmentä vuotta sitten ja siitä onkin tullut vuosien varrella Suomen Lions-liiton yksi pääaktiviteeteista. Koulutukseen
käytetään nykyään jo 300 000 euroa vuositasolla ja sillä saadaan
koulutettua noin tuhat uutta toimijaa nuorten pariin. On laskettu, että 20 vuoden aikana olemme käyttäneet Quest-koulutukseen 5 000 000
euroa ja saaneet näin 20 000 opettajaa toteuttamaan nuorillemme turvallisuutta ja terveyttä edistävää
toiminnallista yhdessä kasvamisen
ohjelmaa.
Kun koulutusta on toteutettu lähinnä opettajien parissa, lähdettiin
Hyvinkäällä lohkon klubien toimesta
kokeilemaan laajennettua koulutusta
16.–17.4. Kuntakohtaisesti oli koulutukseen kutsuttu yhdessä: varhaiskasvatus, opetustoimi ja nuorisotoi-

mi. Siis kaikki ne tahot, jotka kodin
ulkopuolella julkishallinnon toimesta kasvattajina ovat nuorten kanssa
tekemisissä.

sa paikkakunnalle jo reilusti yli kolmesataa Quest-osaajaa, kun otetaan
huomioon myös läsnä olevat 33 koulutettavaa.

Syrjäytyneiden
määrä on valtava

Panostus Questiin
kannatti jälleen

Hyvinkään kokeiluluontoisen koulutuksen arvovaltaiseksi avaajaksi oli saapunut Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Heimo Potinkara.
Avauksessaan hän painotti Questkoulutuksen osuutta nuorten terveessä kasvatustyössä Suomessa.
Hän totesi, että hiukan puhujasta
riippuen Suomessa lasketaan olevan 40 000–60 000 syrjäytynyttä
nuorta. Määrä on joka tapauksessa valtava, josta on niin tasavallan
presidenttimme, kuin valtiovaltakin
todella huolestuneita. On laskettu,
että näiden syrjäytyneiden nuorten
kustannukset ovat maallemme jo yhtä suuret kuin toiseen asteen koko
lukikoulutus.
Avauksen toisen puheenvuoron
alaisilleen käytti Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen, joka kiitti paikallisia klubeja jotka ovat parinkymmen vuoden
aikana kouluttaneet lähinnä Hyvinkään omissa koulutustilaisuuksis-

Hyvinkään kokeellisen koulutuksen
toteutti Quest-koulutuskoordinaattori Ulla Sirviö-Hyttinen. Koulutus
onnistui erinomaisesti. Numeraalinen (1–5) palaute osanottajilta antoi seuraavia tuloksia: käytännön läheisyys 5,0 > ilmapiiri 4,7 > merkitys
työlle kasvattajana 4,6 > käytännön
työkalut 4,8 > kouluttajan ammattitaito 5,0 eli keskiarvoksi saatiin 4,8.
Sanalliset palautteet olivat varsin
mairittelevia nekin, joista neljä esimerkkiä: ”Toivottavasti mahdollisimman moni voisi päästä tällaiseen
koulutukseen. Idea päiväkoti > 2. aste oli erinomainen ja loi ymmärrystä yli rajojen. Sopii erinomaisesti niin
konkari kuin nuorellekin opettajalle.
Harvassa koulutuksessa/tilaisuudessa on tällainen flow-ilmapiiri.”
Myös paikalliset klubit ovat saaneet suoraa positiivista palautetta
koulutettavilta, joten runsaan 6 000
euron panostus Questiin kannatti taas kerran. Ulla Sirviö-Hyttisen

Koulutuskoordinaattori
Ulla Sirviö-Hyttinen.

mukaan Hyvinkään koulutuksen innoittamana tehdään Suomessa vielä
pari vastaavaa kokeilukoulutusta ja
katsotaan sen jälkeen, että laajeneeko Lions Quest-koulutus Suomessa?

Tietoisku
Quest -leijonalle

Lue lisää: www.metsakartano.com

• Lähetä yhteystiedot piirin Quest ‑puheenjohtajalle.
• Lähetä hänelle myös tieto klubisi rahoitusvalmiudesta.
• Seuraa Quest ‑sivuja Lion ‑lehdestä ja www.sivulta.
• Koulutuksen hinta on 360 euroa (sis. alv.)/osallistuja.
• Yleensä kaikki klubit eivät maksa osallistujille muita kuluja
kuten matkoja tai sijaisia, mutta ei se tietenkään ole kiellettyä.

Metsäkartanolla on upeat puitteet
kokousta, juhlia tai lomaa varten.
Meiltä löydät viihtyisää majoitusta, reilua lähiruokaa ja monenlaista
tekemistä sisällä ja ulkona, kaikkina
vuodenaikoina. Soita ja kysy lisää:
puh. 040 8396 350 tai lue netistä.
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Oikea tunnelma

• Pidä matalaa kynnystä yhteydenotoissa piirisi Quest‑työryhmän
puheenjohtajaan sekä liittotoimiston Quest-henkilökuntaan.
• Quest‑sihteeri 09 565 59517, quest@lions.fi
• Quest‑koordinaattori Ulla Sirviö‑Hyttinen 040 850 7241,
ulla.sirvio‑hyttinen@lions.fi
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Nuorisovaihto

Yläsavottaret tekivät omannäköisen
vaihtarisopimuksen
LC Iisalmi/Yläsavottaret otti viime kesänä kaksi vaihto-oppilasta, toisen Turkista ja toisen Romaniasta. Tytöt olivat aluksi yhden viikon Laineiden perheessä ja
toisen viikon Tuula Kamajan luona. Kokemus oli molemmille mieluinen, koska näin he saivat toisistaan jo
hyvän kaverin ennen leirille menemistä. Järjestely sopi
mainiosti myös vaihtareille kodin tarjoaville perheille,
koska näin se sitoi molempia vain viikoksi. Alla turkkilaisen Nurin tarina vaihtariajastaan.

Suomi on ihana maa
Kun astuin passintarkastuksesta Helsinki-Vantaan lentokentälle, oli tunnetilani hieman ristiriitainen. Osa
minusta oli peloissaan, koska olin
ensimmäistä kertaa yksin ulkomailla. Toisaalta olin myös hyvin innoissani, koska uskoin Suomen olevan
hyvä kokemus minulle. Itse asiassa
Suomi oli enemmänkin kuin hyvä kokemus. Sain niin monia unohtumattomia muistoja, ja jos minun pitäisi
kuvailla Suomi-kokemustani yhdellä
sanalla, se oli ”loistava”.
Kun tapasin Tuulan lentokentällä, levottomuuteni tilalle tuli helpotus. Aloimme jutella kuin olisimme
tunteneet toisemme jo kauankin. Se
pelästynyt osa minua oli nyt hävinnyt ja uskoin täysin, että minulla tulee olemaan hauskaa. Tuula esitteli
minulle Helsinkiä. Oli todella mielenkiintoista kävellä päivänvalossa,
kun kello oli 11 illalla.
Seuraavana päivänä matkustin junalla Iisalmeen. Oli oikein mukava
nähdä Sari, Marko, Ina ja Marianne
odottamassa minua rautatieasemalla. He olivat kaikki todella mukavia,
ja vaikka olimme juuri tavanneet, en
koskaan tuntenut oloani vieraaksi
heidän lähellään. Aika, jonka vietin
Laineen perheessä, oli lyhyt, mutta
todella miellyttävä ja iloinen. Meistä oli tullut perhe yhdessä viikossa ja
lopulta oli todella vaikea lähteä pois.
Meillä oli myös Tuulan luona tosi mukavaa! Hän suhtautui meihin
todella lämpimästi. Oli helpottavaa
nähdä Tuulan aito hymy, kun ikävöin
perhettäni. Muuten, en vieläkään ole
unohtanut hänen marjapiirakoitaan.
Kun hän vei meidät leirille, ja lähdön

hetki oli käsillä, emme voineet pidätellä kyyneleitämme. Nuo kaksi viikkoa olivat unohtumattomat.

Kaksi perhettä

Kolilla Tuula Kamaja, Nu

r ja Ina.

Minulla on nyt kaksi perhettä Suomessa ja yksi perhe Romaniassa.
Ensin luulin, että olisin ainoa vaihto-oppilastyttö, mutta sitten sain tietää, että toinen tyttö on tulossa Iisalmeen. Meillä oli tosi mukavaa Inan
kanssa. Oli kivaa viettää aikaa kaltaisensa kanssa. On parempi, että
saa olla samanikäisen kaverin kanssa, kuin että olisi ihan yksin. Lisäksi,
me molemmat sopeuduimme perheisiin nopeasti ja helposti. Ja oli hyvä,
että sain tutustua Inaan ennen leirille
menoa. Leirillä, tuntemattomien ihmisten joukossa, oli mukavaa, että
vierelläni oli joku, johon tiesin voivani luottaa.
Lyhyesti sanottuna, toisen vaihto-oppilaan kanssa oleminen vieraassa maassa antaa sinulle varmuuden
tunteen. Kun on ulkomailla, yksin,
on hyvä, että on joku, joka tuntee ja
ymmärtää sen mitä itse tunnet. Jos
vielä joskus osallistun vaihto-ohjelmaan, valitsen yksin olemisen sijaan
jonkun toisen vaihto-oppilaan seurakseni kohteeseeni.

9 789519 7557

Unohtumaton muisto
Kaiken kaikkiaan oli Suomi-kokemukseni mahtava. Se tulee aina olemaan unohtumaton muisto. Haluan
kiittää Markoa, Saria, Mariannea, Ilaria ja Tuulaa heidän lämpimästä huolenpidostaan. Toivon, että tapaamme uudestaan.
Nur Özkan / Turkki
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Nuorisovaihto

Elämä vaihto-oppilaiden kanssa antoisaa
Markku Mäntylän ja Matti Salon perheet istahtivat sunnuntaina 8.1.2012
miettimään kokemuksiaan Lionsjärjestön nuorisovaihto-oppilaiden
isäntäperheinä vuoden 2011 aikana. Asumme Alavudella ja vuoden
2011 aikana meillä oli vaihto-oppilaita kaksi kertaa. Kesällä Salon
perheessä oli neljä eurooppalaista
nuorta miestä ja Mäntylässä oli kaksi japanilaista nuorta neitiä. Lisäksi
joulun ja uudenvuoden aikana ajalla
12.12.11–9.1.2012 perheillämme oli
yhteisenä vaihto-oppilaana 16-vuotias nuori mies Malesiasta, joka asui
vuorotellen molempien perheissä.
Yhdessä pohdimme, että aika
vaihto-oppilaiden kanssa on ollut

antoisaa. Olemme pyrkineet elämään normaalia perhe-elämää ja
samalla antamaan nuorisovaihtooppilaillemme tietoa suomalaisesta elämäntavasta, ruokailusta, saunomisesta, uimisesta, mökkeilystä
makkaranpaistoineen ja muurinpohjalettuineen. Kesällä on pelattu pesäpalloa, rantalentopalloa, sählyä, uitu
ja saunottu, kalastettu ja soudeltu.
Yksi erittäin hieno asia oli, että
tukkilainen Burak opetteli ajamaan
polkupyörää Sapsalammilla. Talvella on hiihdetty, luisteltu, käyty avannossa ja saunottu, haettu joulukuusta metsästä, yms.
Olemme tutustuneet lähialueisiin kuten Ähtärin eläinpuistoon

Ajankohtaista
Tätä kirjoittaessani koleana Vapun jälkeisenä päivänä viikonlopun nuorisovaihtojohtajien työntäyteinen kokous Jyväskylässä on vielä hyvässä muistissa. On upeaa huomata, miten innokkaasta ja omaa aikaa uhraten piirien nuorisovaihtojohtajat paneutuvat tärkeään ja palkitsevaan
nuorten lähettämiseen ulkomaille vaihtoon. Ensi kesänä vaihdokkien tilanne on hyvällä mallilla. 239 nuorelle on vaihtokohde selvillä. Tälläkin
kertaa valitettavia peruutuksia tuli useita. Koko työryhmämme on yhtä mieltä siitä, että nuorten tulisi sitoutua vaihtoon jo hakuvaiheessa.
Viime metreillä peruuttaminen saattaa viedä suositun paikan sitä todella haluavalta kun matka toiseen jo vähemmän suosittuun on järjestetty.
Suomeen on tulossa 140 vaihtonuorta, joista 120 neljälle leirille ja
loput pelkästään perheoleskeluun. Kuten niin usein ennenkin, isäntäperheiden saaminen tahtoo jäädä myöhäiseksi niin meillä kuin muuallakin. Ymmärrettävästi nuoret odottavat tietoja kärsimättöminä. Luulisi, että tässäkin lehdessä olleet positiiviset kokemukset isännöinnistä
antaisivat uskallusta yhä useammalla avata koti ulkomaiselle nuorelle.
Varmasti vielä tämän lehden ilmestyessäkin perheitä tarvitaan.

Suomen nuorisovaihto 50 vuotta
Vuosi 2011 oli leijonien kansainvälisen vaihdon juhlavuosi. Suomessa
vaihto virallisesti aloitettiin vuonna 1962, jolloin 11.8 piirikuvernöörineuvoston kokoontuessa perustettiin nuorisovaihtotoimikunta BIR Esko Ajangon johdolla. Perustettuun toimikuntaan kuului joka osapiirin
piirikuvernöörin nimittämä BIR-jäsen. Toimikunta vastasi siis nykyistä
Nuorisoleiri- ja -vaihto työryhmää. Siispä kuluvana vuonna juhlitaan
nuorisovaihtomme 50-vuotista taivalta.
Ensi syksynä Lion-lehdessä on nuorisovaihtosivut, joihin toivotaan
juttuja niin vanhoilta kuin nuoriltakin vaihdokeilta samoin nuorisovaihtojohtajilta. Lähettäkääpä juttuja ja kuvia lehden toimitukseen. Nykyisissä leijonissa lienee paljon vaihdossa olleita. Levittäkää tietoa kaikille tuntemillenne asianosaisille, jotta saisimme alkuajoiltakin mukavia
kertomuksia.
Toivotan kaikille vaihtoon lähteville nuorille antoisaa matkaa. Erityiskiitokset jo etukäteen niin isäntäperheille kuin leirijärjestelyissä toimiville!

Tuula Rantaeskola
YCED
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Nuorisovaihdokit yhteisessä kuvassa Nerkoon mökillä.

ja Jalasjärven Pirunpesään. Lisäksi
olemme osallistuneet paikallisiin tapahtumiin. Vaihto-oppilaat ovat olleet koulussa tutustumassa suomalaiseen koulumaailmaan. Kiitos siitä
kaupungin kouluille, jonka myötävaikutuksella Wilson sai talvella olla useamman päivän yläkoulussa ja
alakoulussa. Yhteistyö oli koulujen
puolelta hyvin joustavaa.
Olemme omalta osaltamme halunneet antaa perheemme lapsille ja
nuorille mallia siitä, mitä hyötyä on
vieraan kielen opiskelusta. Vaihtooppilaiden asuessa perheessä on tarve ilmaista itseään vieraalla kielellä
koko ajan ja tuona aikana perheenjäsenien tulee lähes huomaamatta ajateltua englantia ja tutustutaan myös
vaihto-oppilaan oman kielen sanoihin. Näiden merkityksien miettimiset
ovat olleet mukavia tilanteita, joskus
jopa huvittaviakin.

Kuinka kimono
puetaan naiselle?
Olemme oppineet vieraista kulttuureista uusia asioita vaihto-oppilaiden
niitä meille esitellessä. Kesällä japanilaisella Emalla oli kimono mukana
ja Mäntylä näkivät, kuinka se puetaan naisen päälle. Kesällä Mäntylässä opeteltiin syömään puikoilla
japanilaisten opastuksella tyttöjen
tekemää japanilaista ruokaa. Tuosta ruoasta myös perheen 13 v ja 15 v
tyttäremme pitivät. Japanilaisia syömäpuikkoja saatiin monet kappaleet
lahjaksi ja perheessä on useamman
kerran syöty puikoilla syksyn 2011
aikana. Salon perheessä Nuno kokkaili portugalilaista ja Ege turkkilaista ruokaa. Yhteiskokkaukset olivat

hauskoja. Varsinkin miettiessämme
korvaavia ruoka-aineita niille raakaaineille, joita emme paikallisista kaupoista löytäneet.
Tietokonemaailma netin kautta on asia, joka osaltaan helpottaa,
osaltaan vaikeuttaa vaihto-oppilaan
ja isäntäperheen elämää. Leijonajärjestön oma tiedotus isäntäperheille
kiireellisissä tapauksissa, mm. vaihtarin matkustaessa, hoituisi puhelimen kautta varmimmin. Sähköpostiviestejä emme aina lukeneet
reaaliajassa. Välillä Mäntylässä meni
viikko ettemme lukeneet sähköpostiviestejä. Vaihto-oppilaan kanssa keskustellessa olemme Google-kääntäjän avulla ymmärtäneet paremmin
vieraiden sanojen merkityksiä ja
skypen kautta olemme tutustuneet
vaihtarin vanhempiin ja sisaruksiin.
Facebook on omalta osaltaan vähentänyt vaihtarin koti-ikävää, mikäli sitä on ilmennyt.

Netin käytön raja
on hyvä selvittää
Olemme myös joutuneet keskustelemaan vaihto-oppilaana olevien nuorten kanssa siitä, missä menee netin
käytön raja. Olemme rauhoittaneet
sääntöjen avulla kotielämän aikatauluja, emmekä ole antaneet nuorten
nettikäyttäytymisen kääntää elämänrytmiä ”yöelämäksi”. Vaihto-oppilaiden kanssa on voitu neuvotella,
koska lionien vaihto-oppilaat ovat
hienoja nuoria ja ymmärtävät keskustelua. Olemme todenneet, että
lionien valintaan vaihtoon tulevista
nuorista voimme luottaa. Yllättäviä
tilanteita toki tulee ja niihin on hyvä varautua. Emme aina etukäteen

osaa varautua eri kulttuurista tulevan nuoren arkeen ja toisinpäin.
Kesällä 2011 Alavudella oli neljässä perheessä yhteensä yhdeksän
lionien vaihto-oppilasta. Koko porukan kanssa harrastimme yhdessä monenlaista ja voimme suositella kaikille muillekin isäntäperheille
tätä. Toisinaan näihin yhteisiin hetkiimme osallistui myös muita paikallisia nuoria, joka toi mukavan lisän
toimintaan. Meillä isäntäperheilläkin
oli todella mukavaa ja vaihto-oppilaiden lähtö kotimaahan oli meille kaikille haikeaa aikaa. Omat nuoremme
muistelevat tuota kahden viikon perheaikaa edelleenkin lämmöllä. Nuoremme ovat saaneet näistä nuorista kavereita mm. facebookiin, joten
yhteydenpito edelleen jatkuu heidän
kesken. Japanista Rei on soittanut
puhelimella Mäntylän perheeseen
useamman kerran, viimeksi joulupäivänä. Heillä on ollut ilo kuulla
hänen ääntään sieltä kaukaa.

maan kotinsa, huoneensa ja tavaransa vieraan nuoren kanssa. Se
opettaa heille sopeutumista ja sosiaalisuutta. Vaihto-oppilaan läsnäolo
vaatii perheemme lapsilta ja nuorilta aika ajoin kärsivällisyyttä. Heidän
kanssa vanhempina olemme käyneet
keskusteluja myös useampaan otteeseen, koska toimintatapoja arjen keskellä olemme miettineet tilanteiden
mukaan.
Isäntäperheen vanhemmilla tulee olla halu ottaa vastaan yksi vieras perheenjäseneksi hänen vaihtooppilasajakseen. Samalla kun me
annamme itsestämme, me myös
saamme upeita kokemuksia tuolta
perheeseemme tulleelta vaihto-oppilasnuorelta. Kannustamme kaikkia
asiaa miettiviä mahdollisia isäntäperheitä ottamaan yhteyttä leijonapiirinsä nuorisovaihtajaan ja ottamaan
perheeseen kansainvälisen nuorisovaihtoon tulevan nuoren ainakin yhden kerran perheen historiassa.

Ainakin kerran
perheen historiassa

Toivottavat
nuorisovaihto-oppilaita jatkossakin
perheeseensä ottavat

Vaihto-oppilaiden eläminen perheessä opettaa nuoremme jaka-

Markku Mäntylä ja Matti Salo
perheineen Alavudelta

Tapahtumakalenteri
Kesäkuu
1.6.
5.6.
8.6.
8.6.
8.6.
8.‑9.6.
16.-17.6.
22.-26.6.

Helen Kellerin päivä
Maailman ympäristöpäivä
Jyväskylän vuosikokouksen seminaari klo 12 – 15
Jyväskylän vuosikokouksen lehdistötilaisuus
Lions-liiton hallituksen ja kuvernöörineuvoston kokoukset, Jyväskylä
Vuosikokous, Jyväskylä
Lions SM-Golf, Porvoo, järjestäjänä LC Helsinki/Laajasalo
Kansainvälinen vuosikokous, Busan, Etelä-Korea

Heinäkuu
SLL-toimisto suljettu
28.‑29.7. Lions SM‑Ammunta, Skeet ja Trap, järjestäjänä LC Ylikiiminki
Elokuu
Syyskauden toiminta klubeissa käynnistyy
8.8.
Lions-liiton hallituksen kokous
18.8.
Lions SM-Suunnistus, järjestäjänä LC Jalasjärvi
24.-25.8. Kuvernöörineuvoston kokous, info ja seminaari, Kuusamo
Syyskausi 2012
Lions-liiton hallituksen kokoukset 19.9., 17.10. 16.11. ja 12.12.
6. – 8.9. Europe Forum, Bryssel, Belgia
6.10.
Lions SM- Shakki, järjestäjänä LC Hartola
8.10.
Lions-palvelupäivä
16.-17.11. Kuvernöörineuvoston kokous, info ja seminaari, Hämeenlinna
Kevätkausi 2013
13.1.
Melvin Jonesin syntymäpäivä
15.1.
mennessä esitykset ja aloitteet vuosikokoukselle
18.‑19.1. NSR‑kokous, Trollahättan, Ruotsi
Lions-liiton hallituksen kokoukset 23.1., 15.2., 20.3., 24.4. ja 7.6.
15.-16.2. Kuvernöörineuvoston kokous, seminaari ja info, Pieksämäki
16.2.
Lions SM-karaoke, järjestäjänä LC Kiuruvesi/Niva
7.3.
Arne Ritarin syntymäpäivä
9.‑10.3. Lions SM‑hiihto, järjestäjänä LC Kerimäki
23.3.
Uudistuva Lions-toiminta (ULT) -kutsuseminaari, Lahti
27.-28.4. Lions SM-lentopallo, järjestäjänä LC Vantaa/Kaivoksela
18.‑19.5. DG‑elektivalmennus, tulevan kauden 1. ja 2. VDG‑valmennus 18.5.
7.6.
Kuvernöörineuvoston kokous, Heinola
8.‑9.6.
Vuosikokous, Heinola

Keskustelua lionstoiminnasta
Liiton varapuheenjohtajan valinta
Jyväskylän liittokokouksessa on esillä liiton varapuheenjohtajan valinta.
Kaikki neljä kandidaattia on esitelty
Lion-lehdessä ja piirien nettisivuilla.
Lisäksi he ovat tehneet itsestään esitteen joita jaetaan kokouksen aikaan.
Keskeisenä valintakriteerinä on kuitenkin usein lyhyt oma esittelypuheenvuoro, jonka kandidaatit pitävät
itse kokouksessa. Näyttää siltä, että
omalla puheenvuorolla ei usein ole
valintaa varmistettu, mutta heikolla
puheenvuorolla on pilattu mahdollisuudet valintaan. Joissain tapauksissa painavana tekijänä on oman piirin
ehdokkaan kannattaminen.
Kun valinta on liiton kannalta tärkeä juttu, niin väistämättä tulee mieleen, voitaisiinko ehdokkaat
tehdä paremmin tunnetuiksi valitsijoille. Voitaisiinko kokouksessa ennen valintaa suorittaa vaalikeskustelu, jossa kaikki ehdokkaat olisivat
osallisina ja vastaisivat keskustelun
vetäjän tiukkoihin kysymyksiin. Voitaisiin myös kokousedustajille tarjota mahdollisuus esittää kysymyksiä
ehdokkaille. Kokousaika on tietenkin tiukoilla, mutta uskon että vaalikeskustelusta saataisiin kokoukseen
mielenkiintoinen lisä usein aika tylsän kokouksen lomaan. Muutenkin
voitaisiin ehdokkaita tehdä tutummiksi kokousedustajille. Lion lehdessä voitaisiin nykyistä laajemmin esitellä ehdokkaita. Lehdessä voisi olla
ehdokkaille esitetty, lehden laatima

kysymyssarja erilaisista johtajan valintaan vaikuttavista asioista. Näihin
kysymyksiin saisivat ehdokkaat etukäteen vastata ja vastaukset julkaistaisiin lehdessä. Aika ei ehkä vielä
ole kypsä vaalikoneen laatimiseksi
nettiin, mutta ehkä sekin aika tulee,
kenties jo lähiaikoina.
Millainen johtaja ?
Kokousedustajat eivät ole aina etukäteen miettineet millä kriteereillä
varapuheenjohtaja tulisi valita. Olisivatko seuraavat valintakriteerit kelvollisia.
– Hänen tulee olla esiintymiskykyinen. Puheenjohtajan hän edustaa liittoa niin ulos- kuin sisäänpäin.
Esiintymiskykyyn kuuluu myös mediaesiintymisen hallinta.
– Hänen tulee olla innostava. Hänen tulee innostaa klubeja ja piirejä
parempaan toimintaan.
– Näkemys tulevaisuudesta. Hänen tulee ymmärtää mihin suuntaan
liittoa tulee kehittää.
– Hyvä motivointikyky.Vapaaehtoistoiminnassa puheenjohtajan tulee kyetä motivoimaan organisaation
jäsenet tekemään lionstyötä liiton organisaation puitteissa.
– Laaja leijonatoiminnan tuntemus eri tasoilta.
– Välttämättä ei äänestetä oman
piirin ehdokasta.
Olli Aulio

Kaiken väriset

mökeille ja
terasseille
www.hamacamundo.fi
Kesämyynti:
LOMA-ASUNTOMESSUT (Lappeenranta)
ASUNTOMESSUT (Tampere)
Alkuperä: Nicaragua
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Sotiemme veteraaneja tukemassa
Omaishoitajuus veteraaniperheissä
Sain kirjeen, jossa 82-vuotias veteraanin leski haki Suomen Sotaveteraaniliiton järjestämälle kunto- ja virkistysviikolle lomaa. Hän kuvasi kirjeessään elämäntilannettansa: ”Hoidin mieheni kotona hänen viimeiset
vuotensa, hän dementoitui ja sokeutui loppuvaiheessa. Se oli hoitamista ympäri vuorokauden. Nyt hoidan päivittäin 86-vuotiaan lievästi
dementoituneen veljeni arkipäivän asiat samoin 84-vuotiaan fyysisesti sairaan sisareni talouden. Lähden joka aamu liikkeelle ja kävelymatkaakin tulee päivittäin lähes seitsemän kilometriä”. Miten hän jaksaa?
Tavatessani lomaviikolla kyseisen rouvan, hän kiitti lomasta kyynelsilmässä ja sanoi, että kyllä minä joskus luettelen ärräpäitä, mutta sitten
vain lähden kävelemään.
Heitä on varmasti yhteiskunnassamme paljon, jotka hoitavat ikääntyneitä omaisiaan ja puolisoitaan ilman korvausta ympärivuorokautisesti.
Heidän työnsä on usein raskasta ja sitovaa, kokonaisvaltaista vastuun
ottamista. Ilman vapaapäiviä työ on monella tavalla uuvuttavaa. Yksinäisyys ja uupuminen lisäävät myös riskiä masentumiseen ja oman terveyden menettämiseen. Omaishoitajilla on oltava oikeus myös oman elämänsä elämiseen, omiin harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin.
Pitkäaikainen avioliitto ja vahvat siteet puolisoiden välillä lisäävät sitoutumista hoitotehtäviin. Päätös siitä, että ”kaveria ei jätetä” saa jatkamaan hoitotehtäviä joskus mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa.
Omaishoitajasopimukset vaihtelevat kunnittain. Kunnat ovat taloudellisessa ahdingossaan sanoneet jopa irti omaishoitajasopimuksia vedoten hoitavana toimivan omaisen terveydentilaan, joka on riittämätön
hoitajan tehtäviin. Mitään muuta korvaavaa tukea ei kuitenkaan ole tilalle suunniteltu.

Onko meillä aikaa joskus kuunnella?
Sosiaalihuoltolaki turvaa 75 vuotta täyttäneille pääsyn sosiaalipalvelujen
tarpeen arviointiin seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta kuntaan.
Nurinkurista on tarpeen arviointi, jos siihen ei liity mitään konkreettista
apua sitä tarvitseville. Eräs iäkäs veteraani hoitaessaan vaikeasti dementoitunutta vaimoansa, totesikin, että kun olisi joku kenen kanssa edes
keskustella joskus! Olisiko meillä joskus aikaa kuunnella ja keskustella?
Valtakunnalliset veteraanijärjestöt ovatkin ottaneet omien tukitoimintojensa piiriin myös veteraanin puolisot ja lesket. Suomen Sotaveteraaniliitto on jo useana vuonna järjestänyt veteraanipuolisoaan hoitaville
kunto- ja virkistysviikkoja. Hakijoiden määrä kasvaa vuosivuodelta. Heille tämä viikon hengähdystauko on usein se oljenkorsi, jonka varassa jak-

Yksinäisen päivä voi joskus olla pitkä.

setaan taas eteenpäin. Tietysti myös samassa elämäntilanteessa olevien
kohtalotovereiden tapaaminen antaa uskoa arkipäivässä selviytymiseen.
Olemme järjestönä myös tietoisia siitä, että emme tavoita kaikkia avun
tarpeessa olevia eikä meillä ole kokonaisvaltaiseen avun ja tuen järjestämiseen taloudellisia edellytyksiä.
Yhteiskunnallisesti tämä heidän tekemänsä hoitotyö on taloudellisesti merkittävää. Mutta jos näihin tilanteisiin ei löydetä apua ja tukea riittävästi, valitettavan usein tienpää on siinä, että hoitajana toimiva puoliso väsyy ja hän onkin itse se hoitoa tarvitseva omainen. Tässä
vaiheessa ei voida kuntien taholtakaan laskea säästöeuroja, koska silloin on kaksi hoidon tarpeessa olevaa iäkästä henkilöä, joista yksiselitteisesti on kunnan huolehdittava.
Anni Grundström
sosiaalisihteeri
Suomen Sotaveteraaniliitto

TIETOISKUA OMAISHOITAJUUDESTA VETERAANIPERHEISSÄ TUKEVAT SEURAAVAT YRITYKSET:

Elimäen Koneurakointi Ay
Elimäki

MJK Vesitekniikka Oy
Haukivuori
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Savelan Pitokartano,
Hausjärvi, Oitti
Hausjärvi, Oitti, 019 783 290, 0500 768 858

Helsingin
EK-Metalli ja Saneeraus
Helsinki, www.ekmetalli.com

Helsingin Lipputehdas Oy

Kone-Tapsa Oy
Huittinen

Lauttakylän Betoni Oy
Huittinen

Pekolan Liikenne Oy

Kuljetuspalvelu
Kari & Jarno Poutanen Ky
Jyväskylä
Kari 0400 640 025, Jarno 040 572 0621

Urheva Oy
Jyväskylä
www.urheva.fi

K-Market Komiaho, Kajaani
www.k-market.com

Kalajoen Osuuspankki

Hämeenlinna – Lahti

Kalajoki

Rakennuspalvelu H.T. Sillanpää

Taitomuovi Oy

Härmä

Kausala

Ruokkeen Lomakylä
Iisalmi
www.haapaniemenmatkailu.fi

Kesälahti
www.ruokkeenlomakyla.fi

Automaalaamo S. Nyström Ky
K-Market Rinne, Juuniemi

Koria
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Alahovin Viinitila

Orimattilan Lämpö Oy

Kuopio, p. 050 595 1529
www.alahovi.com

Orimattila
www.orimattilanlampo.fi

Lyytisen
Rakennusvälinevuokraamo Oy

Outokummun Energia Oy

Kuopio

Lahden LVI Talo Oy

Lehtilän kauppapuutarha

Outokumpu

Ruunaan Retkeilykeskus
Lieksa, p. 013 533 170
www.ruunaa.fi

Maatilamatkailu Kumpunen

Laitila, p. 040 718 8600

Petäjävesi, p. 0400 641 148, www.kumpunen.fi
majoitusta

Kotasen Puutyö Oy

Autopelti- ja Muovityö

Merikaarto
www.kotasen-puutyo.fi

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

Markus Rautio

Mäntän Pintakäsittely Oy
www.mekoy.fi
info@mpkoy.fi

www.roifoto.fi

Masara Oy

Saarijärven Pesu Oy

Nousiainen

Ruusutie 4, Saarijärvi

Valtimon Sähkötyö Oy

Sorakuljetukset
T:mi Timo Torssonen

Nurmes
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Salahmi, p. 0400 357 817

Lehmirannan Lomakeskus

Moniurakointi Heikkilä Oy

Salo, p. 02 727 5200
www.elakeliitto.fi

Uro
www.moniurakointi.fi

SC Lapinkorpi Oy
www.metsatilat.fi/lsmt, p. 0400 636 643

Sähköliike Matti Rantala Oy
Sastamala
www.sahkoliikerantala.fi

Veteli
www.sclapinkorpi.fi

Ypäjän Osuuspankki
Ypäjä

Herkuttelupaikat Savonlinnassa
www.herkkupekka.fi
www.kahvilasaima.net

Tilipyppi Oy
Sodankylä

Varaa Lion-lehdestä
ilmoitustilaa
Puh. 050 581 0016

Vaaran Aihkitalot Oy
Tervola
www.aihkitalot.fi

Asianajotoimisto Maunila
Turku
www.maunila.fi

SOTIEMME VETERAANIT JA
MUU IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ
Yksilöllistä huolenpitoa
Kuntoutusta liikkumiseen ja lihasvoiman
ylläpitämiseen

20 vuoden kokemuksella

FL-Talo Oy
Ulvila. 0440 865 380
www.fl-liikenne.fi

Puh. 06 415 7731

www.ahtari.fi/veljeskoti
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Kuukauden klubi

Musiikkiopiston perustamisesta
maahanmuuttajanuorten tukemiseen
LC Espoon perustava kokous pidettiin joulukuussa 1961, ja siitä tuli toinen lionsklubi kummiklubinsa
LC Tapiolan jälkeen silloiseen Espoon maalaiskuntaan kattamaan nimensä mukaisesti muun Espoon.
Tämän jälkeen Espooseen perustetut klubit ovat liittäneet nimeensä paikallisuutta osoittavan lähiönsä nimen kuten esimerkiksi
sittemmin LC Espoon perustamat LC
Espoo/Meri ja LC Espoo/Otaniemi.

”Musiikkiklubi”
LC Espoo profiloitui musiikkiklubiksi
alalla tunnettuina vaikuttajina toimineiden jäsentensä kautta. Heitä olivat mm. Matti Rautio, Ami Lovén ja
Olavi Santti. Esimerkkinä tästä olivat kirkkokonsertit Espoon kirkossa,
joissa orkesterin johtaja, sello-, alttoviulu- ja urkusolistit sekä monet
jousikvartetin soittajista tulivat LC
Espoon omista riveistä.
Klubilaisissa heräsikin pian myös
ajatus musiikkiopiston perustamisesta Espooseen. Ehdotus saavutti
laajaa kannatusta uuden kauppalan
asukkaissa ja johti siihen, että klubin aloitteesta kutsuttiin koolle kokous Espoon Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n perustamiseksi
27.1.1963. Espoon Musiikkiyhdistyksen tavoitteeksi asetettiin nuorison innostaminen harrastamaan
täysipainoisesti klassillista musiikkia. Musiikkiopiston ensimmäiseksi
rehtoriksi kutsuttiin Tapiolan Yhteiskoulun musiikin opettaja Erkki Pohjola. Musiikkiopiston hallinnossa
oli sen alku- ja kehitysvaiheessa, 20
vuoden ajan, hallituksen jäseninä ja
puheenjohtajina LC Espoon jäseniä.
Jäsenet olivat myös vaikuttamassa
myöhemmin Espoon Kamarikuoron
perustamiseen.
Tänä päivänä LC Espoo tukee
edelleen Espoon musiikkiopistoa
mm. jakaen stipendejä parhaiten
tutkinnoissa menestyneille oppilaille. Hyvä todiste tämän maamme
suurimman musiikkiopiston korkeasta tasosta saatiin myös Kalastajatorpalla klubin 50-vuotisjuhlien yhteydessä kahden nuoren ja lupaavaan
musiikkiopistossa opiskelevan piano- ja sellotaiteilijan esiintyessä. Kylmäksi ei jäänyt myöskään kukaan,
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LC Espoon 50-vuotisCharter Night -juhlassa lyötiin Lions-ritareiksi Hans-Peter Rekola (vas), Matti Halttunen,
Heikki Karppanen ja Jukka Voipio.

kun klubin jäsenenä vuodesta 1968
ollut Alf Wager pisti pianojamit pystyyn onnistuneiden juhlien päätteeksi ja tanssahtelijoiden riemuksi.
Muita klubin alkuaikojen saavutuksia, joissa se on ollut mukana vaikuttamassa ja jotka ovat jääneet pysyväksi osaksi Espoon kaupunkia,
ovat Pohjois-Tapiolan Yhteiskoulun
perustaminen ja Espoon teatteri.

Sääntömuutoksella
naiset jäseniksi
LC Espoon piirissä toteutettiin
1990-luvun alussa aivoriihi lionstoiminnan kehittämisestä. Tavoitteena
oli perehdyttää jäsenet yleiseen tulevaisuustietoisuuteen ja skenaariotyöskentelyyn sekä ideoida Suomen
kehittämismahdollisuuksia noin 10
vuoden tähtäyksellä.
Skenaariotyöskentely ja sen yhteydessä esiin tulleet ideat johtivat
nopeasti siihen, että klubin hallitus
teki aloitteen sääntöjen muuttamisesta siten, että myös naisten ottaminen jäseneksi on mahdollista.
Syyskuun klubikokouksessa 1992
klubi hyväksyi yksimielisesti ensimmäiset neljä naispuolista jäsentään.
Silloinen piirikuvernööri Matti Meck-

lin totesikin, että LC Espoo on ollut
merkittävä tienraivaaja suomalaisessa lions-liikkeessä mahdollistaessaan
ensimmäisenä klubina Suomessa
naisten ottamisen jäseniksi klubiin,
johon aikaisemmin on kuulunut ainoastaan miehiä.

Nuoret
maahanmuuttajat
kohderyhmänä
”Monikulttuurinen Espoo” -projektissa on pyritty tukemaan espoolaisten maahanmuuttajanuorten kotoutumista sekä edistämään
kulttuurien kohtaamista ja suvaitsevaisuutta. Tuen kohteena ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat
luku- ja kirjoitustaidottomat sekä
huonosti suomea osaavat maahanmuuttajanuoret. LC Espoo on järjestänyt vuodesta 1996 alkaen erilaisia tapahtumia, joissa nuoret,
eri kulttuureista ja maailman kriisipesäkkeistä saapuneet, voivat viettää aikaa yhdessä ja tutustua meille
suomalaisille luonnollisiin, tuttuihin asioihin ja elämänmuotoihin.
Näin heidän tiedot, taidot, sanavarasto ja käsitys uudesta asuinympäristöstä ovat laajentuneet – ja samal-

la olemme olleet tukemassa koulua
nuorten maahanmuuttajien opetustyössä. Erittäin suosittuja ja pidettyjä ovat olleet laskettelutapahtumat
Serenassa, saaristoristeilyt Espoon
edustalla ja vierailut Haltialan kotieläintilalla.
LC Espoon puolivuosisataista toimintaa juhlittaessa Kalastajatorpalla 24.3.2012 perustajajäsen Erno Kosonen kiteytti klubin tähänastisen
taipaleen ja saavutukset hienosti:
”Olemme jälleen tänäkin päivänä
edelläkävijöitä. Olemme tiedostaneet koko maapalloa käsittävän ihmisten muuttoliikkeen sekä Suomen
tarpeen nuorentaa väestönsä ikärakennetta. Uudet maahanmuuttajat herättävät pelkoa, jota yritetään
ratkoa rasismilla ja vastaavilla tempuilla. Maahanmuuttajien syrjäyttäminen on luonut maailmalle ongelmalähiöitä ja uusnatsismia. Sellaista
emme halua Suomeen. Ehkä ensimmäisenä Lions klubina Suomessa ja
jälleen kerran, olemme yrittäneet
kohdistaa huomiomme tilanteeseen
ja osaltamme lievittää maahanmuuton sopeutumisongelmia.”
Hannu Hartokari

Kurkistuksia

Maailman toisella puolen

Rypyt ja lasit

Sain muutama vuosi sitten lukulasit ja luu
luulin pärjääväni niillä mutta viime aikoina
Lions International Convention
tekshuomasin, että käteni ei riittänyt teks
Seattlessa. Kerrassaan käsittämätiviestin lukemiseen puhelimesta. OliOli
tön kokemus. Harvoin on saanut
sin tarvinnut pidemmät kädet. SitSit
olla yhtä ylpeä leoudestaan, kuin
ten huomasin, että en näe mitä syön.
tämän maailman leot ja leijonat
Kaupassa en tietenkään nähnyt yhyh
yhteentuovan viikon aikana, joltään mitään tuoteselostetta. Minun
loin ensimmäistä kertaa todella taoli pakko hyväksyä, että ikävuodet
jusi järjestön ja sen tekemän työn
olivat tehneet tehtävänsä ja lähinälähinä
laajuuden. Itse osallistuin tapahArpajaistuoton klubin edustajat (oik.) Markku Tuominen, Matti Pohjanheimo,
köni oli huonontunut. Oman turvalliturvalli
tumaan vasta ensimmäistä kertaa,
Voitto Korhonen, Tarja Karjalainen ja Jarmo Peltonen luovuttivat Alimentos
suuteni tähden päätin hankkia monitemonite Solidarios Torrevieja -yhdistyksen puheenjohtajalle Concha Salalle ja kumpmutta Conventioneitä pidempään
holasit, joita käyttäisin sitten koko ajan. paneille. Aikaisemmin suomalaisklubi on tukenut mm. lahjakkaita urheilijoikiertäneiltä sain kuulla leojen olKävin kaikki saatavilla olevat silmälasilmäla ta ja opiskelijavaihtoa sekä Haitin, Japanin, Pakistanin ja Espanjan viimevuoleen Seattlessa esillä ennennäkesiliikkeet läpi ja keksin aina jonkun syyn olla tisen Lorcan maanjäristyksen uhreja.
mättömällä tavalla. Ja mikä parasta,
yrittipitämättä niiden kehysvalikoimasta. Myyjät yritti
ensi vuonna tilanne tulee vain pavät saada minut vakuuttuneeksi siitä, että juuri heidän suosittelemansa keranemaan.
hysmalli sopisi minulle. Keksin kuitenkin aina jonkun huonon puolen heiYhdessäkään Conventionin täysdän esittelemistään malleista.
istunnoista ei voinut olla kiinnitSitten eräänä päivänä sain tekstiviestin ystävältäni ja vastasin siihen.
tämättä siihen, kuinka usein leot
Niin ainakin luulin. Myöhemmin selvisi, että olin lukenut ensinnäkin viesja leotoiminta nostettiin esille. Oli
tin väärin ja sitten vastannut vielä väärälle ihmiselle. Oli tullut aika alistua Tänä vuonna 10 vuotta täyttävä cavallon La Mattinatasta, jonka itailo kuulla leoneuvojilta ja muuten
Club Leones Torrevieja/Suomi järjesti lialainen säveltäjä omisti 110 vuotkohtaloon ja hankkia silmälasit.
leojen kanssa läheisemmissä kosKävin ensin itse erään optikkoliikkeen valikoiman rauhassa läpi ja va- perinteisen kevätjuhlan Torreviejassa ta sitten Enrico Carusolle, silloiselle
ketuksissa olleilta leijonilta tutuksi
litsin muutaman hyvän kehysmallin. Sitten suostuttelin tyttäreni mukaan maaliskuussa. Lähes 100 osallistujaa huipputenorille. Upeaa esitystä säestulleen tavan puhutella puheissaan
makutuomariksi. Makutuomarin tuomio oli raskas ja ehdoton. Esittelemäni hemmoteltiin sekä espanjalaisin et- ti Manuel Martínez Guiraon johtama
leijonia, vieraita ja vielä erikseen lemallit toivat kuulemma ryppyni esille, saivat kasvoni näyttämään pulskal- tä suomalaisvoimin tasokkaalla mu- 16-henkinen Orquesta de Salinas.
oja vakiintuneen osaksi myös kanhyvän ruuan ohella. TuotTorreviejan suomalaisen Lionsta, olin ampiaisen tai muurahaisen näköinen…
Luovuin yksi kerrallaan va- sisoinnilla
tavata kansainvälisen presidentin Win-Kun Tamin. Kuva: RNen.
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30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit
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Naisleijonat seikkailivat rapakon taakse
Muutama vuosi sitten LC Kangasala/
Kuussalon klubi sai siirtojäsenen Kanadasta. Entiset kangasalalaiset Marja-Liisa ja Olavi Kiprianoff palasivat
20 vuoden jälkeen Torontosta takaisin Kangasalle. Marja-Liisa toimi Toronto-Finlandia Lions Clubissa useita
vuosia ennen Suomeen paluutaan.
Hän kertoi paljon kanadalaisten
lionsklubien toiminnasta ja palveluaktiviteeteista ja välitti kutsun saapua hänen entisen klubinsa vieraaksi. Kutsu otettiin vastaan ja matkaa
suunniteltiin puolitoista vuotta. Se
toteutui elo–syyskuun vaihteessa.
Päätavoitteena oli tutustua paikallisiin lionseihin henkilökohtaisesti,
vaihtaa kokemuksia lionstoiminnasta ja nähdä Torontoa ja sen ympäristöä sekä tavallista kanadalaista arkielämää mahdollisimman paljon.
Tavoite onnistui erinomaisesti,
koska saatiin asua lions-perheissä ja
isäntäklubi oli tehnyt monipuolisen
vierailuohjelman huolehtien kaikista käytännön järjestelyistä.
Kanada on pinta-alaltaan maailman toiseksi suurin valtio, noin
10 miljoonaa neliökilometriä. Matka itärannikolta Tyynen valtameren
rannalle länteen on noin 4 000 kilometriä eli neljä kertaa Suomen pituus. Kanada on osa commonwealth
realmsia eli se on yksi Kansainyhteisön sisäpiirin jäsen ja sen valtion
päämiehenä toimii virallisesti Iso-Britannian kuningatar Elisabeth II. Hän
on hallinnut Kanadaa yhtäjaksoisesti 6.2.1952 lähtien ja hänen kuvansa on kaikissa valtion laitoksissa ja
virastoissa, hotellien auloissa ja monissa muissa julkisissa paikoissa. Toronto on Kanadan pääkaupunki. Se
on YK:n raportin mukaan maailman
toiseksi suurin ”kansojen sulatusuuni” Miamin jälkeen. Suur-Toronton alueella asuu 5,5 miljoonaa asukasta ja yli puolet heistä on syntynyt
muualla kuin Kanadassa.
Torontossa tunnettuja suomalaisia ovat mm. arkkitehti Viljo Revell,
joka on suunnitellut 1960-luvulla
Toronton nykyisen kaupungintalon,
Jukka-Pekka Saraste, joka oli Toronton sinfoniaorkesterin johtaja 1994–
2001 sekä monet suomalaiset jääkiekkoilijat.

huksille. Kanadan valtion rahoitusta hoivapaikkoja varten ei tuolloin
ollut saatavissa, mutta hankkeesta ei luovuttu. Sisukkaat suomalaiset rakensivat ensin eläkeläisille tarkoitetun 6-kerroksisen asuintalon,
Suomi-koti/Toronto Finnish-Canadian Senior Centren. Virallisesti se
valmistui v. 1987 ja sijaitsee aivan
Toronton Leasiden alueen ytimessä vehreiden puistojen ympäröimänä. Suomi-Kodissa on yhteensä 88
vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.
Alkuperäinen tavoite saavutettiin
v. 1992. Silloin rakennettiin seitsemäs kerros, johon saatiin tilat 34paikkaiselle hoivaosastolle. Potilaat
ovat iäkkäitä ja monisairaita vanhuksia, jotka hoidetaan tällä osastolla
kuolemaansa saakka. Hoivaosaston
johtaja Leila Carnegie kertoi Suomikodin hoivaosaston tekevän yhteistyötä myös useissa muissa maissa olevien vastaavien suomalaisten
perustamien hoivakotien kanssa. Toronton Suomi-kodilla on ollut onnea
sillä viime vuonna heillä oli 19 suomalaista lähi- ja sairaanhoitaja opiskelijaa. Asukkaille on erittäin tärkeää,
että heillä on mahdollisuus elämänsä viimeisinä vuosina kommunikoida omalla äidinkielellään ja luoda
sitä kautta turvallisen ja luottamuksellisen hoitosuhteen henkilökunnan kanssa.
Klubilaiset pitivät hoivaosaston
asukkaiden kanssa iloisen yhteislaulutunnin. Isäntä, pastori Martti
jakoi kaikille Toronton Mieslaulajien
laulukirjat, jossa olivat kaikki vanhat
tutut suosikit. Yleisö nautti ja lauloi
mukana ja kyseli innolla kuulumisia
Suomesta.
Torontossa järjestetään joka vuosi elokuun lopulla kansallinen iso
messu- ja näyttelytapahtuma. Monen hehtaarin alueelle on rakennettu valtava huvipuisto, kymmeniä
ravintoloita, kasino, lastenmaailma,
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Suomi-kodin sisääntulo ja miellyttävä lauluhetki hoivaosastolla.

taidehalleja, messuhalleja, puutarhanäyttely, viinipuutarha, monta
konserttilavaa, rukoushuone jne.
Kaikki kadun varret ovat täynnä pikkuputiikkeja. Joukosta löytyi myös
pieni Suomi-osasto. Vieraat pääsivät
isäntiensä kanssa viettämään näyttelyhulinassa koko päivän. Päivän
kohokohta oli osallistuminen paikallisten lionsklubien järjestämään
kulkueeseen. Kiersimme kolmella
isolla näyttävästi koristellulla kuorma-autolla ympäri näyttelyaluetta ja
heittelimme niiden lavalta helminauhoja kadun varsilla oleville ihmisille.
Tempauksen tarkoituksena oli tuoda Lions-järjestöä esille ja saada ihmiset iloisiksi.

Toronto-Finlandia
Lions Club

Vierailu Toronton
Suomi-kodissa
Vuonna 1982 perustettiin viiden kanadalais-suomalaisen seurakunnan
toimesta yhdistys hoivakodin saamiseksi Toronton suomalaisille van-

Suomalaisia lioneita kanadalaisten istäntien kanssa Suomi-talon pihalla.

Suomalaisten hyvinvoinnista vastasi
omalta osaltaan LC Toronto-Finlandian presidentti Seija Hyhkö.

Isäntäklubissa LC Toronto-Finlandiassa on 30 jäsentä. Se on niin sanottu ”yhtenäisklubi” eli siinä voivat olla varsinaisina jäseninä sekä
miehet että naiset. Tällä toimintakaudella onkin klubin presidenttinä
Seija Hyhkö ja sihteerinä hänen miehensä Martti Hyhkö. Yksi tämän klu-

bin pääaktiviteeteista on ollut jo 40
vuoden ajan toteuttaa vähävaraisten
perheiden lapsille viikon mittainen
kesäleiri maaseudulla. Leirille otetaan 40 lasta. Leirin pyörittämisestä vastaavat parikymmentä aikuista ovat vapaaehtoisia lionsmiehiä
ja -naisia. Heidän apunaan on lisäksi 3–4 nuorta. He ovat entisiä leiriläisiä, jotka leirin johto on valinnut erityiseen ohjaajakoulutukseen
ja kasvattaa heistä tietyn ohjelman
mukaisesti uusia aikuisvastaavia tuleville leireille. Leirin ruokatarvikkeet,
teltat, urheilu- ja muut pelivälineet
hankitaan lahjoituksin ja omilla varainhankinta aktiviteeteilla talven aikana. Kanadassa viranomaiset valvovat tarkasti kaikkea lasten kanssa
tehtävää vapaaehtoistoimintaakin.
Leirin pitämiselle haetaan viranomaislupa ja jokaisen työntekijän
on esitettävä rikosrekisteriote, josta
selviää että hänellä ei ole estettä toimia lasten kanssa.
Toronto-Finlandia Lions Club kokoontuu Suomi-Kodilla ja tukee sen
toimintaa sekä taloudellisesti että
moninaisilla palveluaktiviteeteilla.
Merja Riihinen

Torkkupeitto lahjaksi
Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva Iiris-Keskus on saanut leijonilta jälleen mieluisan lahjan. Lion Pirkko Pöllänen, LC Helsinki/Viapori kävi 24.11.2011 luovuttamassa suunnittelemansa ja kutomansa torkkupeiton. Peitto tuli näkövammaisten senioriryhmän käyttöön.
Lahjoituksen ottivat vastaan järjestöjohtaja Merja Heikkonen, senioripalvelupäällikkö Kristiina Miettinen sekä kuusi muuta näkövammaisten senioriryhmien ohjaajaa ympäri Suomea.

Nakkilan kirkon vaiheilta
LC Nakkila on urakoinut kootessaan
kotipitäjänsä tarinat kirjaksi ”Tarinoita Nakkilan kirkon vaiheilta”. Kirjan
on koonnut Tapio Aalto ja valokuvat
on saatu eri omistajien arkistoista.
Kirjan kokoaminen ja kirjoittaminen liittyy Nakkilan kunnan ja
Nakkilan seurakunnan 150-vuotisjuhlavuoteen. Kirjan tarinat ovat
pohjimmiltaan todenperäisiä, osittain aivan vankkaa historiatietoa.
Toisaalta tarinoissa on myös muistitietoa, jotka jokainen muistelija
muistaa omalla tavallaan. Ja kirjoittaja lisää omat ajatuksensa joukkoon.
Nyt valmiiksi saatu kirja ei ole
tarkoitettu kuvaamaan tyhjentävästi nakkilalaista elämää. Tekstissä on tarkoituksenmukaisesti vältetty henkilönimiä ellei se ole ollut
asian luonteesta johtuen välttämä-

töntä. Valokuvatekstit on usein jätetty viitteellisiksi. Kirjan toivotaan
täydentävän omalla tavallaan nakkilalaista kotitaloustietoutta. Ainakin
kustantaja LC Nakkila toivoo näin ja
myynnistä saadut tulot käytetään
erilaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin Nakkilassa.

Nakkila-muki
LC Nakkila on kustantanut myös
Nakkila-aiheisen mukin. Mukin keskellä on maakunnan värejä ja mukaileva logo, jonka on suunnitellut SataEdun opiskelija Jani Jokinen,
klubin järjestämän suunnittelukilpailun voittaja. Kollaasimaisen taustan
on piirtänyt kuvataiteen lehtori Juha Kopio. Mukeja on teetetty 400
kappaleen erä.

Suomi-pojille tukea
LC Kouvola/Salpauksen pitkäaikaisen Viron veteraanien yhteistyön vuositapahtumana oli vierailu Tarton Tampere-talolla, jota Suomi-poikien
Tarton osasto pitää tukikohtanaan. Tilaisuudessa Tarton Suomi-pojille
luotutettiin kirjan ”Suomen Poika muistelee” myyntituotto sekä Suomen Marsalkan kuva kokoushuoneen seinälle.

Torkkupeittoa esittelemässä lion Pirkko pöllänen järjestöjohtaja Merja
Heikkoselle ja senioripäällikkö Kristiina Miettiselle.

KILPAILUKUTSU

LC Ylikiiminki järjestää
Lionsliiton
SM-haulikkokilpailut
Skeetissä la 28.7.2012 klo 10.00
Trapissa su 29.7.2012 klo 10.00
Ylikiimingissä Horsman ampumaradalla
SARJAT:
Y, N ja sarjat Y50, Y60, Y70 yhdessä tasoituksin
Molemmissa lajeissa 75 + finaali
Joukkuekilpailu 3 parasta klubista.
Osallistumismaksu 40 € laji ja 40 € joukkue
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 20.7. mennessä:
Timo Vähäaho, puh. 040 575 6039
S-postilla timo.vahaaho@gmail.com
Osallistumismaksut LC Ylikiimingin tilille:
FI69 5530 0340 0064 18
Harjoittelu on mahdollista perjantai-iltana klo 15.00–21.00.
TERVETULOA!

Taulua luovuttamassa LC Salpauksen Matti Väätäinen sekä Suomi-poikien sihteeri Harri Kask laskemassa myyntituottoa: ”myitte kalliimmalla mitä sovittiin”.

LC Ylikiiminki
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Musiikista iloa monelle
Lions Club Suurmetsä järjesti jo toisena vuotena peräkkäin Puistolan
joulukonsertin, jossa nuoret muusikonalut soittivat joululauluja ja rockklassikoita.
Puistolan kirkko täyttyi marraskuun lopulla innokkaasta kuulijakunnasta, kun LC Suurmetsä tempaisi Sylva ry:n ja syöpää sairastavien
lasten ja nuorten hyväksi. Toisen
kerran järjestetyssä konsertissa seitsemän nuoren bändi esitti joululauluista ja rock- sekä pop-kappaleista
muodostuneen setin.
Lionsissa aktiivisesti toimivat Ka-

ri Aulo, Seppo Teini ja Torsti Paijola
kertoivat yritysten ostaneen yli 300
ennakkolippua. Monet yrityksistä antoivat ison osan lipuista jaettaviksi kouluille ja vanhainkodeille.
– Sen hyvän joulumielen lisäksi minkä tästä saa, niin taustalla on
myös tuki, jota tämän konsertin tuotolla voimme tarjota Sylvalle ja syöpää sairastaville lapsille ja nuorille,
Kari Aulo toteaa.
Hyväntekeväisyys on päällimmäinen asia LC Suurmetsän toiminnassa. Klubilla on erilaisia kohderyhmiä
ja rahankeruutapoja. – Puistolan jou-

LC Suurmetsän aktiivijäsenet (vasemmalta) Kari Aulo, Heino Piispa ja Seppo
Teini ojensivat Puistolan hyväntekeväisyyskonsertin shekin Sylvan toiminnanjohtaja Anne Haartemolle. Kuva: Mari Pöyhtäri.

Lapsesta asti laulanut ja soittanut Elina Teini haaveilee muusikon urasta. Kuva: Mari Pöyhtäri.

lukonsertti on hyvä esimerkki toiminnastamme. Järjestimme tapahtuman itse pienellä porukalla, saimme
kirkon käyttöömme ja nuoret tulivat pientä stipendiä vastaan esiintymään, Aulo kertoo.
Myös hyväntekeväisyyskohteelle,
eli Sylva ry:lle ja sen kautta syöpää
sairastaville lapsille ja nuorille, lahjoituksella on suuri merkitys. Lionsin
edustajat kävivät helmikuussa ojentamassa 3500 euron shekin Sylvan
toiminnanjohtaja Anne Haartemolle.
Sylvan 30-vuotismerkkivuoden
2012 yhtenä teemana on järjestää
enemmän turvallisia toiminta- ja virikemahdollisuuksia vielä hoitovai-

heessa oleville lapsille, nuorille ja
heidän perheilleen. Näihin lukeutuvat esimerkiksi perheiden vertaistukiviikonloput, jotka ovat tärkeitä
tapaamismuotoja perheille. Tähän
tarkoitukseen ohjataan myös lionien lahjoittamat rahat.
Puistolan joulukonsertin yksi näkyvimmistä esiintyjistä oli Elina Teini, joka soitti joidenkin laulujen taustalla myös kitaraa ja pianoa.
18-vuotias Elina käy tällä hetkellä
Oulunkylän yhteiskoulun lukiota ja
ylioppilaaksi olisi tarkoitus valmistua tänä keväällä. Musiikkia hän on
harrastanut lapsesta pitäen.
Mari Pöyhtäri

LC Kuopio/Canthin
kevätunelmia
LC Kuopio/Canth toteutti jo 18.
kerran Minnan patsaan seppelöinnin kirjailija Minna Canthin syntymäpäivänä 19.3.2012. Päivä on nimetty myös tasa-arvon päiväksi ja
Minna on ensimmäinen suomalainen nainen, jolle kansakunta liputtaa. Minna Canth oli kirjailija, sano-

malehtinainen, yhteiskunnallinen
vaikuttaja, uusien kansainvälisten
aatteiden ja kulttuurivirtausten välittäjä sekä liikenainen. Hän puolusti heikompiosaisia ja toimi rohkeasti
asioiden muuttamiseksi. Minna esikuvanaan toimii myös klubimme.
LC Kuopio/Canth järjesti seitse-

KevätUnelmia muotinäytöksen malleina toimivat mm. kirjailija-poliisi Marko
Kilpi, lion Pirjo Tarvainen, lion Lucien Séne ja lion Sirkku Saarelainen.

Minna Canthin patsasta Kuopiossa seppelöimässä lion Tuula Ollila.

mättä kertaa 21.4.2012 hyväntekeväisyysmuotinäytöksen- ja konsertin teemalla KevätUnelmia. Kuopion
kaupungintalon juhlasalissa vastasivat Huiluryhmä FlautonoS, pianisti
Mikko Pasanen ja saksofonisti Pauliina Pohjolainen sekä laulutrio Urbaanit emännät. Juontajana toimi
tyylikonsultti, lion Tuija Hyvönen ja
malleina toimivat mm. klubin omat
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leijonat. Vierailevina malleina lavalla nähtiin kirjailija-poliisi Marko Kilpi, lion Lucien Séne ja myyntineuvottelija Joonas Hallman. Näytöksen
tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä Kuopion alueen lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukemiseen ensi vuonna, klubin täyttäessä 20 vuotta.
Elina Itkonen

Lionit tapasivat
Sokeiden ritarittaret
Avustus - ja palvelujärjestöt tekevät
yleensä itsenäisesti työtään omien
hankkeidensa tai kampanjoidensa puitteissa. Välillä toki tapahtuu
myös yhteistyötä. Suomalainen sananparsi: ”Kun ympäri käydään niin
yhteen tullaan” kuvaa sattuvasti tilannetta Helsingissä viime syksynä.
Nimittäin näkövammaisten lasten
kuntoutuspihan hyväksi järjestetty Iiris-Gaala Ritarihuoneella tarjosi paikalla olleille lioneille mahdollisuuden tutustua erään merkittävän
ja ilmeisen pioneerihenkisen avustusjärjestön viehättäviin edustajiin,
kun vieraaksemme juhlaan oli saapunut Silmälääkärien rouvat ry:n jäsenistöä eri puolilta Suomea. Yhdistys aloitti uraa uurtavan toimintansa
jo 1945 tarkoituksenaan sokeiden ja
silmäsairaiden elinehtojen parantaminen. Varsinaisen toimintansa se
lopetti 1995, mutta jäsenten side toisiinsa on säilynyt. Yhdistyksen työ
sokeiden ja näkövammaisten auttamiseksi itsenäisen elämän alkuun
kelpaa esimerkiksi kaikille, mutta
erityisesti meille lioneille, jotka kutsumme itseämme Sokeiden ritareiksi.
Silmälääkärien rouvat ry:n pitkäaikainen aktivisti ja myös puheenjohtajana ansioitunut Pirjo Niiranen tervehtii järjestöämme muistellen omaa
aikaansa:

Silmälääkärien rouvat ry:n pitkäaikainen aktivisti ja myös puheenjohtajana
ansioitunut Pirjo Niiranen.

”Liityin jäseneksi 60-luvun loppupuolella ystävien mukana, koska
olin näkövammaisten asioista kiinnostunut ja halusin heidän asemaansa kohentaa. Toimintaan osallistuin

aina viime metreille asti. Teimme
kaikenlaista varainhankintatyötä
arpajaisten järjestämisestä muotinäytöksiin, konserteista taidenäyttelyihin ja erilaisiin iltajuhliin. Vaativinta oli työmme näkövammaisille
vuokrattujen huoneistojen omistajina ja haltijoina. Kun huoneistoja
oli kaiken kaikkiaan seitsemän, niin
huolehtimista riitti sekä asunnoista että niissä asuvista perheistä. Uskon, että jokainen meistä on saanut
ikimuistoisia kokemuksia ja vahvan
ilon tunteen auttamisesta. Usea näkövammainen nuori on saanut opintielleen tukea toimestamme ja usea
perhe katon päälleen, kun sitä ovat
eniten kaivanneet.
Olen kiitollinen siitä, että olemme
voineet jättää jälkipolville toimintamme tuloksena Sokeain Ystävät
ry:n yhteyteen omaa nimeämme kantavan rahaston, josta sokeilla tai näkövammaisilla on mahdollisuus hakea avustuksia. Ehkäpä voimme sitä
kautta tehdä uudestaan yhteistyötä.”
Näillä vaatimattomilla sanoilla lopetti Pirjo Niiranen käymämme keskustelun, mutta me lionit tiedämme,
että vaatimattomuuden takaa löytyy
vahvaa periksi antamattomuutta,
jonka todistajaksi ja yhteistyökumppaniksi suomalainen lionsjärjestömme pääsi alkutaipaleellaan 50-luvulla. Suomen ensimmäinen lionsklubi,
Helsinki-Helsingfors ja sen mukana
kaikki vajaat parikymmentä maamme
klubia lähtivät innokkaana toteuttamaan keräystä Silmäpankin perustamiseksi ja rahoittamiseksi Suomessa.
Silmälääkärien rouvat, silloiselta
nimeltään Sokeuden vastustamisyhdistys oli hankkeen alkuun paneva
voima. Kansalaiskeräys oli aivan ensimmäinen järjestömme toteuttama
valtakunnallinen kampanja. Se vietiin vuonna 1956 tuloksellisesti läpi listakeräyksen tuottaessa 2,8 miljoonaa markkaa. Siitä lähti liikkeelle
tapahtumaketju, jonka seurauksena meillä vielä tänä päivänä on Silmä- ja kudospankkisäätiö sekä sen
toimintaa tukeva lainsäädäntö. Samalla sulkeutui historiallinen ympyrä jäsenistömme jälleen tavatessa yli
viiden vuosikymmenen jälkeen näkövammaisten auttamisen merkeissä Iiris-Gaalassa.

Näkövammaisten
ja sokeiden lasten
oppimismahdollisuuksien
parantaminen
Tavoite
Tavoitteena on ympäri Suomen tulevien sokeiden lasten ja
nuorten tai vaikeasti näkövammaisten auttaminen keskitetysti
hyvän oppimisen alkuun, jotta edellä mainitun väestöryhmän
syrjäytymiskehitys pystytään mahdollisimman hyvin estämään.

Tehtävä ja kohteet
Lionsklubit tulevat tukemaan Näkövammaisten Keskusliiton
(NKL) harjoittamaa näkövammaisten ja sokeiden opetustoimintaa
Iiris-keskuksessa Helsingissä laitehankinnoilla. joissa
huomio kohdistetaan alle kouluikäisiin lapsiin ja heidän
oppimisvalmiuksiensa edistämiseen tulevaa koulunkäyntiä varten,
Laitehankintoja pääsevät hyödyntämään myös vanhemmat lapset
oman erityistarpeensa mukaan.

Toteutuspaikka ja välineet
• Laitteita sekä opetusta varten tullaan kunnostamaan
omat työtilat Iiris- keskuksessa. Siellä tullaan vaikeasti
näkövammaisten lasten näkökykyä aktivoimaan ja silmiä
harjaannutetaan näkemiseen. Tähän käytettävät apuvälineet
ovat ns. älytaulun kaltaisia interaktiivisen opetusteknologian
tuotteita, erityisesti huonosti näkeville suunniteltuja.
• Lisäksi täysin sokean oppimista edistetään omalla
skanneripuhelaitteella. Sokealle oppilaalle skannataan
opetuksenalaisen materiaalien sivut, jotka hän kuulee puheena.
• Yksilöopiskelua varten hankitaan suurennuslaiteita nk.
lukutelevisioita.

Ajankohta
1.6.–31.12.2012

Perustelut
Iiris-keskuksen ei ole mahdollista hankkia mistään rahoitusta
mainittuihin laitteisiin. Myöskään RAY ei myönnä kyseessä
oleviin laiteinvestointeihin rahaa NKL:lle. Myöhemmin, kun lapset
pääsevät pitemmälle opiskelussaan saavat he kotiin tarvitsemansa
henkilökohtaiset apuvälineet ja laitteet Kelan korvaamina.
Kustannusarvio
Opetus- ja näönaktivointilaitteet
2–3 suurennuslaitetta
Sokean lukupuhelaite

15 000 euroa
15 000 euroa
10 000 euroa
yhteensä 40 000 euroa

Rahoitussuunnitelma
LCIF (kansainvälinen Lions- säätiö)
20 000 euroa
Arne Ritari-säätiö (Suomen Lionien säätiö)
10 000 euroa
Sokeain Ystävät ry/Silmälääkärien Rouvat ry
4 000 euroa
N-piirin Lions-klubit
6 000 euroa
yhteensä 40 000 euroa

Lion Iris Hjelm
LC Helsinki/Kruunuhaka
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Klubien arkea ja juhlaa
Kauniaisten lionstyö 50-vuotias
LC Grankulla-Kauniainen Charter night pidettiin 50 vuotta sitten 18.5.1962.
Klubi on Suomessa tänä päivänä toimivien noin 1 000 klubin joukossa iältään medium plus (järjestyksessä 186.). 50-vuotisjuhlan isäntänä toimi tämän kauden presidentti Kari Virkkula. Juhlapuheen piti Lars Bergström.
Kauniaisten kaupungin tervehdyssanat lausui kaupunginjohtaja Torsten
Widén.
Toiminnan rungon muodostaa klubin aktiviteetit joita veljeskunta suunnittelee säännönmukaisissa kuukausikokouksissaan. Pääasiallinen aktiviteetti
myös vuonna 2012 on huhtikuussa toteutuva nk. ”perinteinen kirpputori”,
jolla on, kuten klubilla yleensäkin monta tavoitetta, niin yhteiskunnallisia
kuin taloudellisia. Ulospäin suuntautuneisuudella saavutetaan hyvää mieltä yhteiskunnassa ja moni tuleekin paikalle huhtikuussa tapaamaan tuttavia kahvikupin tai makkaragrillin äärellä. Toiset tulevat tekemään edullisia
tavaralöytöjä: mm. kirjoja, kalusteita, vaatteita, kotielektroniikkaa, leluja ja
varsinaisia ”kirppuja” eli posliinia, lasia ja koriste-esineitä. Myytävät tuotteet
kerätään pitkin vuotta tavaralahjoituksina ja lisäksi neuvotellaan eri yritysten
kanssa ilmoituksista, jotka julkaistaan kevättapahtumasta ja lionstoiminnasta
kertovaan julkaisuun. Jaettavat varat syntyvät lahjoituksina saadun tavaran
myynnin tuotoista, ilmoituksista ja kahvilatoiminnasta.
Varoja jaettaessa nuoriso on etusijalla mm. koulustipendien kautta ja musiikkiopiston tuen muodossa. Juhlavuoden uutena stipendimuotona ovat
kielistipendit. Jatkuvan globalisaation takia myös kansainvälinen nuorison-

ARS-laatta löysi paikkansa
Viime syksynä aloitettu ja valmiiksi rakennettu Oulunsalon Vasaman ajanottorakennus sai arvoisensa laatan maaliskuun hiihtokilpailujen yhteydessä. LC Oulunsalo haki ja myös sai avustuksen tuiki tarpeellisen rakennuksen valmistukseen.
Me olemme tehneet yhteistyötä Vasaman kanssa pitkään. Saimme rahoituksen kuntoon ja yhdessä se tehtiin. Klubin työtunnit olivat yhteensä 126
tuntia, klubin presidentti Arto Marttila lausui.
Vasaman puheenjohtaja Jorma Ainassaari kertoi rakennuksen tulleen tarpeeseen ja kehui erinomaista yhteistyötä leijonien ja vasamalaisten välillä.
AR-säätiötä edusti lion Juhani Ylikunnari LC Oulu/Silloista ja hän sai tilaisuuden vasaroida ensimmäisen naulan. – Vasamassa tehdään erinomaista
nuorisotyötä ja hyvillä mielin säätiö saattoi myöntää avustuksen. ARS-laatta jää seinään muistuttamaan yhteistyöstä, Juhani Ylikunnari lausui omassa puheessaan.

Lionien perinteisen kirpputorin “kirppuosasto” eli posliinia ja lasia, koristeesineitä ja koruja ym. myyjinä mm. Matti Ojala ja selin Leffe Mattson.

vaihto on muodostunut luonnolliseksi panostuksen kohteeksi. Kaunialan sotainvalidien hyväksi suoritettu toiminta, kuten viikoittainen viihdeohjelma
ja juhla Kaunialassa tapaninpäivänä kuuluu myös jokavuotiseen toimintaan.
Lars Bergström

200. klubi 50-vuotias
Suomen 200. klubi LC Hankasalmi vietti 50-vuotismerkkipäiväänsä 16.
2.2012 lomakeskus Revontulessa jäsenten ja kutsuvieraiden kanssa. Juhlassa muisteltiin historiikin muodossa klubin syntyhistoriaa ja klubin vaiheita.
Musiikista vastasi Suomen paras kuoro (2011) Voice johtajansa Tarja Erkkilän johdolla. Ansioituneita jäseniä ja ladyja palkittiin ja muistettiin. Piirikuvernööri Pertti Jämsén puolisoineen toi terveisensä juhlaan G-piiristä.
Kummiklubina on toiminut LC Vaajakoski, ja toimintaa oli perustamassa
vuonna 1962 18 veljeä puolisoineen. Yksi veli on vieläkin mukana toiminnassa. Merkkipäivänsä kunniaksi klubi on pyrkinyt tuomaan toimintaansa esille suurelle yleisölle mm. paikallislehden mukana jaetulla liitteellä ja
avoimella näkyvyydellä kerättyjen varojen jakamisessa. Klubin kuuluu tällä hetkellä 34 jäsentä ja aktiivinen lady-yhteisö.

Henry Aarnio

Matti Tieksola

Kuvassa vasemmalla hiihtokilpailujen liikennettä ohjannut lion Ari Erho, ARsäätiön edustaja Juhani Ylikunnari LC Oulu/Sillat, Oulunsalon Vasaman puheenjohtaja Jorma Ainassaari, LC Oulunsalon presidentti Arto Marttila sekä
maaliskuussa pidettyjen hiihtokilpailujen johtaja Suvi Helanen Vasamasta.
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Eeva Tyrväinen (vas) ja Eija Puttonen Hankasalmen Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä ottivat vastaan lahjoituksen klubin edustajilta Timo Makkoselta ja
Tapani Laukkaselta (oik).

50-vuotias LC Imatra/Vuoksi
palkitsi aktiivijäseniään
LC Imatra/ Vuoksi juhli 50-vuotistaivaltaan Imatran Valtionhotelissa. Lämminhenkiseen juhlaan osallistui suuri joukko klubin jäseniä ladyjensa kanssa.
Jo aikaisemmin päivällä klubin perustajajäsenet Tapio Suni ja Hannu Mäkinen kävivät laskemassa kukkatervehdyksen Karhumäen hautausmaalla poisnukkuneiden jäsenten muistoa kunnioittaen. Maaliskuun viimeisen päivän
iltana pidetyssä juhlassa luovutettiin Melvin Jones -tunnukset klubin pitkäaikaiselle aktiivijäsenelle lion Kyösti Suikkaselle. Tunnukset luovuttivat liiton
varapuheenjohtaja Seppo Söderholm ja klubin presidentti Hannu Savola.
Historiaa tehtiin myös kutsumalla Arne Ritari -säätiön jäseniksi klubin
ensimmäiset ritarit. He olivat lionit Hannu Rautiainen ja Pertti Vertanen.
Ritareiksi lyömisen seremoniamestarina toimi jo aikaisemmin ritariarvon saanut Veli-Pekka Vahvaselkä naapuriklubi LC Imatrasta. Toimituksessa avustivat piirikuvernööri Olli Katila ja klubin presidentti Hannu Savola. Ritaritunnukset saatuaan Hannu Rautiainen totesi kiitossanoissaan, ettei kotoa
lähtiessään tiennyt mitään tällaisesta yllätyksestä. Niin se elämä voi tuoda
yllätyksiä tullessaan.
Juhlissa muistettiin myös vuosikymmeniä toiminnassa olleita leijonaveljiä erilaisin ansiomerkein. Juhlavuoden aikana klubi jakoi perinteisiä toiminta-avustuksia eri kohteille. Suurimmat avustusten saajat olivat Imatran
Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Mansikkalan koulun musiikkiluokka
ja viihdekuoro Saimaa Song. Käytännön työavustuksena pystytetään Steiner
-koulun ulkorakennus.

LC Ypäjälle melvinejä

50-vuotisjuhlassa Melvin Jones -palkittu Kyösti Suikkanen (neljäs vas.) ja ritareiksi lyödyt Hannu Rautiainen ja Pertti Vertanen. Vasemmalla tunnuk sien
luovuttajat klubin presidentti Hannu Savola, piirikuvernööri Olli Katila ja liiton varapuheenjohtaja Seppo Söderlund.

Klubin juhlassa julkaistiin myös historiikki, johon oli yhdistetty koko
toiminnan ajan historiikit. Historiikin kokoamisen ja viimeisen kymmenvuotiskauden kirjoittamisen tekivät lionit Kyösti Suikkanen ja Eero Majuri. Juhlapuheen piti liiton varapuheenjohtaja Seppo Söderholm.
Eero Majuri

Lahjoitus nuorisotyölle
Ylistaron lionsklubi järjesti marraskuussa Ylistaron kirkossa yhdessä Ylistaron kaatuneiden omaiset ry:n kanssa Juha Tapion konsertin. Konsertti oli
yleisömenestys, kirkko oli täynnä kuulijoita. Suosioon oli varmasti merkitystä sillä, että esiintyjä oli Ylistaron ”oma poika” Juha Tapio.
LC Ylistaro lahjoitti yhdessä Juha Tapion kanssa konsertin tuotosta 2 500
euroa Ylistaron kappeliseurakunnan nuorisotyölle ja 2 500 euroa Ylistaron asukaslautakunnan päätöksellä nuorisotyöhön ylistarolaisille nuorille.

Silloinen piirikuvernööri Björn Taxell vasemmalla, palkittu Aarno Ojala, klubin presidentti Pasi Uusitalo ja toinen palkittu Matti Mattila. Kuva S. Suksi.

Pitkäaikaisesta ja aktiivisesta työstään Ypäjän lionsklubissa myönnettiin kesällä 2011 Aarno Ojalalle ja Matti Mattilalle Melvin Jones -jäsenyys klubin
45-vuotisjuhlan yhteydessä.
Aarno on ollut toimeenpanevana järjestelijänä jokavuotisessa kehitysvammaisten ratsastustapahtumassa Hevosopistolla. Tapahtuma on järjestetty joka kevät jo vuodesta 1990 – se on yhteistyötä toisen lionsklubin, Helsinki/
Meilahti kanssa. Helsinkiläisen Marjatta -koulun kehitysvammaiset oppilaat pääsevät tutustumaan hevosiin ja ratsastukseen.
Eräs Matin johtamista projekteista oli vesikaivon kaivaminen ypäjäläiselle vanhukselle 1980-luvulla. Miehet ovat ehtineet olla monessa mukana; joulukuusten myynti, polttopuiden, lipputankojen, aurausviittojen ja
verokalentereiden teko on molemmille tuttua puuhaa. Klubin järjestämässä Loimijokisoudussa ovat molemmat olleet mukana alusta saakka, vuodesta 1982.
MV

Henkilöt kuvassa vasemmalta Annukka Saukko, klubin sihteeri Markku Saari, Juha Tapio, Sami Nortunen ja klubin presidentti Erkki Majanen.
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Aninkainen jakoi juhlavuotenaan 53 000 euroa
LC Turku/Aninkainen täytti 50 vuotta 31.3.2012. Klubi toi juhlaviikkonsa
aikana esiin palvelu- ja auttamistehtävänsä monin tavoin. Juhlaviikon alussa
järjestettiin Lions-liiton kanssa Lions Quest-koulutustapahtuma 30:lle turkulaiselle varhaiskasvatuksessa toimivalle lastentarhaopettajalle. Kouluttajana toimi luokanopettaja Hanna Kuokkala. Juhlavuotensa aikana klubi on
jakanut lahjoituksina noin 53 000 euroa yli 30 kohteeseen.
LC Turku/Aninkainen tunnetaan silakkaperinteiden elvyttäjänä. Markkinoita järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä Turun silakkamarkkinat
ja keväisin Saaristolaismarkkinat. Turun kaupunki huomioi tapahtuman
tammikuussa myöntämällä sille Turku Touring -matkailupalkinnon, Matkailun Oscarin 2011.
Juhlapäivänä klubi piti poisnukkuneiden veljien muistotilaisuuden. Muistopuheen piti lion, rovasti Matti Ahonen. Juhlakokous, päiväjuhla ja iltajuhla olivat Turun Suomalaisella Pohjalla. Juhlakokouksessa klubin perus-

Tuoreet ritarit (vas.) Markku Monnonen ja lady Eila sekä Reijo Innanen ja lady Liisa ja piirikuvernööri Mikko Torkkeli.

Klubin kustantama Lions Quest-koulutus 30:lle lastentarhanopettajalle on
päässyt alkuun. Oikealla presidentti Rainer Helenius ja kouluttaja Hanna Kokkala sekä klubin Quest-yhdyshenkilö Reijo Innanen.

Piikkiön leijonilta tukea
veteraaneille
LC Piikkiö pyörittää Sipilänmäellä suosittua kesäteatteriaan ja antaa sen
voimin tukensa paikallisiin ja alueellisiin kohteisiin. Tämän vuoden alussa päätettiin suunnata erityishuomio veteraanien ajankohtaisiin tarpeisiin.
Osansa saivat sekä kuntoutus että virkistys.
Yhteensä 5 000 euron summa jaettiin tasan Kaarinan-Piikkiön sotaveteraaniyhdistyksen ja Varsinais-Suomen sotaveteraanipiirin kesken. Yhdistys käyttää varat kuntoutukseen ja piiri kustantaa avustuksella merkittävän
osan ensi kesän virkistyspäivästä ja samalla varmistui päivän toteutuminen.

tajajäsen Aimo Tuomisto vastaanotti perustajajäsenen 50-vuotismitalin ja
AR-ritareiksi lyötiin lionit Reijo Innanen ja Markku Monnonen. Melvin
Jones -jäsenyyden saivat presidentti Rainer Helenius ja lionit Reijo Vaura
ja Pertti Liesivuori, joka nukkui pois kaksi kuukautta aiemmin. Myös ladyja muistettiin ansiomitaleilla ja koruilla.
Päiväjuhlassa puhui maakuntajohtaja Juho Savo. Puheessaan hän toi esiin
vapaaehtoisen kansalaisjärjestötoiminnan tärkeyden osana aluekehitystyötä.
Tilaisuudessa julkistettiin myös klubin historiateos ”Puolivuosisataa palveluasenteella”, jonka on kirjoittanut Turun yliopiston kaupunkiympäristön
historian dosentti Rauno Lahtinen.
Presidentti Rainer Helenius ja juhlatoimikunnan puheenjohtaja Reijo
Vaura jakoivat lahjoitukset 14 kohteelle. Päälahjoitus annettiin Nuorten Ystävät ry:lle turkulaisten huostaan otettujen ja vammaisten lasten ja nuorten harrastusvälineiden hankintaan. Päiväjuhlan päätteeksi apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä kiitti Turun kaupungin puolesta klubia arvokkaasta
työstä kotikuntansa hyväksi.

LC Kajaani juhli
LC Kajaani juhli pienimuotoisesti 55-vuotista taivaltaan 17.2.2012. Juhlassa
palkittiin veljiä vuosimerkeillä. Lion Erkki Karjalainen sai 40-vuotismerkin,
lion Tauno Hälinen 30-vuotismerkin, lionit Jouko Väyrynen ja Kari Wiik
25-vuotismerkin, lion Ahti Juntunen 20-vuotismerkin, lionit Raimo Tikkanen ja Jouko Snicker 15-vuotismerkin ja lion Arto Kärki 10-vuotismerkin.
Flunssa-aalto verotti juhlijoiden määrää, mutta paikalle pääsi kuitenkin
lähemmäs 20 juhlijaa.

Luovutustilaisuudessa paikalla LC Piikkiön presidentti Jarmo Tähkäpää (vas.),
paikallisen veteraaniyhdistyksen pj. Martti Reunanen, sotaveteraanipiirin pj.
Tuukka Alhonen sekä paikallinen lions-aktiivi Harri Nurmi.

Kuvassa palkitut Jouko Väyrynen (toinen vas.) ja Raimo Tikkanen (toinen
oik.). Vasemmalla sihteeri Jarmo Kivilä ja oikealla presidentti Esko Kurkinen.
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LC Iin juhlavuoden
lahjoitus 10 000 euroa

35 vuoden jäsenyydestä palkittiin Risto Paaso, vierellä puoliso Anneli. Kuva: Juho Tauriainen, Studio Salama.

Juhlapuheen pitänyt PCC Pekka Rautakorpi ja DG Eino Jakkula keskustelemassa. Kuva: Juho Tauriainen, Studio Salama.

LC Iin 50-vuotisjuhla pidettiin 3.12.2011 ja se alkoi juhlakokouksella Iin
Urheilijoiden talon yläkerrassa sijaitsevassa Leijonaluolassa, joka on klubin
vakituinen kokoontumispaikka. Juhlakokouksessa presidentti Maila Maalismaa ja sihteeri Arto Kaisto jakoivat koko joukon lahjoituksia, joiden saajia olivat mm. paikkakunnan aktiivisimmat urheiluseurat Iin Urheilijat ja
Iin Yritys, Ii-seura ry ja Iin mieslaulajat. Lisäksi Iin taidekoulu sai soittimia
ja vanhuspalvelu karaokelaitteet. Juhlavuonna tehtiin myös merkittävä lahjoitus Oulunkaaren kuntayhtymälle, kun LC Ii hankki silmänpainemittarin Iin terveyskeskukseen. Juhlavuoden lahjoitusten yhteissumma nousi noin 10 000 euroon.
Juhla jatkui Urheilijoiden talon alakerran salissa, jossa vieraiden ja tervehdysten vastaanoton jälkeen otettiin liput vastaan ja laulettiin yhdessä Leijonahenki. Presidentti Maila Maalismaan tervehdyssanojen jälkeen lion Erkki
Taskila piti erinomaisen katsauksen LC Iin historiaan, sopivasti kevennyksiä aika ajoin viljellen. Varsinaisina juhlapuhujina juhlassa olivat PCC Pekka Rautakorpi ja piirikuvernööri Eino Jakkula. Iin Mieslaulajien kvartetti
viihdytti juhlayleisöä puheiden välillä.

Itsenäisyyttä juhlittiin arvokkaasti Kontulassa
Lions Club Helsinki/Kontula ja Helsingin Mikaelin seurakunta järjestivät
yhteistyössä arvokkaan ja perinteikkään Itsenäisyyspäiväjuhlan Mikaelin kirkossa. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan lähes 400 hengen ennätysyleisö.
Juhla alkoi arvokkaasti, kun partiolippukunta Kontutytöt toivat Suomen lipun sisään juhlakulkueessa yleisön ja Kadettikuoron laulaessa Lippulaulua. Kontulan presidentin tervehdyssanojen jälkeen Kadettikuoro esitti
Aleksis Kiven sanoittamat Laulu Oravasta ja Suomenmaa laulut sekä Veteraanin Iltahuudon.
Tämä jälkeen sotaveteraani Leevi Riuttamäki esitti sotiemme veteraanin
koskettavan tervehdyksen. Ilman sotiemme veteraaneja ja heidän uhrauk-

siaan emme olisi nyt seisomassa nykyisen itsenäisen Suomen maan kamaralla. Tunteisiin vetoava lauluesitys kuultiin HYL:in opiskelijoilta.
Professori ja PDG Harri Westermarck antoi ajattelemisen aihetta juhlapuheessaan, missä käsiteltiin mm. yksilöä, nyky-yhteiskuntaa ja vapaaehtoistoiminnan roolia tässä kokonaisuudessa.
Juhlapuheen jälkeen diplomilaulaja ja tenori Lasse Myllymaa esitti perinteisiä suomalaisia kansanlauluja tulkiten pianisti Folke Gräsbeckin säestyksellä. Lauluesitysten jälkeen Folke Gräsbeck jatkoi soittamalla pianolla
Jean Sibeliuksen sävellyksiä. Ohjelma jatkui luontevasti Mikaelin Seurakunnan lapsikuoron sykähdyttävillä lauluesityksillä.

LC Tikkurila-Dickursby
50-vuotias

Presidentti Harry Jääskeläinen ojensi Melvin Jones -kunniataulun lion Tapio Juutilaiselle.

Vantaan vanhin ja ensimmäinen lionsklubi LC Tikkurila-Dickursby juhlisti 50-vuotismerkkipaalua 16. 3. 2012 Viertolan kartanon juhlahuoneistossa, Wanhassa Bäckbyssä.
Tilaisuuden avasi nykyinen presidentti Harry Jääskeläinen. Hän on toista kertaa tässä tehtävässä ja 30 vuotta sataprosenttinen leijona.
Maljojen kilistelyn jälkeen kuultiin Ylästön koulun ala-asteen 4 C -luokan
musiikkiesityksiä. Juhlapuheen piti PDG, professori Harri Westermack. Paikalla oli myös perustamisen kummi PID Aimo N.K.Viitala. Alueen muiden
klubien ja Suomen Lions-liiton tervehdysten jälkeen nimitettiin jälleen uusi
Melvin Jones -jäsen, Tapio Juutilainen. Stipendejä jaettiin 3500 euron edestä.
Ne jakaantuivat Kenttäurheilijat -58:lle, Simonkylän Vanhustenkeskukselle,
Näkövammaisten keskusliitolle sekä Timo Averjanoville vammaisurheiluun.
Paikalla oli yhteensä 55 juhlijaa. Kummiklubi Tartosta oli klubia onnittelemassa viisi henkeä.
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Hyvä toveruus palkittiin
Hyvä toveruus -kampanjaa alettiin Kettulan koulun henkilökuntapalavereissa suunnitella LC Kuopio/Päivärannan tarjoaman yhteistyömallin mukaisesti syksyllä 2011. Kampanja päätettiin toteuttaa tammi–helmikuun vaihteessa 25.1.–21.2.2012 neljän viikon näkyvällä toimintajaksolla ja lisäksi
yhdellä maaliskuisella tarkkailuviikolla.
Kampanjaa varten laadittiin mallit hyvästä toveruudesta, hyvistä tavoista
ja ruokalakäyttäytymisestä. Nämä olivat näkyvästi läsnä koululla niin luokissa kuin muissakin tiloissa. Luokat myös keskustelivat viikoittain aiheen
teemoista ja omasta suoriutumisestaan.
Kettulan koulun oppilaat paransivat jakson aikana toimintaansa teeman
aiheissa niin oman arvionsa mukaisesti kuin seuraavan henkilökunnankin
mielestä. Kampanjan teema on myös jäänyt elämään koulun arkeen näin
jälkeenpäinkin.
Kampanjan päätöskeskustelussa nousi kolmen luokan toiminta palkittavaksi asti. Palkittavat luokat olivat 1A, 2A ja 5A. Näillä luokilla erityisesti oppilaat ottivat huomioon kampanjan hyvän toveruuden mallin mukaisesti toisensa.

Nyt autoilijat näkevät
missä Jukolan lapset kulkevat

Presidentti Juhani Suontausta ja lion Pekka Laiho luovuttivat 50 kpl huomioliivejä päiväkodin johtajalle Merja Lindemanille lisäämään lasten turvallisuutta liikenteessä.

Kampanjan yhteenveto- ja palkitsemistilaisuus pidettiin Kettulan koulun liikuntasalissa 3.4. Luokkadiplomien jakajina toimivat LC Päivärannan edustajat presidentti Antero Okkonen ja lion Jouko Räsänen ja luokittain vastaanottajina olivat kunkin palkitun luokan oppilaskuntaedustajat.

Iiris ja neljä muuta Riihimäen Jukolan päiväkodin lasta saivat sovitella ylleen upouusia huomioliivejä heti tuoreeltaan, kun LC Riihimäki/Urimon
lionsedät Juhani Suontausta ja Pekka Laiho toivat klubin lahjana päiväkodille 50 heijastimilla varustettua kirkkaankeltaista liiviä.
Tälläisiä pieniä kavereita kun tien päällä kulkee, niin kyllä tulee mieleen,
että yleisen turvallisuuden takia näiden pienten kulkijoiden täytyy liikenteessä kunnolla näkyä, sanoo presidentti Juhani Suontausta.
Lapset kertovat olevansa liiveistä iloisia, ja niin myös Jukolan päiväkodin johtaja Merja Lindeman. – Huomioliivit ovat tärkeitä päiväkodin arjessa lapsijoukon kanssa kaupungilla tai metsäretkillä kulkiessa, kuten myös
päiväkodin pihalla.
Jukolan päiväkodissa on lapsia 110. Pienten lasten vilskettä Jukolan talon ympärillä on sitäkin enemmän, sillä samassa rakennuksessa on myös
6–8-vuotiaiden koulu. Lasten vanhemmista koostuva aktiivinen Jukola-toimikunta on tarttunut myös muihin liikenneturvallisuusasioihin. Toimikunta laittoi alulle adressin, jolla toivotaan lisää parkkitiloja Jukolan monitoimitalon välittömään läheisyyteen.

LC Vantaa/Helsinge kypsyy kuin hyvä viini
Vantaan ensimmäinen naisklubi LC Vantaa/Helsinge vietti 20-vuotisjuhliaan
14.4.2012. Lämminhenkisessä juhlassa luovutettiin 3 000 euron lahjashekki
Vantaan Mielenterveysseuralle nuorten Hyvinvointi-treenien järjestämiseen.
Toimintavuosien aikana klubi on lahjoittanut n. 90 000 euroa eri avustuskohteisiin, mm. stipendeinä ja Quest-koulutukseen, huumeidenvastaiseen työhön jne. Klubi on vahvasti suunnannut toimintaansa palvelutyöhön. Kohderyhmänä ovat olleet pääasiassa lapset ja nuoret sekä vanhukset.
Viime aikoina toiminta on ollut aktiivista myös maahanmuuttajanaisten parissa. Ennalta sovitun teeman ympärille keskittyneet yhteiset illanvietot kokoavat eri kulttuureista lähtöisin olevia naisia yhteen. Tästä erinomaisena
esimerkkinä on jo kolme kertaa järjestetty Naistenpäivän tilaisuus yhdessä
Vantaan kaupungin, Soroptimistien ja Foundation ry:n kanssa.
Palvelutyö Myyrinkodissa on jatkunut jo usean vuoden ajan. Samoin palvelutyöllä Pähkinärinteen Senioritalossa on pitkäaikaiset perinteet, yhdessä Pähkinärinteen lions klubin kanssa. Pähkinärinteen Senioritaloon tehdään sunnuntaivierailuja, joihin liittyy ohjelmallinen kahvihetki. Klubimme
oma kuoro vierailee kahvihetkissä mahdollisuuksien mukaan. Myyrinkodissa
taas järjestetään suosittuja jumppa- ja tanssihetkiä. Ja voi sitä liikunnan riemua! Palvelutyö vanhusten parissa on palkitsevaa. Ilo on molemminpuolista.
Irmeli Kolehmainen
Eija-Riitta Tamminen
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Vantaan Mielenterveysseuran puheenjohtaja Hannele Tuominen (oik.) ja hallituksen jäsen Satu Pöllänen vastaanottamassa 3 000 € lahjashekkiä, luovuttajina presidentti Salmeriitta Hellakoski ja Marjatta Hovi. Kuva: Antti Tuomikoski.

Kahdeksan perustajajäsentä
Kontiolahti/Höytiäisen
juhlassa
LC Kontiolahti/Höytiäinen vietti 30-vuotisjuhlaa 14.4.2012 Hotelli-Ravintola Juliessa Lehmossa Kontiolahdella. Juhla aloitettiin perinteisesti Leijonahengellä sekä lippujen saapumisella. Juhlapuheen piti PCC Harri Forss,
30-vuotismuistelot esittivät lion Reijo Räsänen humoristisella tavallaan. Mieskuoro Kontioiset ja lion Tapani Nuutinen vastasivat musiikista.
Klubi muisti kahdeksaa perustajajäsentään 30-vuotisjäsenen ansiomitalilla: Antti Keskisärkkää, Ahti Kinnusta, Kalervo Kivimäkeä, Veli Kostianderia, Veikko Kosusta, Kauko Pitkästä, Rainer Roseniusta ja Toivo Turusta.
Kolme jäsentä palkittiin Melvin Jones -tunnustuksella: Antti Keskisärkkä,
Veikko Kosunen ja Toivo Turunen. PCC Harri Forss löi Lions-ritariksi Ahti Kinnusen ja Martti Turtiaisen.

Melvin Jones-tunnustuksella palkitut Veikko Kosunen ja Toivo Turunen, (kuvasta puuttuu Antti Keskisärkkä) sekä Lions-ritarit Ahti Kinnunen, Martti
Turtiainen ja puoliso Anja.

LC Keravan 50-vuotisjuhlassa ”teemaesityksiä”

LC Turku/Pansio säilyttänyt
merellisen luonteensa

Ritarit Paavo Heikkilä (oik.) ja lady
Anja sekä Lassi Väisänen ja lady Aila.

Lauantaina 28.3.1962 vietettiin Helsingin Kalastajatorpan Siirtomaasalissa LC Keravan Charter Night-iltaa. Täsmälleen samana päivänä puoli
vuosisataa myöhemmin eli lauantaina
28.3.2012 pidettiin klubin 50-vuotisjuhla Tuusulan Seurakuntaopistolla.
Tunnelma tilaisuudessa oli lämmin ja hyväntuulinen. Ohjelmaan
kuului mm. kullakin vuosikymmenellä klubiin liittyneiden veljien ja ladyjen ”teemaesitykset”. Seinällä oli
kuvasuurennoksia Keravalta 50 vuoden takaa ja yleisön riemuksi valkokankaalla pyöri koko illan hieno kuvakavalkadi klubin pitkältä taipaleelta.
Erilaiset huomionosoitukset huipentuivat kahden uuden ritarin lyömiseen – Arne Ritari-säätiön jäseniksi hyväksyttiin lionit Paavo Heikkilä ja Lassi Väisänen. Ritareiksi lyömisestä vastasi C-piirin VDG Esa Ojapalo.
Upean illallisen ja juhlallisuuksien lisäksi paikalla tanssittiin Janne Marvaila-quintetin tahdittamana. Kävipä klubin omista jäsenistä koottu bandikin esittämässä sikermän 60-luvulla ajankohtaisia Olavi Virran ikivihreitä. Illan yllätysohjelmanumero oli ”Tanssii Tähtien Kanssa”-opettajaparin
Jutta ja Sami Heleniuksen huikea tanssiesitys. Sen jälkeen yleisö sai heidän johdollaan vielä pikaopastuksen latinotanssien lumoavaan maailmaan.

Perustajajäsenet
Sulo Leskinen
(oik.) ja Kauko
Järvelä.

Valokuvassa vasemmalta: PCC Lasse Karén, uudet Melvin Jones jäsenet
Mikael Zewi ja Esa Kivinen ja klubin presidentti Teuvo Kylä-Kaila.

Turun viidenneksi vanhin lionsklubi Turku/Pansio vietti perustamisensa
50-vuotista taivalta juhlavastaanotolla Turun Upseerikerholla 11.4.2012,
joka oli täsmälleen sama päivämäärä, jolloin klubi perustettiin 50 vuotta
sitten. Pansion leijonaklubin perustamiskirjan allekirjoitti 19 veljeä. Tällä hetkellä klubin viimeisen jäsenen järjestysnumero on 115. Klubilaisia
on nykyisin 35.
Pansion-Pernon alue ja sen asukkaat sekä erityisesti nuoret on pidetty
päähuomion kohteena. Klubia perustettaessa sen jäseninä oli useita meriupseereita. Edellä mainitun johdosta klubi on säilyttänyt merellisen luonteensa sekä ennen kaikkea lujan veljeshengen keskuudessaan.
Juhlavastaanotolla luovutettiin stipendit kahdelle lukiolaiselle, Pansion
nuorisotalolle, Luostarikadun lastenkodille ja Liinahaan vanhainkodille.
Klubin sisäinen 50-vuotsisjuhla vietettiin 14.4.2012 Turun Laivastoaseman Upseeri-kerholla. Paikka oli sama, jossa varsinainen klubin perustaminen päätettiin 9.4.1962 ja itse klubin perustamiskokous pidettiin Ravintola Itämeren Kivi-kabinetissa 11.4.1962. Paikalla oli LC Turku-Åbo:stä
kummit Eino Pukkila ja Siiri Sointu.
Klubin 50-vuotisjuhlaan kutsuttu Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell piti tilaisuudessa juhlapuheen. Lions-liittoa edusti PCC Lasse Karén,
joka toi juhlaan Suomen Lions-liiton tervehdyksen. Juhlassa PCC Lasse
Karén ja klubin presidentti Teuvo Kylä-Kaila palkitsivat useita klubin ansioituneita veljiä, mm. Melvin Jones -jäsenyyden saivat klubin Esa Kivinen ja Mikael Zewi.
3/12 LION 49

PID Harri Ala-Kulju pitämässä juhlapuhetta Sadan vuosijuhlassa.

Sata pitää kiinni perinteistä
LC Helsinki/Sadassa pidetään perinteistä kiinni, eikä ollut poikkeus,että
Helsingin Suomalaiselle klubille kokoontui 4.4.2012 edustava joukko leijonia leideineen viettämään Charter night -juhlaa päivilleen 55 vuotta klubin perustamisesta. Klubi on nimensä mukaan Suomen sadannes klubi.
Klubin perinteistä puheen ollen edesmenneet veljet olivat myös siinä
kaukonäköisiä, kun he jo 1960-luvun alussa ryhtyivät pääasiallisesti kohdentamaan keräyksillä ja tempauksilla hankkimia varoja silloisen Valtion
ammattikoulun näkövammaisten oppilaiden harrastustoiminnan tukemiseen, koska oppilaskuntatoiminnan ja erilaisten kerhojen tarpeisiin koululta ei liiennyt varoja. Klubi perusti jo 1970-luvulla ensimmäisen ”Leijonaluolan” koululle oppilaiden vapaa-ajan tilaksi. Toinen vapaa-ajan tilahanke
toteutui klubin toimesta Arlainstituutin aikaan 1990-luvun alussa. Oppilaitos on tietenkin uudistunut, laajentunut ja vaihtanut nimeään ja viimeksi omistajuuttaankin, kun valtio luopui Arlainstituutista ja Orton-säätiön
Keskuspuiston ammattiopisto sai Arlan toimipaikan siipiensä suojaan. Tämän järjestelyn johdosta nykyiset klubiveljet pääsivät toteuttamaan kolmatta ”Leijonaluolaa” uusiin tilapuitteisiin.
Presidentti Jarmo Hovinen toivotti juhlavieraat tervetulleiksi. Juhlapuhuja PID Harri Ala-Kulju totesi, että leijonien avun tavoittaa vuosittain 100
miljoonaa ihmistä maailmassa. Heidän vuosittainen suorittamansa palvelutyön laajuus yltää n. 75 milj.tuntiin, jonka tuloksena on jaettavissa avustuksina n. 1000 milj. USD. Suomen vuosittainen rahallinen ja palvelullinen avustus kotimaassa ja kehitysmaille on n. 5 milj. euroa.
Harri Ala-Kulju jätti klubille velvoittavan haasteen: Suomen sadannen
klubin tulee myös aikanaan juhlia 100-vuotisjuhlaansa – nomen est omen.
Lion Kalevi Saarelainen esitti katsauksen LC Helsinki/Sadan toiminnan
jalanjäljistä sekä näytti todistusaineistona siitä kuvakavalkaadin klubin aktiviteeteistä ja klubilaisten muusta toiminnasta. DG Matti Tenkanen korosti voimakkaasti, kuinka tärkeätä on klubeissa käydä arvokeskustelua siitä, miten klubin toimintaa voidaan arvojen avulla suunnata ja vahvistaa.
Klubi sai myös tunnustusta määrätietoisesta toiminnasta mm. vähävaraisten yksinhuoltajaperheiden tuesta seurakuntien kautta, Arlan näkö- ja monivammaisten opiskelijoiden harrastustoimintojen, Sri Lankan kummilasten ja Viron Suomi-pojan avustamisesta.
Kalevi Saarelainen

Ritaroitu Kalevi Kilpi keskellä vieressään puolisonsa Taina ja PDG Markku Ilmarinen olivat syystäkin juhlatuulella.

Kalevi Kilpi lyötiin ritariksi
Tawastin 30-vuotisjuhlassa
LC Hämeenlinna/Tawasti juhli perustamispäivänään 30-vuotista olemassaoloaan Rantasipi Aulangon ravintolamiljöössä. Illan yhdeksi kohokohdaksi nousi lion Kalevi Kilven lyöminen Arne Ritari- säätiön ritariksi numero 1210.
Juhlatapahtuma käynnistyi Aulangolla Hämeenlinnan Mieskuoron esittämillä ja silmänurkkia kostuttavilla kappaleilla. Piirikuvernööri Torsti Ruokoski toi tilaisuuteen terveiset. Lions-liitosta ja 107-C piiristä. Presidentti
Pekka Ahonen piti itseoikeutetusti juhlapuheen ja valotti samalla klubimme nykysuuntaa ja positiivista tilannetta.
Tawasti on kasvanut alun perustajajäsenmäärästä 22:sta hulppeaksi 48 lionin klubiksi, joka jäsenmäärä piirin ja koko valtakunnankin mittapuussa on
muhkea. Klubin tuottoisimpia aktiviteettejä ovat Elomessujen ja Linna Jazzin
järjestyksenvalvontatehtävät, metsänperkuu, Rantasipi Aulagon piha-alueiden haravointitalkoot. Mukaan mahtuu myös jatkuvasti käynnissä oleva verenluovutus. Aivan tuore aktiviteettimme on suuntautunut Viroon Saarenmaalle. Sömeran huoltokodissa on peräti 370 hoidokkia, nuorin 16-vuotias
ja vanhin 93-vuotias. Heillä on pulaa kaikesta kuten vaatteista, jalkineista, työ ja askarteluvälineista, liinavaatteista. Tawastin voimakaksikko Matti Matinkati ja Pekka Nenonen toteuttivat vuodenvaihteessa keräyksen yhdessä paikkakunnan klubien myötävaikutuksella. Myös lystinpitoon on aina
ollut tarvetta ja halukkuutta. Viime vuosien suosituimmat ovat olleet korkean paikan leiri Lapissa, tänä vuonna on suuntana Viron Otepää, Äijäretki, sekä teatterireissut puolisoiden kera lähinnä Tampere–Helsinki suuntiin.
Tapahtuman osallistujat saivat mukaansa myös kättä pitempää. Klubisihteeri Teppo Valtonen intoutui osaavana sihteerinä poimimaan klubin historiikin samojen kansien sisään.
Martti Jaakkola

Suomi-poika Ülo Veidenberg 90 vuotta
LC Sipoo/Pornaisen helmikuun kuukausikokous muutettiin kummiveteraanin syntymäpäiväjuhlaksi. Reipas päivänsankari teki matkan yksin Tallinnasta Sipooseen kuten niin monta kertaa aiemminkin vuodesta 1995 lähtien.
Juhlan aluksi muistimme häntä kummiklubimme LC Pornaisen kanssa virallisesti muistoesinein ja valkoisilla kirjekuorilla. Juhla-aterian jälkeen
perustajajäsenemme Tapani Alaterä johdatteli meidät aluksi maittemme yhteiseen historiaan ja haastatteli siinä ohessa Üloa kysymyksin eri aikakausilta. Mieleemme jäi Ülon hienot vastaukset ja mm. karkotus Siperiaan seitsemän vuoden pakkotöineen hiilikaivoksessa. Haastattelun päättyessä olikin
useimman kuulijan silmänurkka kosteana.
Presidentti Eero Siira lupasi lopuksi viedä Ülon ensi kesänä Pirttisaareen, jonne hän oli rantautunut tullessaan ensi kertaa Suomeen ja astuakseen armeijaan.
Kari Melleri

Presidentti Eero Siira luovutti Ülo Veidenbergille klubin muistolahjan.
Kuva: Matti J. Koski.
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Kellokosken Annoille
saatiin oma lippu
LC Kellokoski/Annat vietti 5-vuotisCharter Night-illan 10.3. Kellokosken
sairaalan juhlasalissa. Päivälleen viisi vuotta aiemmin juhlittiin samassa paikassa perustamisen Charter Night -juhlaa. Juhlapaikan tekee erityisen tärkeän se, että klubin esikuvana on sairaalan entinen ylihoitaja Anna Pakalén.
Palvelusvuosinaan 1931–1952 hän muutti hoitotoimet sekä potilaiden olot
Kellokosken sairaalassa inhimillisemmiksi. Hänen arvojaan on meidän ylvästä jatkaa ja jalanjälkiään astella.
Juhlan yksi kohokohta oli oman lipun naulaus- ja siunaustilaisuus. Sairaalan rovasti Pentti Mikkonen siunasi lipun juhlallisin menoin ja lipun
kantoi jalustaansa airuiden kera lipputoimikunnan pj. Leena Turunen. Leena kertoi lipun syntytarinassa violetin, vihreän ja vaaleansinisen värin sekä niistä sekoittuvien kaarien kuvaavan Annojen naisellisia muotoja. Lipun on suunnitellut Leena poikansa Jussi Hämäläisen kanssa, se vei voiton
neljän ehdolla olevan lipun joukosta raikkaudellaan. Juhlassa jaettiin myös
klubin ensimmäinen Melvin Jones -jäsenyys. PDG Helena Rahko ja presidentti Seija-Liisa Peltoranta luovuttivat tämän arvokkaan palkinnon charter-presidentille Merja Gratschewille.
Juhlassa esiintyi nuoret sellistit Keski-Uudenmaan musiikkiopistosta sekä taidokkaat tanssiurheiluseura Cavalierin tanssijat. Lion Ulla Ceder LC
Järvenpää/Vennyistä joukkoineen valmisti ja tarjoili maistuvat ruuat. Presidentin hauska juhlapuhe sai kaikille hymyn huulille ja loppu ilta sujui tanssilattialla oman kylän orkesterin, Onnenpoikien tahdittamana.
Merja Gratschew

Lippua naulaamassa
PDG Helena Rahko,
opasleijonamme ja
avustajana naulausvastaava Tapio Rantanen.

Klubin presidentti Liisa Simovaara opasleijonien Arja Puikkosen ja Pentti Hiltusen seurassa.

Kauden ensimmäisen uuden
klubin perustamisjuhla
Mäntsälässä
LC Mäntsälä/Mamsellit vietti uuden energisen naisklubin Charter Night
-juhlaa 31.3.2012 Hirvihaaran Kartanossa. Uuden klubin perustamisajatus syntyi N-piirin Alue Forumissa marraskuussa 2010. Mamsellit aloitti
liitännäisklubina LC Mäntsälän yhteydessä jo saman kauden lopussa. Jäsenhankinta käynnistyi nopeasti ja itsenäinen LC Mäntsälä/Mamsellit perustamiskokous pidettiin 1.11.2011.
Charter Night -juhlassa klubin jäsenet allekirjoittivat perustamiskirjan
presidentti Liisa Simovaaran johdolla, joka myös vastaanotti perustamiskirjan piirikuvernööri Pekka Sarvannolta. Klubissa on nyt 26 innostunutta jäsentä. Juhlapuheessaan IPDG Tuomo Holopainen totesi klubin ensimmäisten toimintavuosien olevan tärkeitä uuden klubin toimintakulttuurin ja me
-hengen muodostumisen kannalta. Mäntsälä on nopeasti kasvava ja kehittyvä kunta, jossa on tilaa uudelle klubille. Kokemuksesta jo tiedämme, että naisklubi tulee menestymään miesklubien rinnalla ja yhteistyössä niiden
kanssa, kannusti Holopainen.
Piirin tervehdyksen juhlaan toi piirikuvernööri Pekka Sarvanto. Klubin
toiminta on käynnistynyt vilkkaasti monilla palveluaktiviteeteilla. Lisäksi on
osallistuttu N-piirin järjestämiin koulutus- ja kokoustapahtumiin ja tutustuttu jäsenistön kesken. Klubi on jo yhdessä määritellyt toimintaa ohjaavat
arvot, mission, vision, menestyskonseptinsa sekä päämäärät.
Tuomo Holopainen
IPDG

LC Helsinki/Kruunuhaka 50-vuotias
LC Helsinki/Kruunuhaka vietti 50-vuotisCharter-juhlaansa Katajanokalla ravintola Sipulissa 27.1.2012. Paikalla oli lähes 50 klubijäsentä ja kutsuvierasta. Kutsuvieraiden joukossa olivat mm. jo 50 vuotta sitten pidetyssä
klubin ensimmäisessä Charter Nightissa mukana olleet silloinen piirikuverKlubin ensimmäinen Lions-ritari Juhani Jaatinen aateloi DG Pekka Sarvannon Lions-ritariksi.

nööri, nykyinen PID Aimo N. K. Viitala sekä klubin pitkäaikaisimman, jo
edesmenneen, jäsenen Risto Lunkan puoliso, lady Aila Lunkka.
Presidentti Susanna Gustafssonin avattua juhlan ”kera helmeilevän”, lauloimme Leijonahenki-marssin pianisti Toni Päärnin säestyksellä. Illan juontajana toimi ansiokkaasti Tiina Bergström.
Klubin jäseniä palkittiin erilaisin nimityksin ja ansiomitalein, joista mainittakoon muutama. Sotilaallisen juhlallisesti ja arvokkaasti Lions-ritariksi lyötiin DG Pekka Sarvanto klubin1. Lions-ritarin, kunniajäsen ja Pekan
kummin Juhani Jaatisen toimesta. Uusia Melvin Jones -jäseniä saatiin klubiin peräti kolme: Iris Hjelm, Pirkko Poisuo ja Teuvo Nevalainen. PID Aimo
N.K. Viitala toi terveiset kv. presidentiltä kolmen Certificate of Appreciation
-kunniakirjan muodossa. Juhlapuheen piti DG Pekka Sarvanto. Klubia muisti erilaisin tervehdyksin naapuriklubi sekä ystävyysklubi LC Rääkkylä. Juhlavuoden kunniaksi klubi lahjoitti partiolippukunnille Sinihaukat ja Haukatytöt 2 x 500 euroa heidän retkikämppänsä kunnostukseen.
Juhlassa julkistettiin myös 110-sivuinen historiikki ”Lionstoimintaa Kruununhaassa 50 vuotta”, jonka toimittivat Ensio Laakso, Pekka Sarvanto, Ilkka
Kianto Veikko Teeriojan toimiessa historiikkitoimikunnan puheenjohtajana.
Virallisen ohjelman jälkeen ilta jatkui mukavana seurusteluna menneitä vuosia muistellen.
Veikko Teerioja
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LC Kuhmoinen ja LC Padasjoki 50 vuotta
LC Kuhmoinen ja LC Padasjoki perustettiin joulukuussa 1961, ja kumpaisenkin klubin perustamisjuhla oli vuoden 1962 maaliskuussa. Maaliskuu maan avaa, joten varsin luontevaa oli, että naapuriklubit viettivät kevätpäiväntasauksen tienoilla yhteistä klubien 50-vuotisjuhlaa, Juokslahden
Savion hovissa.
Molemman klubin jäsenmäärän ollessa yli 30, oli juhlapaikalle saapunut
ladyt mukaan lukien noin sata henkeä. Juhlaan oli saapunut myös piirikuvernööri Torsti Ruokoski, joka iski padasjokisen Heikki Koskisen Arne Ritari -killan leijonaksi ja tunnusti Matti Jaakkolan Melvin Jones -jäseneksi.
Lisäksi piirikuvernööri myönsi Kuhmoisten Osmo Haakille yhden ruusukkeen ansiomerkin ansiokkaasta klubipresidentin toiminnasta. Juhlassa luovutettiin piirikuvernöörin Kuhmoisten klubille myöntämät kolme perustajajäsenen ansiomerkkiä. Heitä edustivat Allan Flinck ja Heikki Tuovinen,
kolmas ansiokas Juhani Peltonen ei päässyt paikalle. Seuraavassa otteita LC
Kuhmoisten Heikki Vilppalan ja perustajajäsenten välisestä keskustelusta.
Missä perustamiskokous pidettiin?
– Oppikoululla. Paikalla olivat Lahden klubista Aimo Viitala ja Olavi Kanerva sekä Helsingistä Risto Brax. Ensimmäiseksi presidentiksi tuli Lassi
Hirvensalo ja sihteeriksi Arvo Sorri.
Miten Kuhmoisissa suhtauduttiin uuteen järjestöön?
– Ei sitä pidetty herraporukkana. Eri ammattikunnista pyrittiin löytämään
uusia jäseniä.
Millainen kokouskuri oli ennen vanhaan?
– Jos oli kaksi kertaa poissa ilmoittamatta syytä, erotettiin. Jos merkki puuttui, sakotettiin.
Millaisia olivat alkuaikojen aktiviteetit?
– Naamiaisia pidettiin ja juorukalenteria (verokalenteri) julkaistiin. Molemmilla oli kova menekki ja kiinnostus.

Perustajajäsenet Allan Flinck ja Heikki Tuovinen. Kuva: Pertti Terho.

– Hirvipeijaisissa sattui hienoja, muistoihin jääneitä tapahtumia. Ensimmäisen hirven kaadossa jouduttiin luotisateeseen. Mukana oli kolmijalkainen hirvikoira.
Mitä muuta mieleen muistuu?
– Taiteilija Jouko Nivarpään koristelut ja lavastukset yhteisissä juhlissa ja
naamiaisissa olivat merkille pantavia.
– Klubi kustansi pitäjään ensimmäisen jääkiekkokaukalon.
Mitä leijonatoiminta on antanut?
Se on opettanut palvelemaan. Kokouksissa oppi ennen kaikkea hyvät kokoustavat ja kokoustekniikan.
Pertti Terho

Tanssiaisissa tunnelmat
katossa
Kahden kirkkonummelaisen lionsklubin yhteinen aktiviteetti, hyväntekeväisyystanssiaiset, sai leijonat puolisoineen puhaltamaan yhteen hiileen. NICE-klubin presidenttinä oli upeaa seurata energistä aikaansaavaa joukkoa,
joka uhrasi aikaansa vaivoja säästelemättä. Lopputulos oli onnistunut: ilta
lämmin, tunnelma katossa, niin vieraat kuin oma väki viihtyivät. Seuraavat
tanssiaiset lähtivät jo itämään mielessä, viestitti LC Kirkkonummi-Kyrkslätt NICE:n presidentti Sanna Mustonen, joka iloitsi myös hyvästä tanssiaistuotosta, mikä kanavoidaan Kirkkonummen koulujen kautta oppilaiden
hyvinvointiin ensi vuoden aikana.
Tanssiaisissa illan ohjelmaan kuului myös hyvä ruoka, TanssiDance -yhdistyksen lasten ja nuorten upeita tanssiesityksiä sekä itse tanssiaiset, jonka musiikista vastasi The Greyhound Septep. Kirkkoharjun koulun juhla-

Juhlapuheen piti kansanedustaja Raija Vahasalo.

sali oli saatu hieno juhlatunnelma valosarjojen, kukkien ja
verhoilujen avulla. Oman hauskan lisänsä toivat seinille ripustetut ja pöydille asetetut erilaiset kellot, tapahtuihan sinä yönä kellojen siirto talviaikaan.
Juhlapuheen pitänyt kansanedustaja Raija Vahasalo listasi NICE-klubin hyväntekeväisyyskohteita, jotka suuntautuvat pääosin kirkkonummelaisille lapsiperheille ja nuorille
monen eri kanavan kautta. Syysterveisissään eduskunnasta hän totesi, että heillä on eduskunnassa työkalupakissaan
kaksi tärkeää välinettä. Ensimmäinen on riittävien varojen
ohjaaminen avun tarvitsijoille. Toinen on tarvittavien lakien säätäminen. Uusi konkreettinen toimenpide on takuu koulutus- ja/tai työpaikasta, nk. yhteiskuntatakuu, joka koskee kaikkia alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria. Jotta
yksikään nuori ei jäisi yhteiskunnan ulkopuolelle, heitä autetaan työllistymään, mutta nuorella itselläänkin on tässä
velvollisuus hakea koulutus- ja/tai työpaikkaa.
Ohjelmassa oli TanssiDance-klubin nuorten tanssiesityksiä.
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Liisa Kosonen

Viulunrakentaja-lion Veikko
Sorvisto ja viisikielinen viulu.
Kuva: Heikki Hemmilä.

MJF lion Veikko Sorviston kotona, vasemmalta AR-ritari Esko Jaatinen, IPDG
Sakari Rahkala, päivänsankari, lady Aila Rahkala, lady Ritva Sorvisto, Eino
Ruottinen, Matti Peltola ja Heikki Hemmilä.

Ylivieskalaislionin käsistä
jo 91 viulua
Entinen kaupungininsinööri, Melvin Jones Fellow Veikko Sorvisto on ainut
elossa ja vielä mukana oleva 47-vuotiaan LC Ylivieskan perustajajäsen. Kävimme tapaamassa häntä maaliskuussa hänen 80-vuotispäivänsä merkeissä.
Saimme Veikolta elävän katsauksen paitsi klubin, myös kotikaupunkimme
historiaan. Veikko on ollut esimerkillinen persooona, joka vaikeista oloista lähteneenä on edennyt tehden merkittävän uran monella alalla. Vuonna 1932 syntyneenä hänen koulunkäyntinsäkin tyssäsi alkuunsa – Mainilan laukauksiin. Paikallinen kyläkoulu kun otettiin saman tien sotaväen
palvelukseen.

Puolisoille kukkien
asetteluun oppia
LC Kuopion ladyt ja jo joitakin
veljiäkin osallistui kuopiolaisen
Kukka ja hautauspalvelu Rosannan kutsusta
pöytäasetelman sidontatilaisuuteen
maaliskuussa. Onnistuneesta tilaisuudesta kertoo
oheinen kuva. Rosannan koko henkilökunta yrittäjä Sanna Hiltusen
johdolla opasti ansiokkaasti asetelmien valmistamisessa.

Näyttävä asetelma ja Aila Lampila.

Alkuvaikeudet eivät kuitenkaan estäneet häntä kouluttautumasta. Kansakoulun opettajana, rakennusmiehenä, yrittäjänä ja viimeksi kaupungininsinöörinä
hän palveli kotikuntaansa täyden työiän.
Pitkän lionsuran ohella hän on harrastanut urheilua, musiikkia ja viimeksi viulunrakennusta. Tästä ansiosta hänet mm.
1999 esitetyssä TV-ohjelmassa tituleerattiin Ylivieskan Stradivariukseksi.
Viuluja hänen käsissään onkin syntynyt jo 91 kappaletta; viimeisimpänä erikoisuutena viisikielinen soittopeli, viulun
ja alttoviulun risteytys. Siistissä verstaassa oli monia itse tehtyjä työstökoneita
ja keskeneräisiä soittimia, mutta myös kuivumassa olevia vaahterablokkeja
ja eebenpuisia palikoita uusia tilauksia odottamassa. Saimme pienen kurkistuksen viulunrakennuksen mystiseen maailmaan, joka onkin suuremmalta
osaltaan taidetta, insinööritieteen ohella. Kuulimme käytännössä millaisia
eroja eri soittimien äänissä on. Kauniisti soi vaahteran sijaan kotimaisesta
pihlajastakin veistetty koppa. Opimme tietämään milloin mollivoittoinen
kappale on soitettu oikealla tunteella – silloin kun soittaja itsekin itkee...
Poistuimme kokemusta rikkaampina. Lionien kannattaa tutustua toisiinsa. Joukossa saattaa olla yllättäviäkin lahjakkuuksia, jotka eivät aina pidä ääntä saavutuksistaan.

Arvalla sotapaikoille
Syksyllä E-piirin lionit kokoontuivat katsomaan iki-ihanaa operettia Mustalaisruhtinatar Tampereen Työväen Teatteriin. Esityksen väliajalla myimme arpoja Kuurosokeiden Toimintakeskuksen grillin hyväksi. Päävoittona
oli Matkatoimisto Lomalinjan sotahistoriallinen matka Karjalan Kannakselle. Arpa suosi LC Tampere/Koivistonkylän presidenttiä Kalevi Turkkaa.
Hän sai näin melkoisen 70 -vuotissyntymäpäivälahjan, sillä nyt hän pääsee
tutustumaan paikkoihin, missä hänen isänsä taisteli ja kaatui Kannaksella.

PDG Antti Nikander ojentaa pääpalkintoa lion Kalevi Turkalle.

Leijonat auttavat partiolaisia
Kuusamon leijonien tietoon tuli, että partiolaisilla oli teltta mennyt huonoon kuntoon. Leijonat ryhtyivät tuumasta toimeen. Partiolaisille tilattiin
uusi ns. puolijoukkueteltta ja kamina. Leijonat toivovat, että yhteistyö norten hyväksi jatkuisi hyvässä hengessä ja että teltalla ja kaminalla olisi mahdollisimman paljon käyttöä.
Yrjönpäivänä ja telttaa olivat vastaanottamassa Kuusamon Tunturisiskot- ja
veikot, lippukunnan johtaja Jaana Korpela ja innokas partiolainen Leila Harjumaa. Luovuttajina toimivat Kirsti Ketola, Pohjanakoista, Jouni Oikarinen
Kuusamo klubista ja Seppo Linjakumpu Kuusamo/Rukasta.

3/12 LION 53

Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Heikki Arola
LC Vehmaan perustajajäsen, rakennusmestari Heikki Arola kuoli 79 vuoden ikäisenä 14.2.2012. Hän oli syntynyt
Taivassalossa 4.8.1932.
Elämäntyönsä Heikki suoritti Vehmaan kunnan rakennusmestarina, rakennustarkastajana ja palopäällikkönä.
Harrastuksiin kuuluivat puutarhan hoito yhdessä Mirjavaimon kanssa ja tuotteiden myynti toreilla. LC Vehmaan
toiminnassa Heikki oli klubin perustamisesta 1977 lähtien toimien ensimmäisen
kauden sihteerinä. Vuosina 1981-82 hän toimi klubin presidenttinä. Heikki oli
aktiivisesti mukana klubin toiminnassa viime vuosiin asti, niin kauan terveys sen
salli. Heikki Arolaa jäivät kaipaamaan lapset perheineen ja laaja ystäväjoukko.

1979 hän tuli Lahden kaupungin palvelukseen terveystarkastajaksi. Johtavan
terveystarkastajan virkaan Vesa siirtyi 1990. LC Lahti/Jalkarantaan Vesa liittyi
vuonna1995 ja presidenttinä hän oli 1998-99. Vesa oli aktiivinen jäsen ja oli
viime vuosina klubin ympäristövastaava. Vesa oli jämpti ja tunnollinen lionsveli.
Urheilu oli Vesan sydäntä lähellä, klubista ei löytynyt hänelle tenniksestä vastustusta. Vesa voitti lentopallossa useita mitaleita lionsien mestaruusturnauksessa, Vesan pelipaikka oli yleispelaaja ja hän vastasi myös joukkueen jutunkerronnasta. Klubi jää kaipaamaan suuresti lion veli Vesaa. Lentopallojoukkueemme
pelaa Vesan muiston kunniaksi Viialan lentopallomestaruusturnauksessa musta nauha olkavarressa.

Esko Eskolin
LC Nakkilan perustajäsen Esko Eskolin poistui keskuudestamme 22.2.2012 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Hän syntyi Tammelassa 8.6.1933. Häntä jäivät
kaipaamaan aviovaimo ja kaksi lasta, sekä suuri joukko
ystäviä ja metsästys- ja kalastuskavereita. Eläkkeelle siirryttyään maanviljelyksestä tuli hänelle uusi harrastus, johon hän paneutui intohimolla.
Esko palkittiin ensimmäisenä Nakkilan klubin jäsenenä Melvin Jones -jäsenyydellä. Hän oli klubin perustajajäsen ja hän toimi ensimmäisenä sihteerinä. Myöhemmin hän läpikävi koko laajan hallintokirjon. Eskolla oli myös
100 %:n läsnäolo, joka kertoo hänen tunnollisuudestaan aatetta kohtaan. Päivätyönsä hän teki J.W.S:n palveluksessa ollen ennen eläkkeelle siirtymistään tehtaan toimitusjohtaja.

Max Ingers
Max Ingers kämpade tappert mot den svåra sjukdom som
han blev drabbad av. Mitt i den kallaste vintern nåddes
vi dock av budskapet att hans kamp var slut och den fruktade sjukdomen avgått med segern.
Max Ingers föddes den 27.10.1943 i Gamlakarleby. Han utförde sin livsgärning på Outokumpu/Boliden
i Karleby.
Max var en hängiven Lions-broder. Genast när han kom med i LC Nedervetil 1971 blev han en stöttepelare i klubben. Max var aktiv ända till slutet.
Ännu i november var han med på månadsmötet även om benen inte mera bar,
utan han var bunden till sin rullstol och smärtpump. Han innehade alla förtroendeuppdrag som finns inom en klubb och fungerade bl.a. som president i två
repriser. Max hade också många uppdrag inom O-distriktet. Han intresserade
sig speciellt för internationella kontakter och fungerade även under flera år som
ledare för ungdomsutbytet mellan Finland och USA.
För Max Ingers var Lions-devisen ”Att tjäna” ingen tom fras. I all sin verksamhet försökte han leva upp till detta ideal. Max var en förebild för andra i
klubben och en Lion ända ut i fingertopparna.
Max avled den 11.2.2012 och lämnar ett stort tomrum efter sig i klubben.
Han sörjs närmast av lady Birgitta och dottern Ulrika med familj.

Timo Hakkarainen
LC Kontiolahti/Höytiäisen presidentti Timo Hakkarainen
menehtyi vaikean sairauden murtamana 14.3.2012. Timo oli syntynyt Muuruvedellä 16.1.1955. Koulutukseltaan hän oli filosofian lisensiaatti. Päivätyönsä Timo teki
Abloy Oy:ssä, systeemisuunnittelijana. Hän oli tietokonealan ammattilainen ja pioneeri, mm. yksi kolmesta perustajajäsenestä Joensuun Nörteissä. Nörtit auttoivat ihmisiä tietokone vaikeuksissa, pyyteettömästi.
Samaa palveluhenkisyyttä hän toteutti myös Lions-palvelutyössään.
Lionseihin Timo liittyi vuona 2004. Timo oli avainhenkilö kun LC Kontiolahti/Höytiäinen järjesti 107H -piirin karaoken mestaruuskilpailut keväällä
2010. Seuraavana vuona 2011hän oli mukana tuomaroimassa Savonlinnassa järjestetyissä Suomen Lions-liiton karaoken mestaruuskisoissa. Timo oli myös
piirin webmaster. Timoa jäivät kaipaamaan lady Seija, pojat Tomi ja Sami, sukulaiset, lukuisat ystävät, työtoverit, sekä Lions-veljet.
Simo Hangasluoma
LC Heinola/Jyrängön perustajajäsen, insinööri Simo Hangasluoma menehtyi 17.1.2012 lokakuun lopulla tapahtuneen vakavan tapaturman seurauksena. Hän syntyi 1924
Kristiinankaupungissa, missä kävi koulunsa, kunnes lukiolaisena sai määräyksen astua palvelukseen Suomen armeijaan. Hän haavoittui Kannaksella 1944, mutta toipui
ja opiskeli insinööriksi. Elämäntyönsä hän teki Oy Tampella Ab:n palveluksessa. Urheilumiehenä hän voitti veteraanitenniksessä kahdeksan Suomen mestaruutta.
LC Heinola/Jyrängössä hän oli arvostettu veli, joka klubin perustamisesta
1964 lähtien merkittävällä tavalla vaikutti klubin ilmapiiriin ja toimintaan.
Vesa Härkönen
Torstaina 29.3. saimme iskun rintaamme, lion veli Vesa
Härkönen oli kuollut äkilliseen sairaskohtaukseen. Yllättävä kuoleminen koskettaa ja päässä ajatukset harhailevat, että miksi. Vesasta jäi kaikille LC Lahti/Jalkarannan
veljille hyvät muistot, savolainen huumoritaju, pilke silmäkulmassa ja sanavalmis veli.
Vesa syntyi 1953 Puumalassa maanviljelijäperheeseen.
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Max Ingers kamppaili urheasti vaikeata sairauttaan vastaan. Talven ollessa kylmimmillään kiiri silti viesti, että hänen kamppailunsa oli ohi ja vaikea sairaus
oli vienyt voiton. Max Ingers syntyi 27.10.1943 Kokkolassa. Elämäntyönsä hän
suoritti Kokkolan Outokumpu/Bolidenilla.
Max oli antaumuksellinen Lionsveli ja hänen liittyessään LC Nedervetiliin
vuonna 1971 tuli hänestä heti klubin tukipilari. Max oli aktiivinen loppuun
saakka. Marraskuussa hän vielä osallistui kuukusikokoukseen, vaikkakin jalat
eivät enää kantaneet, vaan hän istui rullatuolissa ja joutui käyttämään kipupumppua. Hän teki kaikki klubissa esiintyneet luottamustehtävät ja toimi mm.
myös presidenttinä kahdesti. Maxilla oli myös monta tehtävää O-piirissä. Kansainväliset kontaktit kiinnostivat häntä erityisesti ja hän toimi myös nuorisovaihtotyön johtajana Suomen ja USA:n välillä usean vuoden aikana.
Lions-tunnuslause ”Palvelemme” ei ollut Max Ingersille pelkkä tyhjä fraasi,
vaan hän pyrki kaikessa toiminnassaan toteuttamaan tätä ihannetta. Max oli
esikuva muille klubijäsenille ja todellinen Lion sanan täydessä merkityksessä.
Max kuoli 11.2.2012 jättäen suuren tyhjiön klubissa. Häntä jäävät kaipaamaan lähinnä lady Birgitta sekä tytär Ulrika perheineen.

Timo Juutinen
LC Tornio/Rajan jäsen Timo Juutinen oli syntynyt
15.3.1946 Valtimolla ja hän menehtyi lyhyen sairauden
murtamana Torniossa 24.1.2012 vain puolisen vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen. Hän oli koulutukseltaan
erikoishammasteknikko ja ensimmäisen yrityksen perusti
Ämmänsaareen 1971. Perheyrityksen Rajahammas Oy:n
hän perusti Tornioon vuonna 1975.
LC Tornio/Rajaan Timo kutsuttiin jäseneksi v. 1981. Hän toimi vuorollaan
klubin kaikissa viroissa ja piti kunnia-asianaan olla aina mukana kokouksissa
ja aktiviteeteissä. Timoa jäi kaipaamaan vaimo ja kaksi lasta perheineen. Lionsveljet muistavat hänet miehenä, jonka apuun saattoi aina luottaa.

Esko Karimäki
LC Sastamala/Vammalan lionsveli Esko Karimäki nukkui
pois pitkäaikaisen sairauden murtamana 20.11.2011. Esko oli syntynyt 14.1.1942 Mouhijärvellä. Provisoriksi hän
valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 1971.
LC Alajärvi kutsui Eskon lionstoimintaan vuonna
1976. Lionismi olikin hänelle sydämen asia. Kun apteekkarin työ vei miehen Satakunnasta Pohjanmaalle ja
takaisin, niin hän ehti toimia viidessä klubissa 35 vuotta kestäneen lionshistoriansa aikana: LC Alajärvellä, LC Pori/Karhussa, LC Vetelissä, LC Pietarsaaressa ja LC Sastamala/Vammalassa. Presidenttinä Esko toimi 1989-90. Vuonna 2009 hänet palkittiin Melvin-Jones jäsenyydellä. Esko oli kaikkialla pidetty
niin veljenä kuin työnantajana. Hänet tunnettiin sovittelijana ja sillanrakentajana. Eskon arvomaailmaan kuuluivat ahkera työnteko ja toisen kunnioittamisen, jotka hän oli perinyt maanviljelyskodistaan
Kaipaamaan jäivät puoliso Irma, poika Markku, sukulaiset, ystävät ja leijonaveljet
Esko Karjula
LC Lohtajan perustajajäsen Esko Karjula nukkui pois
13.8.2011 Lohtajalla 86 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt Sievissä 2.12.1924.
14-vuotiaana hän pääsi harjoittelijaksi KPO:n Sievin myymälään ja sitten myymälänhoitajaksi. Vuodesta
1946 vuoteen 1951 hän toimi maanviljelijänä Sievissä.
Vuonna 1958 hän tuli myymälänhoitajaksi KPO:n Lohtajan myymälään, josta hänet valittiin Lohtajan Osuuspankin toimitusjohtajaksi. Lionstoiminnassa hän oli mukana kuolemaansa saakka. Hän oli aina uskollisesti paikalla ja hoiti annetut tehtävät kiitettävällä tavalla niin että sai v. 1996
Melvin Jones -jäsenyyden. Pystyvänä miehenä Eskolle kertyi lukuisia luottamustehtäviä eri yhdistyksissä ja yhteisöissä. Klubiveljet jättivät kiitollisina viimeisen
tervehdyksen Eskolle siunaustilaisuudessa Lohtajan kirkossa 3.9.2011. Karjulaa
jäivät kaipaamaan puoliso Alli sekä tytär ja poika perheineen.
Eino Kivelä
LC Pellon perustajajäsen Eino Kivelä kuoli 12.9.2011.
Hän oli syntynyt 1.2.1916 Pellossa. Eino toimi presidentti
v. 1962-1963. Eino oli erittäin aktiivinen jäsen, 50 ensimmäisen Lions-vuoden aikana hän oli vain yhden kerran kokouksesta poissa, jonka jälkeen hän jatkoi etuoikeutettuna jäsenenä.
Elämäntyönsä Eino Kivelä teki kelloseppänä. Sota-ajan
jälkeen toiminta laajeni Kello ja Kullan rinnalle ilmestyivät silmälasit. Hän oli
merkittävä vaikuttaja. Voiman näytteeksi muodostui Pellon yhteiskoulun aikaansaaminen ja sen kehittäminen yhdessä rehtori Erkki Tiesmaan kanssa. Eino Kivelää jäivät kaipaamaan lapset, lapsenlapset ja muut sukulaiset sekä laaja ystäväjoukko leijonat mukaan lukien.
Teemu Kokkonen
LC Pielaveden pitkäaikainen lionsveli Teemu Kokkonen menehtyi 7.4.2012 pitkällisen sairauden murtamana. Klubiveljet menettivät Teemussa ystävän ja keskustelevan klubiveljen. Teemu oli syntynyt 2.9.1932 ja hän
liittyi klubiin v. 1973 ja toimi klubin eri tehtävissä siihen saakka kunnes vaikea sairaus hänet yllätti.
Elämäntyönsä hän suoritti kuorma-autoilijana ja sittemmin Esson huoltoaseman omistajana kotipaikkakunnallaan Pielavedellä. Hän
viihtyi luonnossa ja erityisesti metsässä. Teemua jäivät kaipaamaan Terttu, tytär
perheineen ja poika sekä laaja ystäväpiiri.
Paavo Lahti
LC Palokan perustajajäsen, talousneuvos Paavo Lahti nukkui pois 12.2. 2012. Laukaassa vuonna 1932 syntynyt veli Paavo oli kuolleessaan 79-vuotias. LC Palokan
toiminnassa Paavo oli aktiivisesti mukana klubin perustamisesta 1978 lähtien. Hän toimi klubin presidenttinä
vuosina 1981-82. Paavo tunnettiin ystävällisenä ja seurallisena sekä lionstyön sisäistäneenä erityisesti kotiseutuja nuorisotyötä tukevana klubiveljenä kuolemaansa asti.

Agrologi ja talousneuvos Paavo Lahti tunnettiin Keski-Suomessa lukuisista
luottamustehtävistään. Paavoa jäivät kaipaamaan lady Anna-Maija ja neljä
lasta perheineen sekä ystävät ja LC Palokan liosveljet ja ladyt.
Pauli Laurila
Suruviesti saavutti LC Pori/Meri-Porin, kun saimme tiedon, että Pauli Tapani Laurila (s. 16.4.1955) oli raskaan sairauden murtamana nukkunut pois 18.1.2012.
Elämäntyön Pauli teki puhelinalalla, jossa ura urkeni ja
eteni siten, että viime vuosiin saakka hän toimi myyntipäällikkönä ensin Porin Puhelin Oy:ssä ja sitten Dna-Finlandilla. Liityttyään klubiin vuonna 2004 Pauli omaksui leijona-aatteen oitis. Ei ollut aktiviteettia, johon hän ei olisi lähtenyt täydellä
teholla mukaan. Pauli toimi myös klubin presidenttinä, sihteerinä ja rahastonhoitajana. Paulin rauhallisuus tarttui usein, kun hermoiltiin asioitten kanssa, ja pienissä kiistoissa hän toimi loistavana välittäjänä ja sovunrakentajana.
Paulia jäivät kaipaamaan vaimo ja neljä lasta, suuri joukko ystäviä, työtovereita ja leijonaveljiä.
Mauno Lehto
LC Evijärven pitkäaikainen jäsen, veli Mauno Lehto menehtyi 12.1.2012. Hän oli syntynyt Evijärven Lahdenkylässä 20.3.1928. Mauno teki elämäntyönsä Evijärven kunnan palveluksessa. Hän toimi terveyskeskuksen
kiinteistön hoitajana ja talonmiehenä eläkkeelle siirtymiseen asti.
Vastuuntuntoinen ja aktiivinen lionveli Mauno oli
myös klubin toiminnassa. Hänet kutsuttiin LC Evijärven jäseneksi jo 1972 ja
hän toimi presidenttinä 1983-84. Vaikka Maunon terveydentilassa oli jo jonkin
aikaa nähtävissä heikkenemistä, hän jaksoi ja tahtoi osallistua klubin kuukausikokouksiin. Monet aktiviteetit Mauno ideoi, joista erikoisesti tulee mainita laajaksi paisuneet pilkkikisat1980- ja 90-luvuilla. Veli Mauno oli erittäin taitava
käsistään, niinpä hän lahjoittikin klubille lukuisat tuohivirsut.
Samoin hän teki ns. Lion-puukkoja tuohitupella varustettuna, joita klubi on
käyttänyt lahjaesineinä. Mauno oli lahjakas ja taitava tarinoiden ja vitsien kertoja. Monissa klubikokouksissa hänen mainiot juttunsa vapauttivat tunnelmaa
ja saivat aikaan ilonpurkauksia. Lukuisat kalareissut, marja- ja sieniretket olivat aina Maunon ohjelmassa läsnä.
Rakasta perheenisää jäivät kaipaamaan aviopuoliso Martta ja lapset Tapani, Tarja ja Juhani perheineen, sukulaiset ja ystävät. Klubiveljet muistavat kiitollisuudella ja lämmöllä pitkäaikaista jäsentään.
Seppo Liistola
LC Sulkavan lionsveli Seppo Liistola syntyi 21.6.1937
ja menehtyi 8.8.2011. LC Sulkavan jäsen Seposta tuli
1.1.1971, hän toimi klubin presidenttinä vuosina 19821983 ja sihteerinä 2004-2005.
Seppo oli maanviljelijä, mutta ajoi aikanaan myös
koulutaksia. Seppo oli mitä hauskin seuramies, eikä koskaan hermostunut mistään. Hänellä ei ollut koskaan kiire, vaan hänellä oli aikaa jäädä juttelemaan ja kyselemään kuulumisia. Hän oli
aina valmis antamaan apuaan ja aikaansa, jos pyydettiin. Kaipaamaan jäivät
puoliso ja kaksi tytärtä, laaja tuttava- ja ystäväpiiri sekä LC Sulkavan lionsveljet.
Martti Mulari
LC Juuka/Ellin jäsen, rovasti Martti Mulari nukkui pois
vaikean sairauden jälkeen Juuassa 3.3.2012. Hän syntyi Sonkajärvellä 14.9.1945. Helsingin yliopistossa suoritettujen teologian opintojen jälkeen Martti vihittiin papiksi vuonna 1972. Juuan seurakunnan sielunpaimenena
hän toimi yli 33 vuoden ajan, vuodesta 1976 kappalaisena ja vuodesta 1987 kirkkoherrana, eläkkeelle siirty-

miseensä asti.
LC Juuka/Ellin jäseneksi Martti kutsuttiin vuonna 1987. Kahteen kertaan
hän ehti toimia klubin presidenttinä. Ajan myötä kummilapsitoiminta tuli hänen sydämen asiakseen leijonatyössä. Ennakkoluulottomuudessaan hän oli aina valmis lähtemään monenlaisiin uusiin tehtäviin ja aktiviteetteihin. Ihmisenä Martti oli aito ja välitön, toiset huomioonottava ihminen. Hänelle pappistyö
oli kutsumustehtävä, ja samalla palvelualttiudella hän omistautui myös leijona-
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toimintaan. Hän viljeli lämmintä huumoria ja oli aktiivinen keskustelija. Hän
toi monella tavalla valoa ja iloa leijonaveljien keskuuteen. Veli Marttia jäivät
kaipaamaan opiskeluaikojen suuri rakkaus ja yhteisen elämänkatsomuksen jakanut vaimo Helvi, kolme lasta, viisi lastenlasta, klubiveljet ja todella laaja seurakuntalaisten ja ystävien joukko.
Pauli Niinikoski
LC Palokan pitkäaikainen lionveli Pauli Niinikoski kuoli vaikeaan sairauteen 19.12. 2011 Jyväskylässä 61-vuotiaana. Pauli oli aktiivisesti ja suurella sydämellä mukana leijonatoiminnassa 29 vuotta. LC Palokan jäseneksi
hän liittyi 1991 hoitaen klubin tärkeimpiä hallitusvirkoja
mm pitkään Lions Quest-yhdyshenkilönä sekä vastasi vuosia klubin raha- ja kirjanpitoasioista, presidentti vuosina
1996- 97. Palokan Joululehti alkoi ilmestyä hänen presidenttikaudellaan. Piiritasollakin hän toimi useissa tehtävissä mm. piirin rahastonhoitajana. IT-alan
ammattilaisena hän hoiti aktiivisesti Lions-järjestön digiboxien asennusaktiviteettia vanhuksille. Veli Pauli oli esimerkillinen leijona, iloinen ja kannustava
vastuunkantaja. Hänet palkittiinkin Melvin Jones-jäsenyydellä. Paulia jäivät
kaipaamaan lady Pirjo ja lapset perheineen sekä ystävät ja lionsveljet ladyineen.

Tapio Peltonen
LC Hartolan pitkäaikainen klubiveli Tapio Peltonen poistui yllättäen keskuudestamme 14.6.2011 75 vuoden ikäisenä. Hän oli aktiivinen ja pidetty veli klubissa. Tapio oli
huumorintajuinen, hyvin ihmisten kanssa toimeen tuleva
seurallinen mies. Tapio syntyi suuren sisarusparven nuorimpana maalaistalon pojaksi. Hän otti tilan haltuunsa
jo nuorena ja piti sitä vuosikymmenten ajan. Tapio harrasti nuorena aktiivisesti yleisurheilua, hiihtoa ja pesäpalloa.
Lionstoimintaan Tapio kutsuttiin v. 1982. Hän toimi klubin presidenttinä
kaudella 1993-94 ja lohkon puheenjohtajana kaudella 1995-96. Tapiota jäivät kaipaamaan vaimo Elvi, lapset ja lapsenlapset sekä suuri joukko sukulaisia ja ystäviä.

Rafael Quarnström
Rafael Quarnström, LC Mariehamn, avled vid 88 års ålder den 21 mars 2012.
Felix Rafael föddes den 29 oktober 1923, på Västergårds i Jomala Ytternäs, nu en del av staden Mariehamn.
Han började som 15-åring arbeta som springpojke vid
Mariehamns bokhandel, och avancerade under årens lopp
till affärsföreståndare. 1964 blev han delägare i företaget. Han var en god litteraturkännare, och det var ett särskilt nöje för hans vänner att titta in och diskutera hos Rafael på hans lilla kontor bakom bokhandeln.
Musiken inspirerade honom tidigt. Han debuterade som 15-åring med specialtillstånd i orkestern på Mariehamns legendariska restaurang Miramar, och
han fortsatte länge med dansmusiken och sjöng in flera skivor. Hans repertoar var
bred, och han sjöng både i Mariehamnskvartetten och i Oratoriekören på Åland.
Rafael var lycklig då han fick njuta av fågelsång och blomprakt. På ålderns
höst förlorade han synen, men orkade ändå vara en glad kamrat i vänners lag.
Han invaldes i Lions Club Mariehamn år 1957, och blev en av dess i dubbel bemärkelse tongivande medlemmar. Han var president 1969-1970, och fick
Melvin Jones-utmärkelse år 1998. 1971-72 ledde han Lions zon på Åland. Hans
deltagarstatistik var perfekt, och han ledde självklart sången vid klubbens sammankomster och kallades dess ”förste kapellmästare”. För att hedra honom instiftade klubben ett pris i form av en stämgaffel, ”Rafaels lejongaffel”, som delas ut
varje år jämte ett penningstipendium till lovande elever i Ålands musikinstitut.
Rafael var änkling sedan 1994 efter Tora, f. Hagström. De fick en dotter och
tre söner som alla är en heder för sina föräldrar. På äldre dagar var han sambo
med Birgitta Lybeck, och de två hade ett bra liv med samvaro, gemensamma
intressen och resor tillsammans.
Lionsbröderna saknar en klok man och en god vän. Han lämnar ett tomrum i klubben som blir svårt att fylla, men hans vackra minne lever i vår krets.
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Heimo Rinne
LC Laitilan arvostettu lionsveli, PDG Heimo Viljo Kalevi Rinne nukkui pois 23.11.2011 pitkän sairauden uuvuttamana. Heimo Rinne syntyi 17.12.1929 ja eläessään
kuului siihen ikäluokkaan, joka sananmukaisesti rakensi
Suomea sen noustessa nykyiselleen 1960-, -70- ja -80-luvuilla toimiessaan oman rakennusliikkeensä toimitusjohtajana rakentaen kymmeniä kerrostaloja sekä julkisia rakennuksia kotipaikkakunnalleen ja naapurikuntiin. Laajamittaisen työuransa
ansiosta hänelle myönnettiin rakennusneuvoksen arvo.
Veli Heimo oli LC Laitilan perustajajäsen vuodesta 1964 toimien sen ensimmäisenä rahastonhoitajana. Presidentti hän oli kaudella 1974-75, lohkon puheenjohtajana 1984-85, alueen puheenjohtajana 1986-87 ja M-piirin piirikuvernöörinä 1988-89. Melvin Jones-jäseneksi hänet nimitettiin 1987. Hän oli
todella aktiivinen leijona koko sydämestään monine ideoineen klubissa ja piirin toiminnassa aina sairastumiseensa asti. Sairasvuoteeltaankin hän lähetteli
terveisiä veljille kuukausikokoukseen ja oli aina kiinnostunut, mitä klubissa tapahtui, ainaisjäsen kun oli. Veli Heimoa jäivät kaipaamaan puoliso Elvi ja tytär Sanna sekä leijonaveljet ja laaja ystäväjoukko.
Pentti Rissanen
Saimme yllättävän suruviestin LC Vilppulan perustajäsen Pentti Rissanen menehtyi 22.1.2012. Hän oli syntynyt Riistavedellä 14.9.1939. Hän toimi pitkään Vilppulan Sähkön johtajana.
Vuonna 1971 Pentti oli perustamassa lionsklubia Vilppulaan ja toimi klubissa aktiivisesti kuolemaansa saakka.
Klubin presidenttinä hän oli vuosina 1989-1990. Pentti
oli aktiivinen ja idearikas klubilainen. Oli sitten kyse työtehtävistä, erilaisista
tilaisuuksista tai juhlista hän oli innolla mukana hoitaen aina oman osuutensa erittäin hyvin. Myös Vilppulan Joulun toimittamiseen on hän antanut arvokkaan panoksen ollen lehden päätoimittajana 17 vuotta ja toimituksessa 23
vuotta. Hän koosti myös klubin historiikkia.
Vaikka Pentin aikaansaannokset eri tehtävissä olivat varsin arvostettavat ja
mittavat, ei hän koskaan tuonut itse niitä esiin. Me muistamme Penttiä suurella kiitollisuudella ja kaipauksella.
Tauno Mäkelä
Mikko Rissanen
LC Sulkavan lionsveli Mikko Rissanen syntyi 15.9.1945
ja menehtyi 18.12.2011. LC Sulkavan jäsen Mikosta tuli
1.1.1978. Mikko toimi ennen eläkkeelle jäämistään Sulkavan kunnan pidettynä kunnansihteerinä ollen tunnettu siitä, että hänen puoleensa pystyi kääntymään asiassa
kuin asiassa. Eläkepäivillään Mikko toimi Sulkavan pursiseuran aktiivisena jäsenenä ja satamakapteenina liikkuen Saimaalla aluksi moottoriveneellä kunnes löysi purjehduksesta oman rakkaan lajinsa. Kaipaamaan jäivät puoliso ja poika, laaja tuttava- ja ystäväpiiri
sekä LC Sulkavan lionsveljet.
Antti Rouhio
LC Rauma/Reimarin lionveli, erittäin arvostettu raumalainen toimittaja Antti Rouhio sai iäisyyskutsun
10.8.2011. Lion Antti syntyi Porissa 2.12.1943. Varsinaisen elämäntyönsä Antti aloitti paikallisen sanomalehti Länsi-Suomen levikkipäällikkönä vuonna 1970. Hän
hallitsi uutistyön, mutta oli vahvimmillaan kirjoittaessaan reportaaseja. Antilla oli käsittämättömän laaja ihmissuhdeverkosto. Hän teki mm. puolentuhatta pakinaa nimimerkillä Muuan
mies. Harrastuksista hänen sydäntään lähinnä olivat lions-toiminta ja Rauma Nortamo Seoran jäsenyys. Lions-toimintaan Antti kutsuttiin vuonna 1990.
Hän ehti toimia jäsenenä lähes kaikissa toimikunnissa. Hyvän ilmaisutaidon
omaavana hän toimi tiedotussihteerinä useita vuosia ja klubin pääaktiviteettiin liittyvän silakkamarkkinalehden vastaavana toimittajana yli 20 vuoden
ajan. Lions Ritariksi hänet aateloitiin 22.1.2010. On helppo yhtyä Nortamoseoran Antin muistotilaisuudessa esitettyyn toteamukseen. ”Me olsin doevon, ett
hän olis pääss nauttimam pali pidemä ajam baksuunpäevist, me jään gaippama luanikast kamraatti.”

Mikko Räätäli
LC Tornio/Rajan perustajajäsen Mikko Räätäli kuoli 21.11.2011 Torniossa. Hän oli syntynyt 25.11.1929
Torniossa. Mikko oli luonteeltaan iloinen, elämänmyönteinen ja lähimmäisiään auttava. Hän toimi mm. klubin menestyksekkään lentopallojoukkueen johtajana ja
hengen rakentajana. Työuransa hän aloitti perheyhtiönä toimineessa rautakaupassa. Sittemmin ura suuntautui
kiinteistövälitysalalle oman yrityksen puitteissa. Terveyden jo heikennyttyä Mikko osallistui klubin vapaamuotoisiin illanviettoihin pyörätuolissa istuen, mutta
huumorintaju tallella. Veli Mikkoa voidaan pitää klubin keskeisen aktiviteetin
Lauttamies-patsaan pienoismallin valmistamisen isänä. Mikkoa jäivät kaipaamaan Kaarina-puoliso ja neljä poika sekä lionsveljet.
Pentti Saarinen
Viime maaliskuun 7. päivänä poistui keskuudestamme
LC lahti/Vesijärven veljesyhteisöstä leijonatyölle uskollinen vuonna 1927 syntynyt Pertti Saarinen. Liittymisvuodesta 1969 lähtien hän toimi presidenttikauden lisäksi myös lohkon ja alueen puheenjohtajana sekä osallistui
tiiviisti klubin aktiviteetteihin sekä retki- ym. toimintaan.
Vielä sairasvuosinaan hän halusi tulla lady Marjatan
saattamana yhteisiin kokoontumisiin. Pentti teki elämäntyönsä urheiluvälinekauppiaana ja oli maamme eturivin yksityisiä alansa kauppiaita. Hän oli mm.
Suomen Inter Sport Oy:n perustajia. Hän solmi sosiaalisen persoonallisuutensa avulla laajan kontaktikentän ei vain lionismi vaan myös työalansa ja urheiluyhteisöjen piirissä. Voimakas mielenkiinto urheiluun on saanut sijansa hänen
jälkikasvun elämässä.

Erik Suni
LC Helsinki/Myllypuron jäsen ja klubin julkaiseman Myllyviesti -lehden pitkäaikainen päätoimittaja Erik Suni
menehtyi 19.3.2012. Erik ei enää jaksanut toipua vaikeasta sydänleikkauksesta, johon hän joutui helmikuussa.
Hän oli syntynyt 11.3.1932 Viipurissa ja ehti juuri vielä
viettää 80-vuotissyntymäpäiväänsä sairaalassa.
Partiotoiminta, purjehdus ja valokuvaus olivat Erikille lähellä sydäntä olevia harrastuksia lionstoiminnan lisäksi. Valokuvauksesta tuli hänelle myös ammatti pitkäksi aikaa. Myöhemmin hän siirtyi tukku- ja
vähittäiskaupan palvelukseen. Eläkkeelle Erik jäi monipuolisen työuran jälkeen
Instrumentariumilta ATK-alan päällikön tehtävistä.
Myllypuron lionsklubin jäseneksi Erik Suni kutsuttiin vuoden 1976 alussa.
Klubissa hänet tunnettiin juhlien ja erilaisten tilaisuuksien armoitettuna hauskuuttajana. Erik ehti toimia useissa klubiviroissa, myös klubin presidenttinä,
ennen kuin hänestä tuli Myllyviesti -lehden päätoimittaja syksyllä 2000. Lehden päätoimittajan virkaa hän sitten hoiti tunnollisesti kuolemaansa saakka,
saaden vielä kuolinpäivänään tiedon, että myös tämän vuoden lehti on saatu
valmiiksi ja toimitettu kirjapainoon määräajan kuluessa.
Sunia jäivät kaipaamaan kihlattu asuinkumppani, lapset ja lastenlapset Erikin aiemmasta vuonna 1997 puolison kuolemaan päättyneestä avioliitosta, klubin jäsenet puolisoineen sekä laaja ystäväpiiri.

turnämnden, han har varit ordförande i Finlands-svenska köpmannaförbund, i
Ålands konstförening och Ålands kulturråd.
Han har tilldelats förtjänstkorset av Finlands Lejons Orden och Ålands självstyrelses jubileumsmedalj.
Dessutom har Helge Sölgén spelat med och regisserat många pjäser för Teaterföreningen samt även skrivit många nyårsrevyer. Han efterlämnar hustrun Lisbeth och två söner med familjer.
Helge började i LC Mariehamn i slutet av 1950-talet. Han trivdes genast med Lionsarbetet, den goda kamratskapen och han uppnådde 100%-ig
närvaro mer än 50 år. Han erhöll Melvin Jones utmärkelsen 1993. Han författade även LC Mariehamns 50-års historik 2006.
Lionsbroder Michael Sölgén
Taisto Tähtinen
LC Artjärvi-Lapinjärvi-Myrskylän pitkäaikainen jäsen,
toimitusjohtaja Taisto Tähtinen kuoli pääsiäisenä 72 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt Lapinjärvellä 5.11.1939.
Taisto kutsuttiin LC-toimintaan vuonna 1970. Presidenttinä hän toimi kaudella 1982-1983. Pitkä sairastelu esti häntä osallistumasta loppuaikana klubin toimintaan.
Nuoruudessa hän osallistui kunnallispolitiikkaan ja innolla VPK:n toimintaan. Elämäntyönä hän johti ladynsa Kaijan kanssa perheyritystä Taiston Marja & Vihannes.
Taistoa jäivät kaipaamaan puoliso Kaija, sukulaiset, klubiveljet sekä laaja ystäväpiiri.
Timo Väli-Torala
LC Heinolan pitkäaikainen jäsen Timo Väli-Torala menehtyi äkillisesti vakavaan sairauteen 27.5.2011. Hän
oli syntynyt 19.5.1940 Ilmajoella. Hän oli Huurre Oy:n
palveluksessa Tampereella myynti-insinöörinä ja teknisenä johtajana. Sieltä hän siirtyi Kymi Kymmene Metallin
palvelukseen Karkkilaan ja edelleen Heinolaan toimien
aluksi tuotekehitysinsinöörinä ja sitten tuotepäällikkönä.
Hän oli Seinäjoen Kylmäkonemarkkinointi Oy:n toimitusjohtajana ja perusti
lopulta oman yrityksen nimeltä Envitor Oy.
Timo tuli lionstoimintaan liittymällä LC Karkkilan jäseneksi 1972. Muutettuaan Heinolaan hän siirtyi LC Heinolan jäseneksi 1977. Hän oli presidenttinä
1993-1994. Hän oli idearikas veli, jolla oli hallussaan sekä teoria että käytäntö. Jos Timolle esitti ongelman, hän keksi siihen aina ratkaisun. Timo oli palveluhaluinen veli, joka ymmärsi leijonatoiminta-aatteen. Timo oli aina iloisella
päällä ja loi olemuksellaan leijonaveljiin myönteistä ja vapautunutta tunnelmaa. Hän sai omalta osaltaan uuden veljen tuntemaan olonsa tervetulleeksi. Timon silmiinpistävin ominaisuus oli positiivisuus; hän löysi vaikeistakin asioista
huumoria. Hän osasi huumorimiehenä kertoa hyviä tarinoita, mutta toisaalta
hänellä oli myös taito kuunnella muita.
Timoa jäivät kaipaamaan puoliso Anja, pojat lion Tapio perheineen ja Jouni perheineen sekä klubiveljet ja ystävät.

Helge Sölgén
Tisdagen den 4 oktober 2011 avled pensionerade köpmannen, radiochefen, chefredaktören, revymakaren, skådespelaren och regissören Helge Emanuel ”Sölge” Sölgén i en
ålder av 84 år. Helge Sölgén var född den 25 november
1926 i Vårdö och var gift med Lisbeth, född Lindholm.
Helge hann med mycket mer än vad de flesta gör under en livstid. Han gick i Teaterns elevskola i Helsingfors, han blev diplomköpman vid Svenska Köpmannaskolan, studerade engelska i Brighton. Han var skådespelare i både Vasa och Åbo. Mest känd blev han
kanske som innehavare till Firma Sölgéns, som radiochef vid Ålands lokalradio
och som chefredaktör vid Ålandstidningen under åren 1983 till 1987. Helge har
också bland annat suttit med i olika beslutande organ som stadsfullmäktige, kul3/12 LION 57

Tervetuloa Suomen Lions-liittoon jäseneksi
Uudet jäsenet 23.3.–2.5.2012
Ennen 23.3. liittyneitä:
LC Lohja/Omenainen: Mirja Höysniemi ja Leena Kokkonen
LC Nuijamaa: Jouni Nevalainen, Tuomo Myllärinen ja Raimo Valtonen.
Jälkeen 23.3. liittyneet:
LC Alavus: Clas Årstrand
LC Aura/Sisu: Hannele Aittamäki, Leena Pihlajamäki, Paula Hirvonen ja
Jenni Ketola
LC Eura: Olli Ruosteenoja
LC Hanko-Hangö: Björn Peltonen
LC Haukipudas/Kello: Pekka Qvist
LC Hausjärvi: Marko Hietanen
LC Hausjärvi/Lukot: Matti Sipola
LC Heinola/Jyränkö: Jarmo Pilli
LC Heinävesi/Kerma: Markku Venäläinen
LC Helsinki/Itä: Jarmo Michelsson
LC Helsinki/Käpylä: Heikki Oksanen
LC Helsinki/Roihuvuori: Jouko Salminen
LC Helsinki/Torni: Erkki Laitinen ja Juha Kautto
LC Huittinen/Gerda: Jaana Karunen, Minna Kultalahti ja Katri Kulmala
LC Hämeenlinna/Liinut: Karoliina Saari
LC Ilmajoki/Ilkka: Vesa Säntti
LC Joensuu/Puukello: Olli Sivonen
LC Jyväskylä/Lohikoski: Esko Virkki
LC Järvenpää/Ainot: Marjaliisa Björkman
LC Kajaani/Pietari: Petra Tolonen
LC Kankaanpää/Keskusta: Pentti Vanha-Viitakoski
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde: Risto Korjula
LC Karstula: Jukka Markkanen, Pertti Matilainen ja Markku Peltonen
LC Kauhava: Arto Lammi
LC Kellokoski/Anna: Aila Toivanen
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt: Jukka Kuusela
LC Kiuruvesi/Niva: Veijo Pääkkö
LC Klaukkala/Leat: Jessi Illman, Kati Vinkki, Tanja Kortelainen ja
Marja-Leena Mäkinen
LC Kuhmo/Helenat: Pirkko Virtanen ja Arja Kemppainen
LC Kuopio: Mika Kinnunen
LC Kuopio/Canth: Eeva Karhapää
LC Kuopio/Päiväranta: Eila Ruotsalainen, Katriina Jääskeläinen,
Anita Hakaoja, Marja-Leena Vuori, Kirsti Kumpulainen, Kaija Ipatti,
Ritva Naumanen ja Leena Järvelä
LC Kylmäkoski: Lauri Seppälä
LC Lahti/Jalkaranta: Arto Lattu ja Kalle Tolvanen
LC Lahti/Kartano: Jani Juttula
LC Lahti/Vellamot: Pirjo Lehto
LC Lappi T.L: Jan-Erik Tuominen
LC Lapua: Simo Ala-Rantala
LC Lavia: Jani Alanen
LC Lempäälä/Sääksjärvi: Taija Haapala
LC Leppävirta: Jarkko Tuunanen
LC Lieksa: Jorma Kotilainen
LC Lieto/Loukinainen: Erkki Malkamäki ja Tapani Klippi
LC Liminka/Lakeus: Hannu Luukinen
LC Lohtaja: Veli-Matti Orjala
LC Loviisa/Queen Lovisa: Anne Sokka-Tuomala
LC Mäntsälä: Jani Mustonen
LC Mäntyharju: Antero Niskanen
LC Närpes/Three Towns: Maja Nordmyr
LC Otava: Jari Puputti
LC Oulu/Hannat: Sirpa Isohätälä ja Birgit Kemppainen
LC Oulu/Limingantulli: Jari Sivula
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LC Oulu/Sillat: Harri Närhi
LC Petalax: Robert Björkas
LC Porvoo/Blanka: Helena Vennonen
LC Porvoo/Borgoensis: Teemu Turunen
LC Pudasjärvi/Hilimat: Ritva Kujansuu
LC Pulkkila/Piippola: Anja Hankonen
LC Pälkäne: Petri Oksman ja Teemu Ahola
LC Pöytyä: Tommi Holma
LC Reisjärvi: Mikko Vänni
LC Rovaniemi/Jyrhämä: Timo Hagberg
LC Rovaniemi/Lainas: Pentti Puuronen
LC Rovaniemi/Napapiiri: Juhani Kunnari
LC Rovaniemi/Petronella: Anitra Kouri
LC Ruokolahti: Marko Putto
LC Rymättylä/Merimasku: Juha Haapakoski
LC Saarijärvi: Eero Hirvonen
LC Sastamala/Linda: Marja Hujo, Erja Liikkanen, Jenni Dörig, Reetta
Reikko, Satu Janhunen, Anne Ylipaino ja Toni Hukkanen
LC Siilinjärvi/Sandels: Vesa Rosenberg
LC Tampere/Ratina: Tomi Karppinen
LC Tampere/Wivi Lönn: Päivi Karimäki
LC Tornio/Mamselli: Kaisa Hölttä ja Teija Rousu
LC Turku-Åbo: Tuomas Tikka
LC Tuusula: Pauli Harjula
LC Tuusula/Hyrylä: Outi Hämäläinen
LC Tyrnävä: Veli-Matti Hietikko ja Petri Korkala
LC Ulvila/Olavi: Markus Björlin
LC Urjala: Juha Paija, Jari Syrjälä ja Olli Vesakoski
LC Uusikaupunki/Männäinen: Julle Rintala
LC Vaasa/Meri: Anneli Rinta-Knuuttila, Auli Kinnunen, Päivikki Turunen
ja Ritva Kytöharju
LC Vantaa/Hakunila: Jorma Nokkala
LC Vantaa/Komeetat: Liisa Pelkonen
LC Varkaus: Tommi Piirainen
LC Varkaus/Justiina: Sari Avikainen
LC Vimpeli: Jari Lakaniemi
LC Vuolijoki: Eero Huusko
LC Ylikiiminki: Juha Huttu-Hiltunen
LC Ylivieska/Huhmari: Asko Vähäkangas
LC Åland/Södra: Per-Martin Brunnsberg, Greger Tedestam ja Guy Alm
LC Äänekoski/Helmi: Marjo Takkinen

Uusien klubien perustamisen
takaraja on 20.6.
Uuden klubin perustamiseen on vielä aikaa.
Perustamishakemuksen viimeinen jättöpäivä on 20.6.2012. Uusi
klubi tarkoittaa vähintään 20 uuden lionin lisäämistä piiriin, mutta
älä tyydy siihen. Klubit, joissa on vähintään 26 perustajajäsentä,
ovat osoittautuneet kestävämmiksi ja pitkäikäisemmiksi. Kuvittele,
mitä kaikkea paikkakunnallanne voitaisiin saada aikaan, jos siellä
olisi vielä yksi lionsklubi osallistumassa töihin.
Muista: enemmän lioneja tarkoittaa enemmän käsipareja ja
enemmän palvelua.

Pähkinärinteen leijonat juhli
Pähkinärinteen lionsklubin 30-vuotisjuhlaa vietettiin 31.3.2012 Helsingin Kalastajatorpalla. Juhlapuhujana
oli PID Harri Ala-Kulju, liiton tervehdyksen toi puheenjohtaja Heimo Potinkara ja 107-N piirin tervehdyksen
VDG Jukka Kärkkäinen. Tilaisuudessa julkistetaan myös historiikkiteos. Klubin perustamisjuhla pidettiin Kalastajatorpan Siirtomaa-salissa
3.4.1982.
– Meillä Pähkinärinteessä oli
1982 Charter-kirjan allekirjoittajia
23. Nyt jäseniä on 29. Katsoessamme taaksepäin voimme iloisina todeta, että meillä on loistava menneisyys, josta kertovat historiikki ja
sen lähes 200 valokuvaa, kertoo juhlivan klubin presidentti Jarmo Pitkäranta. Katsoessamme ympärillemme
tänään, voimme ylpeydellä todeta,
että meillä on elinvoimainen klubi,
joka toimii näkyvästi omalla kotikentällään. Tulevaisuuteen katsominen
onkin monimutkaisempaa. Tällä klubilla on kuitenkin muutama voimatekijä, joiden perusteella uskon myös
tulevaisuuteen, Pitkäranta jatkaa.
Pitkärannan mukaan ensimmäinen voimatekijä on yhteistyöhakuisuus. ”Olemme itse kehittäneet isoja
hankkeita ja hakeneet muita yhteistyöhön. Sellaisia ovat olleet rata-

golf, pelastusajoneuvo Nasu ja vantaalaisten osallistuminen Phuketin
tsunami -orpokodin rakentamiseen.
Isoja, myös mediajulkisuutta saaneita hankkeita, jotka ovat toteutuneet. Olemme osallistuneet muiden
tekemiin aloitteisiin ja saaneet niistä omaan klubitoimintaamme merkittävän täydennyksen. Esimerkkinä
Hämeenkylän käynnistämä koululaisten käytöskilpailu. Klubien yhteistyössä 1+1 antaa aina tulokseksi enemmän kuin kaksi”, Pitkäranta
kertoo.
– Toinen voimatekijä on kykymme uusiutua, sanoo Pitkäranta. Pääaktiviteettimme, joksi aluksi vakiintui perinteisen lionskaavan
mukainen syystempaus koululla,
muuntui markkinoiksi ja ratagolfiksi. Pöytästandaarimme, jonka värit olivat samat kuin lipussamme,
muuntui joustavasti kansainvälisen lions-järjestön uutta graafista ilmettä noudattavaksi, vain pari esimerkkiä mainitakseni, sanoo Pitkäranta.
Kolmantena voimatekijänä on
Pitkärannan mukaan 30 vuoden toiminnan tuloksena syntynyt muotitermillä ilmaistuna paikallinen
infrastruktuuri joka selkokielellä tarkoittaa klubin fyysistä ja digitaalista

Pähkinärinteen leijonien vuosijuhlaan osallistuneet klubin jäsenet ja kutsuvieraat N-piirin ulkopuolelta. Istumassa vasemmalta CC Heimo Potinkara,
Lions-ritari Juha-Pekka Salo, presidentti Jarmo Pitkäranta ja PID Harri AlaKulju. Kuva: Pirkko Mäkipää.

näkyvyyttä. ”Arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, hyvin ympäristöön sopeutettu ja hyvin hoidettu ratagolf
hirsimökkeineen kertoo ohikulkijoille leijonien läsnäolosta. Sidosryhmiin tekee vaikutuksen tapaamisen
järjestäminen meidän klubin ja Hämeenkylän klubin yksittäisten leijonien omistamassa ja ylläpitämässä Pähkinärinne SPA:ssa, entisessä
YIT:n edustustilassa. Digitaalinen
näkyvyytemme tulee kolmen eri kanavan kautta: klubin nettisivut, Päh-

A-piirin vuosijuhlassa myös
ARS- ja Melvin Jones -juhla
A-piirin vuosikokous pidettiin 21.4.2012 Turussa. Vuosikokoukseen oli liitetty ensimmäistä kertaa iltajuhla, jonka yhteydessä vietettiin samalla piirin tämänvuotista ARS- ja
Melvin Jones -juhlaa.
Juhlan järjestelyistä vastasivat LC Turku/
Suikkila, LCIF-toimikunnan puheenjohtaja
Janne Tienpää ja AR-säätiön toimikunnan
puheenjohtaja PDG Heikki Mäkelä. Illan ehdoton kohokohta oli Lions-ritari -arvon luovuttaminen lion Jaakko Hirvelälle. Erittäin
lämminhenkisen seremonian toimitti Arne
Ritari-säätiön hallituksen vpj. PDG MattiPekka Mäkelä avustajinaan PCC Marja-Leena Knuutinen ja PDG Heikki Mäkelä.
Lars Wiren

Lions-ritari Jaakko Hirvelä ja lady Raili.
Kuva: Lars Wiren.

kinärinne-portaali ja Vantaan Sanomien verkkolehti”, kertoo Pitkäranta.
Pitkäranta toteaa myös, että ”tulevaisuudesta kertovaa kristallipalloa meillä ei ole. Katsomalla peiliin
näemme nuorekkaan porukan, sekä elämänkokemuksen tuomia viisauden uurteita. Uskon että voimatekijöittemme varaan pystymme
rakentamaan ajan tarpeisiin vastaavan palvelutoiminnan myös tulevaisuudessa”.
Markku Talvio, PDG

Keppihevosten
SM-kisat
leijona-avuin
Oulussa kisattiin 28.1.2012 ensimmäiset keppihevosten esteratsastuksen SM-kisat. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Oulun seudun
ammattiopiston liiketalouden yksikön ja LC Oulu/Limingantullin
kanssa.
Kisat järjestettiin ”Tapahtumasta eläymykseksi” -kurssin lopputyönä. Klubin jäsenet toimivat
järjestysmiehinä, tuomareina ja
juontajina, puolisot huolehtivat
kahviosta. Osanottajia oli yhteensä 120. Oheistoimintoina olivat
keppihevosen tekeminen, tietovisa, kasvojenmaalausta ja hevosaiheisten kuvien värittäminen. Ensi
vuoden kisoja ja lionsaktiviteettia
jäivät odottamaan niin lapset kuin
aikuiset.
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Svenska sidor

LCIF:s omfattning och
makt förenar oss
Och det är bara början. Speciellt
kampanjen SightFirst II och Lions
mässlingsinitiativ kommer att hjäl
pa miljontals att bevara sin hälsa
och syn. Som lionmedlemmar vill vi
gärna skapa möjligheter och lycka åt
andra. LCIF gör det möjligt för oss att
göra det i stor skala.

Vi ska tro på vad vi gör

S

Då internationella presidenten Wing-Kun Tam besökte Nederländerna testade han en vit käpp som använder sig av
GPS och ytskanningssensorer, en uppfinning som fått understöd av LCIF.

Som internationell president reser jag
runt hela världen och när lionmed
lemmar och andra som jag träffar
pratar med mig får jag ofta kommen
tarer om hur många olika maträtter,
seder, bruk och klimat som jag får
uppleva. Det stämmer verkligen.
Världen är komplex och mångfaset
terad. Men i år, även om jag redan
kände till detta faktum, upptäckte
jag personligen en gemensam tråd
bland olika nationer och i lion
medlemmarnas värld: LCIF:s under
bart effektiva närvaro.

En bättre morgondag
för många
Vår organisation finns överallt. När
jag var i Mumbai, Indien besökte
jag AnjumanIIslam, en skola som
använder Lions Quest. Det var tyd
ligt att Lions hjälper dessa skolbarn
att bli produktiva och omtänksamma
medborgare. I Demokratiska Repu
bliken Kongo spenderade jag tid på
ett ögonsjukhus i Kinshasa. Jag var
överväldigad över att se hur Sight
First förändrar liv för mycket fattiga

Kandidater till andra vicepresident
Inom utsatt tid har åtta kandidater anmälts sig till posten som andra inter
nationella vicepresident. Valet hålls 26 juni vid den internationella årskon
gressen i Busan, Sydkorea.
Harri Ala-Kulju
Den tidigare internationella direktorn
kommer från Esbo, Finland. Han har va
rit lion sedan år 1977. Han har bl.a. fått
utmärkelsen Ambassador of Goodwill.
Phil Nathan
Den tidigare internationella direk
torn Phil Nathan kommer från Earls
Colne, England. Han är LC South
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Wooddham Ferres chartermedlem.
Till yrket företagsledare.
Steven Sherer
Den tidigare internationella direk
torn Steven Sherer är hemma från
New Philadelphia, Ohio. Lion se
dan 1980. Fått utmärkelsen Ambas
sador of Goodwill.

människor. I Nederländerna testade
jag en prototyp av en ultramodern vit
käpp som använder GPS och ytskan
ningssensorer. LCIF ger de blinda en
ny dimension av rörlighet.
LCIF gör det möjligt för lionme
dlemmar att tjäna både över lands
gränserna och i deras egna samhäl
len. Vår organisation ger syn åt de
blinda, hjälper katastrofoffer och till
mötesgår rent allmänt behov som
annars inte skulle uppmärksammans
av regeringar och andra medborger
liga grupper.
Salim Moussan
Den tidigare internationella direktorn
Salim Moussan kommer från Beirut,
Libanon. Han är grundare av Libanon
Lions Eye Center.
G. Ramaswamy
Den tidigare internationella direk
torn G. Ramaswamy är hemma från
Coimbatore, Indien. Han har prisbe
lönats för att han rekryterat över 900
nya medlemmar.
Joe Preston
Den tidigare internationella direktorn
Joe Preston är hemma från Dewey,

Lionmedlemmarnas arbete genom
LCIF och våra bidrag gör mig stolt
över att vara en Lion. LCIF förverk
ligar många människors drömmar.
Den representerar makten i gemen
samt arbete. Om vi bara tror kan vi
förändra världen. Vår tro på organi
sationen ger den makt och produk
tivitet
Under förra året jämförde jag lion
klubbar med familjer där medlem
marna måste ta hand om varandra
som i en familj. LCIF är vårt dyrbara
familjearv som givits till oss för att
växa och ge stöd. Fortsätt att stödja
LCIF. Fortsätt att tro på den och vär
dera den. Lionfamiljen är berikande
och tillfredsställande till stor del tack
vare LCIF.

Wing-Kun Tam
President,
The International
Association of Lions Clubs

Arizona. Han anslöt sig som lion år
1974 och fått utmärkelsen Ambassa
dor of Goodwill.
Oliveira Neto
Den tidigare internationella direktorn
Francisco Fabrico De Oliveira Neto
har anslutit sig till lionsklubben Ca
tole de Rocha, Brasilien år 1985. En
treprenör och företagsledare.
Giovanni Rigone
Den tidigare internationella direktorn
Giovanni Rigone är medlem i LC Pa
via Host sedan år 1969. Fått utmär
kelsen Ambassador of Goodwill.

B

Ordförandens spalt

Vi tillgodoser humanitära behov!

B

Bästa lions! Vår gemensamma period
når sin kulmen på årsmötet i Jyväsky
lä. Lokala lions och klubbar tillsam
mans med Jyväskylä stad erbjuder
oss ett fint evenemang med ypper
lig inramning. Vid mötet ska man
fatta beslut i många viktiga ärenden
och behandla klubbarnas motioner.
Man skall även fastslå riktlinjerna för
den kommande perioden samt väl
ja nya ordföranden. Mötet är också
ett stadgeändringsmöte. Stadgar bör
ändras då och då så att de inte utgör
ett hinder för att förverkliga nödvän
diga reformer.

Axplock ur perioden
På ett allmänt plan kan vi känna oss
nöjda med en lyckad period. De mål
som man satt upp för perioden har
man nått relativt bra. Den verksam
hetsmässiga tyngdpunkten under
perioden 2011–2012 har bl.a. varit
utveckling av öppenhet och kommu
nikation, att anamma lionsvärden
och värdediskussionen i klubbarna,
utveckling av förbundets ekonomi
och verksamhetsformer samt inter
nationalism och främjande av Fin
land i toppenkampanjen.
Då det gällt kommunikationsä
renden har tyngdpunkten legat vid
effektivare utnyttjande av elektro
niska media. Som ett nytt kommu
nikationsmedel har vi tagit i bruk
nyhetsbreven med vars hjälp vi effek
tivt kan nå ut med meddelanden till
önskade målgrupper. Arbetsgruppen
för sociala media har inlett sin verk
samhet, Öppenheten har utökats
genom att sätta ut referat av styrel
sens och guvernörsrådets protokoll
på förbundets webbsidor. Under
arbete är projektet med förnyandet
av förbundets webbsidor, likaså ut
vecklandet av medlemsregistret.
Under perioden har jag i mina tal
betonat vikten av att vi iakttar lions
värdena och vår etik. På dessa värden
bör vår verksamhet starkt stöda sig
och dessa bör vi förbinda oss att följa
då vi blivit medlemmar. Värdearbets
gruppen har förverkligat en värdedis
kussion i klubbarna. Utgående från
resultatet på förfrågningarna offent
liggör vi vid årsmötet i Jyväskylä ett
sammandrag av de värden som med
lemmarna anser som viktiga i klubb
verksamheten.

Förbundets ordförande Heimo Potinkaras verksamhetsperiod innehöll ett stort antal representationsuppdrag. På bilden CC Potinkara (t.v.) där han på K-distriktets årsfest överräcker fredsaffischtävlingens pris till 12-åriga Laura Tick,
elev i Vuorelan koulu. På bilden även distriktsguvernör Pekka Järvelä och lion Rauha Toivanen LC Siilinjärvi/Tarina
som representerade den sponsorerande klubben. Foto: RNen.

Förbundets
verksamhetsformer och
ekonomi
Effektiveringsarbetet som gäller för
bundets verksamhetsformer började
med att förnya kommittéstrukturen.
Som nytt verksamhetsområde inrät
tades kommittén för service och
medelanskaffning. Meningen med
den här kommittén är att utveckla
och koordinera våra aktiviteter vars
mängd har vuxit kraftigt. Under pe
rioden förhandlade vi med Stiftelsen
YLE hjälpen om en fortsättning på
Näsdagskampanjen för lionens del.
Då det vid underhandlingarna fram
gick att vi själva inte har möjlighet
att dela ut de medel som vi samlat
in, beslöt guvernörsrådet på styrel
sens förslag att vi på förbundsnivå
inte deltar i insamlingen under den
kommande perioden. Jag anser att
beslutet var det rätta. Det är bätt
re att koncentrera sig på egna akti
viteter och utveckla dem. Man har
påbörjat diskussionerna om nästa
Röda Fjäderninsamlingen och kam
panjen kommer att förverkligas un
der de närmaste åren.
Beträffande förbundets ekono
mi var periodens utgångsläge svårt.

Växande verksamhetsutgifter och en
minskande medlemskår har ätit upp
vår finansieringsbas. Under perio
den har vi iakttagit en stram spar
linje för att få ekonomin i balans. En
stram ekonomisk linje har också gett
resultat. Under perioden valdes ock
så en ny generalsekreterare. Gene
ralsekreterare Markus Flaaming som
officiellt går i pension 1.7.2012 bör
jade 1.1.2012 ta ut införtjänad ledig
het och semester. Den nya general
sekreteraren Maarit Kuikka började
1.3.2012. Detta förorsakade löne
utgifter för två generalsekreterare
under 4 månader. Redan nu kan
man säga att byte av generalsekre
terare har lyckat bra. Härifrån är det
bra att fortsätta under kommande
perioder. Trots att förbundets eko
nomi har fåtts i balans tack vare en
stram sparlinje, bör vi i nära fram
tid se över behovet av att också höja
medlemsavgiften.

Internationalism
Trots att klubbens huvudsakliga mål
för hjälpinsatser är den egna hemor
ten har lionen i vårt land också på
ett bra sätt stött internationella än
damål. Här kan bl.a. nämnas Haiti

husen, ögonkliniken i Sri Lanka, fad
derbarnen i Sri Lanka, stöd till LCIF:s
katastrofmål samt NSR:s samarbets
objekt. Det har även varit fint att
kunna konstatera våra klubbars stöd
för Finland i toppenkampanjen. Dag
för dag närmar vi oss förverkligandet
av vår dröm. Jag tycker att man nu
kan sätta punkt för pratet att vi inte
tillräcklig utsträckning skulle stöda
internationella projekt och strävan
den. För den här delen av verksam
heten har vårt lands lions burit sitt
ansvar på ett utmärkt sätt.

Till slut
Med varma tankar och tacksamt sin
ne skriver jag min sista spalt till LI
ONtidningen. Året har gått snabbt
och varit arbetsdrygt. Tillsammans
har vi fått mycket till stånd. Jag öns
kar Er alla en avslappnande sommar
samt fortsättningsvis ett glatt ser
vicesinnelag i vår fina fritidssyssel
sättning.
Tack!

HeimoP otinkara
Ordförande
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Informationsgången ökar
i internationella ärenden
Lionsorganisationens internationel
la styrelse möttes 13–17.4.2012 i
San Francisco, USA. Enligt de be
slut som gjordes, ökar man i orga
nisationen kommunikationsgången
och öppenheten, Styrelsen beslu
tade att man i fortsättningen håller
region och zonordförandena samt
klubbarnas presidenter bättre infor
merade än vad tidigare varit fallet.
Alla nödvändiga meddelanden som
sänds till distriktsguvernörsteamet
sänds även till region och zonordfö
randena. På motsvarande sätt sänds
alla de meddelanden som presiden
ten får till klubbens vice president.
Av den orsaken börjar man registre
ra information om vice presidenter
na omedelbart från början av nästa
period.

Anslag och utbildning
Den internationella stiftelsen LCIF
godkände vid sitt möte 92 Stan
dard, internationella assistent och
Core 4anslag till ett belopp av 4,5
miljoner dollar. Styrelsen riktade där
till ett 100 000 dollar stort Core 4an
slag till stöd för Lions Questaktivi
teter. Detta enligt de riktlinjer som
anges i samarbetsavtalet mellan LCI
och FN:s drog och brottsbekämp
ningsbyrå. Ett 400 000 dollar stort
SightFirstanslag beviljades för sköt
sel av ögonsjukdomar som förorsa
kats av diabetes enligt samarbetsav
talet mellan WHI och LCI. Ytterligare
godkände styrelsen en tilläggsbud
get på 130 000 dollar inom ramen
för det serviceavtal som uppgjorts
med WHO. Av de donationer som
öronmärkts för hjälp till de som drab
bats av jordbävningen och tsunamin
i Japan beviljades 3.18 miljoner dol
lar till fyra projekt för att stöda åter
uppbyggnaden och återhämtningen
i katastrofområdet.
Maximumsumman för de Sight
Firstanslag som årligen godkänns
höjdes till 13 miljoner dollar och
summan för det årliga humanitära
priset höjdes från 200 000 dollar till
250 000 dollar. Hedersordföranden
för Kinas Handikappades förening,
Mr Deng Pufang utsågs till motta
gare av det humanitära priset perio
den 2011–2012.
Styrelsen förnyade LCIF:s bevilj
ningskriterier för internationellt as
sistentanslag så att i internationella
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projekt bör lionen vara starkt närva
rande och projekten ska ha en lion
sidentitet. Anslag beviljas inte för
enbart transport av varor till inter
nationella understödsobjekt. Bevilj
ningskriterierna för nödhjälp precise
rades så att distrikten kan ges endast
ett nödhjälpsanslag per katastrof.
Nödhjälpen är ju avsedd främst som
en omedelbar förtstahjälpsinsats vid
en katastrof eller olycka.
Distrikten kan ansöka om ett
årligt PRanslag från internationella
huvudkontoret. Som ett villkor sat
tes nu att multipeldistriktet förbin
der sig att samtidigt betala distrik
tet ett PRanslag som uppgår till 10
% av den summa som man anhållit
om från huvudkontoret.
För alla de tre utbildningsinstitut
klasserna som huvudkontoret ord
nar bestämdes för perioden 2012–
2013 en registreringsavgift på 95
dollar. Utbildningsinstituten är ELLI
(Emerging Lions Leadership Institu
te), ALLI (Advanced Lions Leader
ship Institute, tidigare Senior LLI)
samt utbildningsinstitutet för ut
bildare FDI (Faculty Development
Institute).

Administration och
stadgar
Den ekonomiska prognosen för or
ganisationens verksamhetsperiod
2011–2012 uppvisar ett litet un
derskott. Medlen räcker bra till att
täcka detta lilla underskott. Ekono
min är således i balans och de redan
beslutade höjningarna av medlems
avgifterna garanterar goda verksam
hetsförutsättningar. De kostnadser
sättningar som det internationella
huvudkontoret utbetalar kunde ock
så höjas något. Ändringarna träder i
kraft 26.6.2012. Kostnadsersättning
arna utbetalas endast för ändamål
som huvudkontoret har godkänt.
Distriktsguvernörens utbildningsre
sor ersätts endast ifall DGelekten
har deltagit i alla de utbildningskom
ponenter som huvudkontoret har er
bjudit. Ersättningsreglerna precisera
des även så att distriktsguvernören
vid behov lättare än tidigare kunde
delegera klubbesöken till distriktssty
relsens medlemmar.
Ett av den internationella sty
relsens beslutsförslag kommer att
rapporteras vid organisationens in

PID Tapani Rahko på Nilakkas is i april 2012.

ternationella årsmöte i Busan i ju
ni 2012. Enligt detta kommer tabel
len över medlemmarnas rättigheter
och skyldigheter att flyttas från or
ganisationens stadgar till den punkt
som behandlar medlemskategorier i
styrelsens författningssamling. Det
är fråga om en stadgeändring där
själva substansen inte ändrar. Det
gäller enbart en förflyttning från en
punkt till en annan. Därtill förnya
de styrelsen bestämmelserna som
gäller då en klubb upphör så att en
klubb som gjort en allvarlig förseelse
smidigare kunde läggas ner då klub
bens nedläggning är i organisatio
nens intresse.
Behörighetsvillkoren för GMT
och GLTledare på internationell ni
vå preciserades så att medlemmar i
eller kandidater till den internatio
nella styrelsen inte kan inneha dessa
uppgifter, De valda ledarna ska inte
heller samtidigt ha andra uppgifter
som skulle försvåra uppfyllandet av
de förpliktelser som GMT eller GLT
ledarna har. Extensionsordförandens
pris ändrades till GMTdistriktskoor
dinatorns pris då extensionledarens
uppgifter inte mera är officiella och
GMTdistriktskoordinatorn ansvarar
för grundandet av nya klubbar.
Den internationella pinsförsälj

ningstävlingen samt den interna
tionella vänskapsstandardtävlingen
lades ner. Den internationella webb
sidestävlingens regler preciserades så
att då man anmäler sig till tävling
en behöver man inte längre sända
in kopior på sparade webbsidor till
huvudkontoret.
Beträffande reglerna för ständigt
medlemskap i organisationen beslöts
att de bör granskas med 10 års in
tervaller. Från Leo till Lionmedlems
programmets stadgar preciserades så
att de leomedlemmar som blir lions
och som vill få de tillhörande ned
sättningarna på medlemsavgiften
samt räkna sina serviceår som leo
till godo, bör ha varit leo minst ett
år och en dag. Från Leo till Lionbe
viset och serviceårens överförings
blankett (LL2) bör sändas till LCI så
att serviceåren som Leo kan godkän
nas som lionsmerit.
Såväl den internationella organi
sationens som stiftelsens verksam
het är livlig. Understödsmöjligheter
och samarbetsparter finns det gott
om. Detta förutsätter en ständigt på
gående utveckling av administratio
nen och förmedling av aktuell infor
mation.
Tapani Rahko
PID 2007–2009

Harri i toppen – vad tänker utlänningarna
För de finländska lionen börjar vår
kandidat till posten som 2:a interna
tionella vicepresident, den tidigare
medlemmen i internationella styrel
sen, PID Harri AlaKulju, redan vara
personligen bekant. Ett utländskt li
on måste bilda sig en uppfattning
om Harris kandidatur utgående från
en europeisk och finländsk synvin
kel. Guvernören för det tyska distrik
tet 111OS, Dr Marianne RischStoltz
samt PDG, Dr Axel Turra från samma
distrikt, deltog i april i Ndistriktets
årsmöte. Jag frågade dem om deras
tankar kring Harris kandidatur.

Vår organisation behöver
en sammanhållande kraft
Lionsorganisationen har många län
der och olika kulturer under sam
ma tak, de gemensamma lionsprin
ciperna betonas vid förverkligandet
på många olika sätt. DG Marianne
RischStoltz konstaterar att som eu
ropé och finländare har Harri en med
född förmåga att kompromissa, en
egenskap som han också i tagit fram
i sina egna tal. PDG Axel Turra be
tonar för sin del att då en organisa
tion, vars ursprung är amerikansk,
har verksamhet i många olika länder
förutsätter det att också andra kul
turer tas i beaktande och för det har
Harri goda förutsättningar. ”Vi behö
ver multikultur i stället för monokul
tur” som lion Axel akademiskt fram
för saken. Harri har förmågan att se
vad andra gör, höra på andra och än
då hitta en tydlig linje, fortsätter lion
Axel. ”Européerna har en hundraårig
erfarenhet av inbördes stridigheter
och krigföring samt ett erfarenhets
mässigt behov av att finna fred. Det
här europeiska arvet stöder Harri”,
konstaterar Axel Turra.

Personlighet och
välkändhet
Personligheten hos organisationens
ledare är en viktig faktor för att hål
la ihop organisationen och bidra till
dess tillväxt. I Harris tal och fram
trädanden syns en viss ”glöd”, en
iver att poängtera frågor som entu
siasmerar medlemskåren att verka
för våra mål. Harris personliga tan
kar borde delges lions utanför Fin
lands gränser, framför DG Marianne.
”Mitt eget distrikt D 111OS har go
da relationer till Finland via vårt vän
distrikt 107N. Vi känner i viss mån
den finländska lionsverksamheten
och också vår kandidat PID Harri Ala

Kulju samt hans tankar. En presen
tation för andra tyska distrikt kunde
redan i detta skede av kampanjen va
ra till nytta”, konstaterar lion Mari
anne. PDG Axel upplever för sin del
att ”glöden” som Marianne nämner,
syns i det mycket europeiska tanke
sättet som Harri representerar.

Ansvarsfullhet och
pliktkänsla från Finland
För att underlätta det tekniska
genomförandet av intervjun sam
manställde jag några skriftliga frågor,
och på basis av dessa förde vi dis
kussionen. En av mina frågor gällde
de intervjuades kännedom om fin
ländsk lionsverksamhet och om det
finns något som vi kan överföra till
andra, sådant som kunde förverkli
gas även annanstans. DG Marianne
konstaterade att något sådant kun
de vara en möjlighet till serviceverk
samhet för befolkningens breda lager
och att skapa en känsla av gemen
skap inom lionsfamiljen. PDG Axel
kompletterade tankegången genom
att berätta från Ndistriktets årsmöte
att ceremonierna och översättningen
av inläggen åt gästerna samt de upp
trädandes ansvarsfullhet och plikt
känsla är något sådant. ”Jag är spe
ciell, jag är lion”, är en känsla som
man borde kunna förmedla vidare för
användning i vår organisation, säger
lion Axel. DG Marianne nämnde att
en praktisk idé att ta med hem var
dagsfestens ceremoni, vid vilken
man minns sina bortgångna lions
vänner genom att tända ett ljus.

Stöd er kandidat
I slutet av vår pratstund frågade jag
vad ni ännu skulle vilja berätta för
de finländska lionen. DG Marianne
konstaterade att det är en fin sak att

DG, DR. Marianne Risch-Stolz. Foto: Antti Tuomikoski.

någon ställer upp som kandidat. In
ternationellt umgänge blir allt tätare
på livets alla områden och en orga
nisation vars representant har ett in
ternationellt inflytande, gör att kän
nedomen om verksamhet i det egna
hemlandet ökar. Då ett tyskt lion
ledde hela organisationen fick man
en kraftig ökning av medlemsanta
let i Tyskland. Jag tror att det går på
samma sätt i Finland, konstaterar DG
Marianne. Som sin hälsning framför
de hon ännu att vi inte skall ge upp
och vi skall komma ihåg att stöda
vår egen kandidat. PDG Axel nickade
instämmande och tillade att finlän
darna tänker i många avseenden på
samma sätt som tyskarna och öns

PDG, Dr. Axel Turra. Foto: Pekka Taskinen.

kade finländarna och lion Harri fram
gång i sin kampanj.
Lion Mariannes önskemål om
stöd för vår kandidat har också att
göra med det i början nämnda fak
tum att uppfattningen om en finsk
kandidat också bildas genom den
bild som de finländska lionen ger av
den verksamhet som de utför i dag.
Eller de bekanta sakerna: omsorg om
klubbens medlemsantal, punktlighet
i rapporteringen och deltagande i in
ternationella projekt via LCIF är cen
trala.

Harris supportrar till
Hamburg 2013
Ett betydande steg i Harris kandidat
kampanj är det internationella års
mötet i Hamburg 5–9.7.2013. Där
inverkar man på de närmaste årens
val. För att vi skall lyckas är det vik
tigt att finländarna syns i stora ska
ror. Från Finland är det en kort resa
till Hamburg och för många finlända
re är staden känd från tidigare. Mö
tesarrangemangen pågår för fullt.
Våra gäster önskade finländska li
ons välkomna till evenemanget för
att stöda sin kandidat. Det skulle va
ra till fördel för den finländska kam
panjen att vi i stora skaror skulle va
ra med och stöda Harri och visa att
Finland, trots det låga invånaranta
let är ett stort lionsland. Inbjudan är
lätt att ta emot då det för en gångs
skull arrangeras en ett större lionse
venemang såhär nära på oss. Det är
skäl att man i klubbarna inleder för
beredelserna i tid, deltagaravgiften är
något lägre om anmälningarna sker
under det här kalenderåret.
Markku Talvio, PDG
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Hur du anmäler dig till årsmötet
Anmälningssystemet till årsmötet i
Jyväskylä stängdes 7.5. Kan jag ännu
anmäla mig och finns det ännu le
diga hotellrum i stadens centrum?
Jag har under de senaste veckorna
många gånger svarat på de här frå
gorna. Svaret är jakande på bägge
frågor. Man kan inte längre använ
da sig av anmälningssystemet men
genom att ringa JyväskyläBooking,
tfn 020 748 1830 (kl. 9–16.30), går
det ännu att efteranmäla sig. Hotel
len i stadens centrum har ännu ledi
ga rum. JyväskyläBooking tar emot
anmälningar fram till 6 juni.

Förhandsanmälda
Då du kommer till ytterdörren på
Paviljongen möts du av en liongui
de. Han önskar dig och ditt sällskap
hjärtligt välkomna till årsmötet. Då
du följer givna direktiv och informa
tionsskyltarna kommer anmälningen
till årsmötet att ske utan problem.
Ytterkläder och resväskor lönar det
sig att lämna i en övervakad garde
rob före man anmäler sig. Garderob
servicen är helt gratis.
Distriktens anmälningspunkter är
under fredagen i Paviljongens aula
och under lördagen i Challen. Gå till
ditt eget distrikts anmälningspunkt.
Då du anmält dig får du årsmötes
foldern. Den innehåller mötesmate
rial samt ett personligt namnkort. På
namnkortet har man tryckt de tjäns
ter som du reserverat och betalt i
samband med anmälningen. Kom
ihåg att sätta bandet och namnlap

pen som du fäster i det på synligt
ställe. Halsbandet och namnkortet
bör man alltid ha med sig då man
rör sig inne i Paviljongen. På det sät
tet försäkrar du dig om att du kan ut
nyttja de tjänster som du betalat för
utan onödigt dröjsmål. Glöm således
inte halsbandet och namnlappen på
hotellrummet.
Officiella årsmötesdelegater visar
upp sina fullmakter vid sitt distrikts
anmälningspunkt. Utgående från
det antal röstberättigade som Lions
förbundet meddelat och den fullmakt
som klubbens president och sekre
terare har undertecknat överlämnas
alla röstningssedlar till de officiella
delegaterna. De slutna omröstning
arna sker distriktsvis på samma ställe.

Icke-förhandsanmälda
Ifall du inte har anmält dig till års
mötet på förhand, kan du ännu gö
ra det på platsen, lionguiderna och
informationsskyltarna visar vägen
till mottagningsdisken bredvid info
punkten där ickeförhandsanmälda
anmäler sig. Alla som deltar i årsmö
tet betalar den av Lionsförbundets
styrelse godkända registreringsavgif
ten (20 €). Mötesmaterialet och den
personliga namnlappen överlämnas
mot uppvisande av betalningskvit
to. Säkerhetsbestämmelserna i Pavil
jongen förutsätter att alla som deltar
i mötesevenemangen bär runt halsen
en namnlapp som är planerad av ar
rangörerna. Du kan på platsen även
köpa ett dagspass, lunchkuponger,

Paviljongen.

supékort eller konsertbiljett till sön
dagen. De som har personkort kan,
om de så vill, även delta i det mycket
mångsidiga sidoprogrammet.
Klubbarnas officiella mötesdele
gater anmäler sig vid det egna di
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Viljo Hokkanen
kanslikommitténs ordf.

Välkommen till Jyväskylä
Fyra år av förberedelser
för Europas största
lionsevenemang 2012 går mot
sitt slut och vi är redo att ta
emot en glad skock av lejon
och lejonungar.
I arbetet med förberedelserna
ligger det alltid utmaningar och
den här gången fanns den i
tidpunkten för internationella
årsmötet – Convention. Av
den orsaken inleder vi vårt
möte undantagsvis redan på
fredagen. Detta har förorsakat
mycket förundran men
med ett lionaktigt positivt
förhållningssätt har saken tagits emot på ett bra sätt. Den
slutsatsen kan man dra då man ser den stora tillströmningen till
fredagens evenemang.
Förutom inhemska lions och leos får vi som sällskap en
betydande grupp av internationella gäster med 2:a internationella
vicepresidenten Barry J Palmer i spetsen. Detta ger en egen prägel
på de olika evenemangen. Också vår ungdomsorganisation,
leomedlemmarna, håller sitt eget möte i samma lokaliteter samt
deltar som en glad grupp i lördagens kvällsfest. Vi har ordnat med
en utmärkt inramning för mötets olika evenemang. På gammalt vis
har det rått en avslappnande lionsatmosfär över hela veckoslutet
och det tror jag att också nu kommer att vara fallet då vi träffar
gamla bekanta och lär oss känna nya vänner.
Jag önskar Er alla varmt välkomna till vårt lionsveckoslut på hela
årsmötesorganisationens vägnar.
Heikki Pamilo
VK2012 huvudkommitténs
ordförande

Kanslikommitténs ordförande Viljo Hokkanen.

striktets anmälningspunkt. Där får
de med stöd av klubbens fullmakt
de röstningssedlar som de behöver
vid mötet.

Distriktsguvernörskandidaterna
för 2012–2013
Lionsorganisationens nya verksamhetsperiod börjar 1.7.2012. Enligt gäl
lande stadgar väljs på alla nivåer inom organisationen nya personer för att
leda verksamheten under den kommande perioden. De enskilda distrikten
inom multipeldistrikt 107 har nominerat de nedannämnda kandidater
na till distriktsguvernörsposterna för perioden 2012–2013. Kandidaterna
presenteras i juni på Finlands Lionsförbunds årsmöte i Jyväskylä varef
ter de reser som elekter till LCI:s världskongress i Busan, Sydkorea där de
avger sitt distriktsguvernörslöfte och där den slutliga utnämningen sker.
Kandidaterna är följande:
107 A: Reino Laine, LC Somero
107 B: Jukka Uusitalo, LC KirkkonummiKyrkslätt
107 C: Jouko Inkeroinen, LC Klaukkala
107 D: Juhani Nyyssönen, LC PyhtääPyttis
107 E: Tapani Matinkylä, LC Sastamala/Vammala
107 F: Seppo Rajamäki, LC Seinäjoki
107 G: Taisto Kotila, LC Laukaa
197 H: Pekka K. Vatanen, LC Tuupovaara
107 I: Toivo Sistonen, LC Kajaani/Linna
107 K: Martti Törrönen, LC Rautalampi
107 L: Matti Mälkiä, LC Posio
107 M: Jari Vuorinen, LC Ulvila
107 N: Jukka Kärkkäinen, LC Helsinki/Metsälä
107 O: Kerttu Illikainen, LC Ylivieska/Savisilta

Mötesprogram
Fredag 8.6.2012
11:00  14:00 Lunch fredag
12:00 – 15:00 Lionseminarium
10:00 – 20:00 Anmälning och
granskning av fullmakter
15:30 – 17:30 Guvernörsrådsmöte
18:00 – 19:00 Årsmöte, del 1
19:30 – 00:00 Lionfest
Skeba – ungdomsbandtävlingens final
Lördag 9.6.2012
08:00 – 14:00 Anmälning och granskning
av fullmakter
08:30 – 10.15 Festmarsch
10:30 – 11:45 Årsmötets öppningsfest
10:45 – 10:55 Andakt och kransnedläggning
11:15 – 13:15 Lunch
11:45 – 13:15 ARS – lunch
12:30 – 16:30 Sidoprogram
13:30 – 17:30 Årsmöte, del 2
20:00 – 00:30 Kvällsfest
10.00 – 14.00 Barnens säkerhetsdag
Söndag 10.6.2012
10:00 – 11:30 Jussi & The Boys konsert
10:00 – 12.00 Lionevenemang
12:00 – 13:00 Avslutningsfest
12:30 – 14:00 Lunch

Övrigt program

kl. 14:00
kl. 14:30

Lördag 9.6.2012
Ingår i dagspassets pris
C- hallen utställarna
kl. 8:00 – 17:00 IFFL, Den finska mannens och kvinnans
– konditionstest + respons på testet Auditoriet
– speaker Vili Urpilainen, Leo
kl. 12:30
Teatteri Eurooppa Neljä – framför musik och delar av sin
sommarteaterföreställning. Paavo Honkimäki,
Tarja Matilainen, Jari Silventoinen, Tiina Iisala,
Toni Lepistö, Ari Laaksonen, Jiri Halttunen,
Antti Parviainen och VilleMatti Laine
kl. 12:45
Minnessjukdomar – en ny folksjukdom,
docent i neurologi, överläkare Jaana Suhonen,
Suomen Terveystalo Oy
kl. 13:45
Informationsinslag: försäkringsbolaget If

kl. 15:30
kl. 16:00
kl. 16:15

paus
Lättaste sättet att äta bra, Patrik Borg, näringsforskare,
HU Idrottsmedicinska institutionen
Nyttan av motion sedd ur medicinsk synvinkel,
MD Maarit Valtonen
Utnyttjande av sociala media i lionsverksamheten,
Jouni Huotari, LC Harju
Ta tag i välmåendet – Tuomas Liisanantti, personal trainer

TA EMOT UTMANINGEN
– DEN BÄSTA KLUBBEN BELÖNAS
Vår samarbetspartner LIKES, I Form För Livet – utmanar alla Finlands lions
klubbar. Arrangera under verksamhetsperioden 2011–2012 en aktivitet som
främjar hälsa och välmående. Den klubb som ordnat den bästa aktiviteten
får ett värdefullt pris på mötet i Jyväskylä. Sänd in bilder + text i PDFformat
på er aktivitet till adressen heidi.neuvonen@lions.fi.

Meddelande om årsmöte för medlemmar
I enlighet med Artikel VI, Moment 2,
i den internationella arbetsordning
en utfärdas härmed officiell kallelse
till den internationella kongressen
2012. Vår 95:e internationella kon
gress kommer att hållas i Busan, Syd
korea. Den inleds klockan 10:00 den
22 juni och avslutas den 26 juni.
Syftet med kongressen är att välja
president, första vice president, an
dra vice president och 17 medlem
mar i den internationella styrelsen
samt behandla andra vederbörligen
förelagda ärenden.
Busan är en spännande, aktiv stad
i världsklass, med många fina res

tauranger och turistattraktioner. Det
är också en av de vackraste städer
na i världen, omgiven av blå berg,
floder och vackra stränder. Lion
medlemmarna kommer att njuta av
de milda temperaturerna, den uni
ka koreanska kulturen och underba
ra maträtter, framför allt färsk fisk
och skaldjur.
Kongressveckan är en strålande,
oförglömlig erfarenhet full av kam
ratskap, nöjen och inlärning. Lion
medlemmar får ta del av många
långvariga traditioner såsom den
medryckande flaggceremonin, den
festliga internationella paraden och

den livliga, multikulturella och inter
nationella showen. De minnesvär
da plenarsessionerna inkluderar ett
hälsningstal av dr Margaret Chan,
generaldirektören för Världshälsoor
ganisationen, presentation av 2012
års humanitära utmärkelse och in
stallation av 2012–2013 års inter
nationella presidenter och distrikts
guvernörer.
Lionmedlemmarna i Korea kom
mer att varmt välkomna sina besö
kare och se till att den här kongres
sen är helt enastående i alla aspekter.
Kongressen kommer att vara ett strå
lande bevis på makten i Vi tror samt

det varaktiga värdet av familjeband
bland lionmedlemmar. Jag uppmunt
rar er alla att delta i detta speciella li
onevenemang.
Undertecknat av mig i Oak Brook,
Illinois, USA, den 7 maj 2012.
Med vänlig lionhälsning

Wing-Kun Tam, President
The International Association of
Lions Clubs
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Generalsekreterarens spalt

I form för livet – i Jyväskylä och framöver

Å

Byte av kontaktperson
vid huvudkontoret

Årsmötet i Jyväskylä samlar lions
från hela landet för att fatta beslut
och för att träffa varandra och trivas med varandra. De som arrangerar
årsmötet har gjort ett fint arbete för
att försäkra sig om att vi skall trivas.
Som tema har man valt glädjen av
att röra på sig och betydelsen av en
bra kondition för att orka. Det är ett
bra tema. Som generalsekreterare vill
jag se till att även ni som osjälviskt
utför frivilligt servicearbete skall orka. Därför är all ökning av välbefinnande och gott humör t.ex. genom
motion, kultur eller socialt umgänge
alltid välkommen. Allt detta erbjuder
vårt årsmöte den här gången. ”Lionen i farten” till Jyväskylä.

Utdrag ur årsmötets
program
I Jyväskylä-paviljongens auditorium
arrangeras på fredagen ett seminarium där man diskuterar den tredje sektorns ställning i samhället och
dess sätt att idka samarbete sett ur
olika samarbetsparters synvinkel.
Seminariet, som är öppet för alla, är
ett diskussionstillfälle om den tredje sektorn till vilken även lionsverksamheten hör. Seminariets program
finns på förbundets www-sidor. På
fredagskvällens program står också,
med början kl. 18, Skeba 2012 ungdomsbandstävlingen där sex band
tävlar om segern. Finalen ordnas i
danssalen Lutakko som ligger i närheten av årsmötesplatsen Paviljonki.
Barnens trafikdag ordnas på lördagen med början kl. 10.30 i Jyväskylä centrum.
Årsmötet inleds på fredagskvällen
och på lördagens ärendelista finns
bl.a. presentation av VDG-kandidaterna och omröstningarna. Därtill
beslutar man om Finlands Lionsförbunds stadgar och klubbens modellstadgar. Även årsmötesplatsen för år
2016 står på agendan. Ni har fått årsmöteskallelsen till klubbarna i slutet av mars och behandlat de ärenden som finns upptagna i den samt
gett direktiv åt era årsmötesdelegater att agera enligt era gemensamt
fattade beslut.
På söndagsmorgonen kl. 10 står
Jussi and the Boys-bandets konsert
på programmet. På den följer årsmötets avslutningsfest. I årsmötesveckoslutet deltar också som brukligt en skara internationella gäster.
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För en tid sedan fick vi veta att Anna Koivisto som arbetat vid LCI:s
huvudkontor har avgått från sin
tjänst. Makens arbete har fört Anna till Washington. Man har inte
ännu valt någon efterträdare till
Anna men som hennes ersättare
fungerar för tillfället Tanja Saarinen
tanja.saarinen@lionsclubs.org.

Ge tips om god
klubbpraxis

Bl.a. kommer vår organisations andra vicepresident Barry Palmer med
sin hustru Anne till Jyväskylä.

Årsboken
Årsboken trycks på motsvarande sätt
som föregående år så att två tredjedelar av klubbens medlemmar får en
egen. Även distributionen av årsboken sker enligt samma mönster som
tidigare år, d.v.s. i slutet av augusti som långtradartransport till det
ställe som distriktsguvernören har
meddelat. Jag påminner om att alla uppdateringar som behövs för
årsboken och korrigeringar av medlemsuppgifterna bör göras före början av juni.

Mässlinginsamlingen
En spruta – ett liv – mässlingskampanjen pågår även i Finland. För att
nå det mål som satts upp för Finland borde donationen vara 6 €/medlem till slutet av pågående verksamhetsperiod. För tillfället uppgår den
insamlade summan till ca 2 miljoner USD. Alla medel som doneras
till Mässling-programmet kanaliseras
via Lionsförbundets katastrofkonto
för att man ska kunna följas upp insamlingsläget.

Beställning av
Internet-koder
Några klubbar har haft problem med
att beställa Internet-koder. Koderna
beställs med en blankett som finns
på förbundets webbsidor och hittas på adressen http://www.lions.fi/

index.php/fi/component/jfroms/
2/390. Skapandet av koderna har
automatiserats och förutsätter att
man använder den ovannämnda
blanketten.

Lionshuset
I Lionshuset i Malm, Helsingfors
gjordes vid årsskiftet en konditionsgranskning som innebär åtgärdet
under de närmaste åren. Som första
åtgärd förnyas värmefördelningsrummets utrustning och kanalerna putsas under sommaren. Sedan
bör man överväga förnyande av luftkonditioneringskanalerna och behovet av renovering av fönstren. Lionshuset blev färdigt år 1987.

Benämningar och
befattningsbeskrivningar
för kansliets personal
På sitt möte 27.4. fattade styrelsen
beslut om benämningar och befattningsbeskrivningar som gäller förbundskansliets personal. På annat
ställe i tidningen kan man läsa om
de nya benämningarna och befattningsbeskrivningarna. Behovet av
ändringar uppstod då Quest-sekreteraren Vieno Jantunen 1.5. gick i pension. Jag riktar ett stort tack till Vieno för ett gott arbete och önskar allt
trevligt i fortsättningen. Före sommarpausen gör man en intern omflyttning på kansliet d.v.s. generalsekreterarens arbetsrum flyttas från
mötesrummet. Samtidigt görs omdisponeringar av utrymmen som
gäller hela kansliet och de allmänna utrymmena.

I fortsättningen kommer jag att i
dessa spalter presentera god klubbpraxis som man kan ta till sig och
bättra på i andra klubbar. Sänd mig
förslag på god klubbpraxis eller en
fungerande aktivitet på adressen
maarit.kuikka@lions.fi!
Inledningsvis presenteras den
klubbhandbok som gjorts av LC Helsinki/Malmikartano. I den har man
samlat för klubben väsentliga frågor
som klubbens värden, verksamhetsplanerna, aktiviteterna, information
och belöningar. Handboken fungerar som ett bra redskap då kunskap
överförs inom klubben från en aktör till en annan. Tilläggsinformation om LC Helsinki/Malmikartanos
handbok får man av Seppo Haario
(seppo.haario@wmail.fi).

Till slut
Den moderna tekniken är inte alltid
till gagn då man skall betjäna, hur
man än försöker. Ni har kanske försökt nå mig via min bordstelefon
som jag kopplat över till min mobiltelefon då jag suttit på möte. Då
jag sedan efter mötet börjar gå igenom obesvarade samtal ser man inte
numret på den som ringt upp utan
mitt eget bordstelefonnummer som
det är onödigt att ringa till. Under
min första arbetsdag gjorde jag det
ett par gånger innan jag märkte att
jag ringer till mig själv. Jag beklagar
om jag har upplevts som ”onåbar”.
Somriga lionshälsningar!

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

LCIF VÄDJAR TILL DE FINLÄNDSKA LIONEN
– FÖRHINDRA ONÖDIG DÖD

Vi lions har utmanats av Bill & Melinda Gates Foundation. Mot varje två
dollar som lionen donerar, donerar Gates stiftelsen en dollar. Målet är att
samla in 15 miljoner USD till slutet av juni.

LCIF stiftelsens ordförande IPIP Sid L. Scruggs med maka följer med
vaccinationskampanjen i Nepal.

MÄSSLINGSPROGRAMMET:
EN SPRUTA – ETT LIV
Mässlingsprogrammet har här hos oss i Finland fått en bra start. Tillsvidare
har det från klubbar och enskilda lions kommit in donationer på över 37 000
USD eller ca 28 000 €.
Jag tackar alla donatorer för er frikostighet och hoppas att vi får samlat in
det som satts som mål för Finland d.v.s. 154 000 €. Det betyder 6 € per lion.
Det är inte en stor summa för ett lion men med det få vi 8 barn vaccinera
de mot mässling. Globalt har man tillsvidare fått in donationer för över 2,6
miljoner USD. Av den summan är Europas andel 228 076 USD.

För uppföljningen ber man att alla donationer till förmån för
mässlingsprogrammet betalas in på Finlands Lionsförbunds
katastrofkonto
FI54 8000 1970 8298 84.
I meddelandefältet bör man ovillkorligen nämna klubbens namn
och Mässlingsprogrammet för det ger en möjlighet att använda
donationerna även för Melvin Jones- (MJF) eller PMJF-medlemskap.
OBS! För att donationerna ska kunna riktas till mässlingsprogrammet bör de vara redovisade på förbundets konto senast 21.6.2012.
Marjo Kiviranta
LCIF MD-C

Läget i Europa
I Europa är mässling en besegrad sjukdom. Under de senaste åren har det
på nytt börjat dyka upp fall av mässling. Det är främst inresande från mäss
lingsområdena som för med sig sjukdomen. Enbart i Frankrike konstatera
de man 10 fall år 2010.

Undernärda barn och mässling
I världen dör det varje dag ca 450 barn i komplikationer som förorsakats av
mässling och dess följdsjukdomar. Då man ser närmare på saken betyder det
att nästan var fjärde minut dör ett barn någonstans i världen – i onödan. De
flesta barn som avlider i sjukdomen är redan från tidigare undernärda och
som försvagar deras motståndskraft.

LCIF OCH LIONEN GER
VÄRLDSOMFATTANDE HJÄLP
Vi lions har ett väldigt stort nätverk runt om i världen och det har redan no
terats av andra organisationer. Förutom att lionen samlar in medel till mäss
lingsvaccin, hjälper vi även genom våra nätverk i sådana områden där det är
svårt att få information och hjälp. I många sådana svårtillgängliga områden
har lionen färdats från by till by och berättat om mässlingsprogrammet.
Förutom det har de också ordnat med transport till vaccinationsställena.
Samtidigt som barnen vaccineras mot mässling går man även igenom deras
hälsotillstånd.

LCIF OCH MÄSSLINGSPROGRAMMET
Mässlingsprogrammet genomförs av LCIF i samarbete med de internationella
organisationerna WHO, UNICEF, UNF och Röda Korset. Målet är att under
det här året rädda 157 miljoner barn.

PÅ ÅRSMÖTET HAR LCIF
EN EGEN AVDELNING
DÄR MAN PRESENTERAR MÄSSLINGPROGRAMMET, MAN FÅR FINSK
OCH SVENSKSPRÅKIGA BROSCHYRER OCH DÄR MAN KAN KÖPA
EFTERSÖKTA MÄSSLINGPINS
PÅ LCIFAVDELNINGEN PRESENTERAR MAN ÄVEN HAITI
HUSPROJEKTET FÖR VILKET INSAMLINGEN AVSLUTAS SISTA JUNI.
VI TRÄFFAS I JYVÄSKYLÄ

Öka klubbens aktivitetskassa.
Sälj Lion Mints.

Beställ på: www.lions-quest.se/mints.htm
Lions Quest, Sverige
kansli@lions-quest.se
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Nya uppgiftsbenämningar och befattningsbeskrivningar för Finlands
Lionsförbunds personal
Vid mötet som styrelsen höll 27.4 gav man sin välsignelse åt förslaget till
nya uppgiftsbenämningar. Samtidigt preciserade man tjänstemännens
befattningsbeskrivningar då Questsekreteraren Vieno Jantunen gick i
pension från 1.5 och omorganiseringen av hennes uppgifter föranledde
ändringar i befattningsbeskrivningarna.
Personalens ansvarsområden är bl.a. följande:
1. Maarit Kuikka, generalsekreterare
– Generalsekreterarens uppgifter definieras i förbundets reglemente,
bl.a. att leda, övervaka och sköta förbundets verksamhet och
ekonomi i enlighet med årsmötets, styrelsens och guvernörsrådets
beslut, kansliets chef, ansvarar för direktiv och information som
förbundet ger klubbarna.
2. Susanna Gustafsson, organisationssekreterare
– Generalsekreterarens assistent, nordisk och internationell
korrespondens, internationella besök, i samarbete med
generalsekreteraren olika avtals och försäkringsärenden som gäller
fastigheten och förbundets verksamhet.

3. Satu Hildebrand, försäljningssekreterare
– Försäljning av klubbmaterial, ärenden som gäller FLF:s
utmärkelsetecken, klubbarnas bemärkelsedagar.
4. Kaisa Kukko, informationssekreterare
– Förbundets informations och marknadsföringsärenden i samarbete
med generalsekreteraren och kommunikationsledaren, underhåll
av webbsidorna, ärenden som gäller lionsmästerskapstävlingar. Till
Kaisas arbetsuppgifter hör därtill översättningsarbeten 1 dag/vecka.
5. Marja Pakkanen, ekonomi- och medlemssekreterare
– Huvudanvändare för förbundets medlemsregister, inhemska
och internationella medlemsavgifter, ärenden som hänför sig till
grundandet av nya klubbar, LIONtidningens adressregister.
6. Paula Westling, Quest-sekreterare
– Questärenden, inkl. marknadsföring och fakturering,
julkortsärenden.
Maarit Kuikka

Händelsekalender
Juni
1.6.
5.6.
8.6.
8.6.
8.6.
89.6.
1617.6.
2226.6.

Helen Kellerdagen
Värdsmiljöödagen
Jyväskylä årsmötets seminarium kl. 1215
Jyväskylä årsmötets presskonferens
Lionsförbundets styrelse och guvernörsrådsmöte, Jyväskylä
Årsmöte, Jyväskylä
Lions FMGolf, Borgå, arrangörer LC Helsinki/Laajasalo
Internationella årsmötet, Busan, Sydkorea

Juli
Lionsförbundets kansli stängt
2829.7.
Lions FMSkytte, Skeet och Trap, arrangör LC Ylikiiminki
Augusti
Höstperiodens verksamhet i klubbarna inleds
8.8.
Lionsförbundets styrelsemöte
18.8.
Lions FMOrientering, arrangör LC Jalasjärvi
2425.8.
Guvernörsrådets möte, informationstillfälle och seminarium,
Kuusamo
Höstperioden 2012
Lionsförbundets styrelsemöten 19.9., 17.10. 16.11. ja 12.12.
68.9.
Europa Forum, Bryssel, Belgien
6.10.
Lions FMSchack, arrangörer LC Hartola
8.10.
Lions servicedag
1617.11. Guvernörsrådets möte, informationstillfälle och seminarium,
Tavastehus
Vårperioden 2013
13.1.
Melvin Jones födelsedag
15.1.
senaste datum för att inlämna motioner till årsmötet
1819.1.
NSRmöte, Trollhättan, Sverige
Lionsförbundets styrelsemöten 23.1., 15.2., 20.3., 24.4. ja 7.6.
1516.2.
Guvernörsrådets möte, informationstillfälle och seminarium,
Pieksämäki
16.2.
Lions FMKaraoke, arrangör LC Kiuruvesi/Niva
7.3.
Arne Ritaris födelsedag
910.3.
Lions FMSkidning, arrangör LC Kerimäki
23.3.
Förnyelse av lionsverksamhetenseminarium för inbjudna, Lahtis
2728.4.
Lions FMVolleyboll, arrangör LC Vantaa/Kaivoksela
1819.5.
DGelektutbildning, kommande periodens 1:a och 2:a
VDGutbildning 18.5.
7.6.
Guvernörsrådets möte, Heinola
89.6.
Årsmöte, Heinola
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Grani Lions traditionella loppmarknad, avdelning ”loppor” dvs.
prydnadssaker, smycken, porslin och glas. Försäljare på bilden bl.a.
Matti Ojala och Leffe Mattson (bortvänd).

Lions i Grankulla 50 år
Grankulla Lions Charter night var för 50 år sedan, 18.5.1962. Av alla de ca
1 000 klubbar som i dag finns i landet var Grani Lions nr. 186. Klubben är
m.a.o. nu till sin ålder medium plus. Festtalet på jubileumsfesten hölls av
Lars Bergström (president of the year 1983, för närvarande klubbens infor
mationsansvariga broder). Grankulla stads hälsning framfördes av stadsdi
rektör Torsten Widén.
LC GrankullaKauniainen är en tvåspråkig förening. På månadsmötena får
alla tala finska eller svenska eller vid behov blandspråk. Protokollföringen sker
i varje fall på sekreterarens modersmål. Jubiléet till ära infördes ett nytt skol
stipendium, som utdelas till elever i de finska skolorna som visar positiv atti
tyd gentemot studier i det andra inhemska språket och motsvarande stipen
dier utdelas i de svenska skolorna.
Grani lions samlar in medel främst på sin årliga ”traditionella loppmarknad”,
som denna vår hålls 37:e gången, i Kasavuoren koulu i Grankulla. Loppmark
naden arrangeras till förmån ungdomen, olika slags skolstipendier, musikin
stitutet, olika slags krishjälp samt för aktiviteter för patienterna på Kauniala
krigsinvalidsjukhus. På loppmarknaden kan man fynda bl.a. möbler, böcker,
kläder, husgeråd, porslin och glas, hemelektronik och leksaker. Man kan också
träffa bekanta vid korvgrillen eller i cafét. Denna loppmarknad är den enda
egentliga insamlingsaktiviteten. Man tar alltså emot försäljningsbart lösöre
hela året och det säljs under två timmar för facila priser. Iordningsställandet
av själva utrymmet inklusive städarbetet tar två dagar. I samband med hän
delsen trycks en broschyr, som också innehåller reklam från sponsorer.
Lars Bergström

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR DET INHEMSKA
FÖRTJÄNSTTECKNET FÖR 100 % -IG PRESIDENT
Det inhemska förtjänsttecknet för 100 % -ig president beviljas åt en lionsklubbs president, som under sin verksamhetsperiod på ett exemplariskt
sätt har främjat lionsverksamheten i hemlandet. För att få förtjänsttecknet bör klubbens sekreterare för perioden 2011–2012 fylla i denna
ansökningsblankett, kontrollera att alla krav uppfyllts, underteckna blanketten tillsammans med nämnda periods första vice president och sända den till
distriktsguvernören för perioden 2011–2012 för godkännande senast 15.7.2012. Förtjänsttecknet kostar ca 16 euro. Distriktsguvernören besluter om
tidpunkt och sätt för utdelning av förtjänsttecknet. Förutsättningarna för premieringen är följande (kryssa för uppfyllda krav):
 1.

Klubben har fullgjort sina betalningsskyldigheter till Finlands Lionsförbund.

 2.

Klubben har meddelat sina funktionärer för den kommande perioden till Finlands Lionsförbund inom fastställd tid.

 3.

Klubbens medlemsantal har inte minskat

4.

 i klubben har under verksamhetsperioden intagits minst en ny medlem eller
 klubben har bildat en lionsklubb, klubbfilial eller nya århundradets klubb eller
 klubben har fungerat som stödklubb för en leoklubb

 5.

Klubben har haft en befullmäktigad representant på Finlands Lionsförbunds årsmöte under nämnda period.

 6.

Klubben har haft en befullmäktigad representant under nämnda period på det egna distriktets årsmöte.

7.

Klubben har deltagit i minst en av multipeldistriktets (Lionsförbundets) aktiviteter, t.ex.
 ungdomsutbytet eller
 en samnordisk aktivitet eller
 någon annan aktivitet som godkänts av förbundets årsmöte.

 8.

Under perioden har klubben erlagt avgifter till Arne Ritari stiftelsen, för kort och/eller till Quest, som uppgår till minst 200 euro.
Donationerna uppgår sammanlagt till ________ euro.

 9.

Klubben har deltagit i aktiviteter och erlagt de avgifter, som distriktets årsmöte fattat beslut om.

(Av väl motiverade skäl kan beviljaren ge tillstånd till avvikelse från ett av kriterierna ovan i punkterna 4–9.)
Då alla nämnda krav uppfyllts under verksamhetsperioden 2011–2012 anhåller Lions Club
____________________________________________________________

r.f. om att få åt sin förtjänta president under perioden 2011–2012

(namn)______________________________________________________

det inhemska förtjänsttecknet för 100 % ig president.

Ort och datum _________________________________________________________________________________________________________
Underskrifter ________________________________________________
1 vice president 2011–2012

______________________________________________________
Sekreterare 2011–2012

(Ifylls av distriktsguvernören för 2011–2012)
Jag beviljar förtjänsttecknet för 100 % ig president åt nämnda klubbs förtjänta president.
___________________________________________________________
Ort och datum

107-__________________________________________________
Distrikt/Underskrift av distriktsguvernören för 2011–2012

Ida Forsell
Kiitos saamastamme
palautteesta!
Monet tarttuivat viime lehdessä julkaistuun pyyntöön kertoa
kehitysehdotuksia lehdestämme. Suuri kiitos teille kaikille!
Otamme edelleen mielellämme
ideoita ja ajatuksia vastaan.
Suurin uudistustyö on tarkoitus
tehdä kesän aikana, joten vielä
on aikaa vaikuttaa lehden ulkonäköön ja sisältöön. Otimme
heti muutamista neuvoista vaarin. Esimerkkinä tästä on uusi
tapahtumakalenteri viereisellä
sivulla. Pyrimme tekemään tapahtumakalenterista pysyvän
osan Leolehteä. Lähetä siis
meille tietoa tulevista tapahtumista, että kalenteri pysyy
ajan tasalla. Lehden ulkoasun
toinen muutosaskel oli otsikoiden fontin ja värimaailman vaihtaminen. Koko lehden ulkoasu
on nyt aloittanut muutoksensa
kohti leojen uutta brändi-ilmettä
ja lisää muutoksia seuraavissa
numeroissa. Tavoitteena on
nuorekas ja raikas ilme, joka
kuvaa paremmin nuorisojärjestöämme. Mitä mieltä olet oransseista otsikoista?
Suurimman pallon sähkekartalla vei vuosikokouskaupun-
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ki Jyväskylä.
Oleth a n
s i n ä
tulossa
mukaan
vuosikokoukseen?
Jos sinun klubisi pallo
jäi tällä kertaa siniseksi, lähetä meille sähke ensi lehteen ja
väri muuttuu. Lehdestä löytyy
tällä kertaa kaksi charter-juttua.
Vuosijuhlaa on vietetty sekä
Ylivieskassa että Riihimäellä.
Molemmilla klubeilla oli tapahtumissaan mahtava henki. Toivottavasti sama henki näkyy
klubin muussakin toiminnassa.
Lehdessä on lisäksi ILOisia
uutisia kesän nuorisovaihtoleireistä ja Belgiassa järjestettävästä Leo Europa Forumista.
LEF:iin ja muihin kansainvälisiin tapahtumiin voi nyt hakea
taloudellista apua Leorahastosta. Katso tarkemmat ohjeet
toiseksi viimeiseltä sivulta.
Viimeiseltä sivulta löytyy vielä
lisäksi apua kansallisten tapahtumien järjestämiseen. Tarjolla
on siis laaja ja kattava lukupaketti kesän iloksi.
Kesä on perinteisesti ollut

Suomen Leojen hallitus
Teksti Eveliina Tiainen, C-piiripresidentti

K

uluva kausi alkaa olla lopuillaan ja puistojen linnut ovat alkaneet
laulamaan kesäistä viserrystään. Miten niin
talvi meni jo? Huomasin kauden loppumisen
vasta toiseksi viimeisen
SLH-kokouksen
loputtua, kun sovimme
viimeisen kokouksen
ajankohtaa vuosikokoukseen. Ensimmäinen
vuoteni Suomen Leojen Hallituksen jäsenenä on mennyt nopeammin kuin olisin ikinä
uskonutkaan!

C-piirin
piiripresidenttinä
toimiminen on ollut minulle
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mielenkiintoinen ja haastava
tehtävä. Vaikka en ole päässyt osallistumaan kaikkiin kokouksiin, olen siitä huolimatta
päässyt matkaamaan uusiin
paikkoihin ja oppinut tuntemaan hienoja ihmisiä ympäri
Suomea. Itse olen ollut leo
vasta puolitoista vuotta, mutta
se ei ole ollut esteenä tehtäväni toimittamiseen. Kokeneempien hallituksen jäsenien tuen
ja opastuksen avulla olen saanut tehtäväni hoidettua omasta mielestäni hyvin.
Näin kauden lopuksi tulee
huomattua monia asioita, jotka olisin voinut tehdä toisin
sekä monia asioita, joissa minulla on vielä parantamisen
varaa. Mielestäni kaikkien näi-

hiljaisempi aika leotoiminnassa. Tämä ei mielestäni ole kovin
hyvä perinne. Miksei klubilaisia
voisi tavata myös kesällä? Ja
kesällähän vasta onkin mukavaa järjestää aktiviteetteja.
Sääolosuhteet ovat hyvät ja
ihmisten mieli korkealla. Miltä
kuulostaisi toimintapäivä lasten- tai vaikka vanhainkodin
asukkaiden kanssa? Tai rento grillailu ja tulevan kauden

suunnittelu klubilaisten kanssa? Molemmat ovat mainioita
tilaisuuksia jäsenehdokkaiden
mukaan kutsumiseen. Ruoka
ja suunnitteluihin mukaan ottaminen ovat loistavia tapoja
sitouttaa jäseniä, uusia ja vanhoja, mukaan tulevan kauden
toimintaan. Kokeilkaa ja raportoikaa Leolehdelle heinäkuun
loppuun mennessä. Hauskaa
leokesää kaikille lukijoille!

Vuoteni piiripresidenttinä
den asioiden huomaaminen ja
ymmärtäminen on osa tämän
pestin antia ja hienoutta. Omien vahvuuksien ja heikkouksien löytäminen on iso osa
ihmisenä kasvamisessa. Opin
itsestäni myös yllättäviä asioita tämän pesti myötä: huomasin muun muassa pelkääväni
puhelimessa puhumista.
Harmikseni en ole ehtinyt
osallistua C-piirin Lionsien
toimintaan ja kokouksiin niin
paljoa kuin olisin halunnut. Jos
vielä joskus pääsen Suomen
Leojen Hallitukseen mukaan,
niin tiedän mitä asioita minun
tulisi kehittää toiminnassani.
SHL:ssa toimiminen on
ollut erittäin mukavaa ja opettavaista. Suomen Leojen

Hallituksessa oli tänä vuonna
oikein mukavia ihmisiä, osa
vanhoja tuttuja, osa uusia tuttavuuksia. Hallituksen jäsenet
ovat ulospäin suuntautuneita
ja heidän seurassaan on erittäin mukavaa viettää aikaa.
Heidän kanssaan myös päätyy tekemään outoja juttuja;
kuinka moni on päässyt pelaamaan yöllä Aliasta hyvässä
seurassa katulampun valossa
, ja vieläpä itselle täysin tuntemattomassa kaupungissa!
Huomasin jo ensimmäisten
kuukausien aikana leotoiminnan olevan minulle palkitsevaa sekä klubitasolla että hallituksen toimessa toimiessani.

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

Leomaailman
Tapahtumakalenteri

1.6. Helen Kellerin päivä
Tee klubisi kanssa aktiviteetti näkövammaisiin liittyen.
Helen Keller oli väsymätön vammaisten puolestapuhuja. Ja vuonna 1925 hän osallistui Lions Clubs Internationalin vuosikongressiin ja haastoi lionit ryhtymään ”sokeuden ritareiksi ristiretkelle pimeyttä vastaan”. Lionit
hyväksyivät hänen haasteensa. Siitä lähtien työhömme
on aina kuulunut näköohjelmia estettävää sokeutta vastaan. Vuonna 1971 Lions Clubs Internationalin hallitus
julisti, että tästä lähtien 1.6. tunnetaan Helen Kellerin päivänä. Lionit eri puolilla maailmaa toteuttavat kyseisenä
päivänä näköön liittyviä palveluprojekteja.
5.6. Maailman ympäristöpäivä
Maailman ympäristöpäivä on YK:n ympäristöohjelman
(UNEP) organisoima tapahtuma, jota on vietetty jo vuodesta 1972. Ympäristöpäivä kannustaa jokaista yksilöä,
yhteisöä tai yritystä tekemään pienen teon ympäristön
hyväksi. Näin aikaansaadaan suuri positiivinen yhtäaikainen vaikutus maailman ympäristön tilan parantamiseksi. Onko klubisi jo osallistunut kansainvälisen presidentin puukampanjaan? Puun istuttaminen on hyvä ja
helppo ympäristöteko.
8.-10.6. Suomen Leojen ja leijonien vuosikokous
Jyväskylässä
Tule mukaan vaikuttamaan leotoiminnan kehittymiseen
Suomessa. Luvassa on yhdessäoloa, tärkeitä päätöksiä ja linjavetoja sekä ahkerien leojen ja klubien palkitsemista.
22.-26.6. Lions Clubs Internationalin kansainvälinen vuosikongressi Busanissa Etelä-Koreassa
Perjantaina 22.6. järjestetään ensimmäinen kansainvälisen presidentin ideoima Leo Lions Summit, jossa pohditaan yhteistyön kehittämistä järjestön nuorten ja vanhojen jäsenten välillä. Valitettavasti kukaan Suomen leoista ei pääse osallistumaan tapahtumaan.
11.-18.8. Leo Europa Forum Beverenissä Belgiassa
Lue lisää tapahtumasta ILOisista uutisista lehden viimeiseltä sivulta.
6.-8.9. Lions Europa Forum Brysselissä Belgiassa
Tapahtumassa on erillinen ohjelma leoille. Lisätietoa saa
ILOltamme Karri Lehdolta.
Syyskuu Leojen kansalliset virkailijakoulutuspäivät
Oletko saanut uudet viran klubisi vaalikokouksessa? Tule koulutuspäiville oppimaan, miten hoidat virkasi parhaalla mahdollisella tavalla. Lisätietoa tulossa lähiaikoina!
26.-28.10. Saksan MD-seminaari Karlsruhessa
Saksan MD-seminaarit ovat hauskoja tapahtumia, joissa suunnitellaan uusia aktiviteetteja ja kehitetään leotoimintaa ja tutustutaan uusiin ystäviin. Leolehti suosittelee!
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1. Suomen suurin leoklubi
juhli vappua yhteisellä piknikillä
1.5. Porukkaan mahtuu huimat
kaksikymmentä jäsentä. Kyseessä on vuosikokousjärjestelyistäkin vastaavat Leo Club Jyväskylä/Lohikoski. Mikä mahtaa
olla jyväskyläläisten salaisuus?
Mahtaisivatkohan he jakaa jäsenhankintavinkkejään esimerkiksi tulevissa Leolehdissä?
2. Leo Club Vihti järjesti elokuvapäivän lapsille Vihdissä.
Tapahtuma onnistui mainiosti ja
leot saivat paljon näkyvyyttä ja
hyvää palautetta.
3. Jyväskylä/Lohikosken leot
ovat ottaneet LKL-haasteen tosissaan vastaan tänä vuonna.
Klubi on kerännyt ahkerasti lasten ja nuorten kenkiä ja vaatteita. Ota sinäkin osaa keräykseen
ja tuo kenkäpari mukanasi vuosikokoukseen Jyväskylään!
4. Järvenpään leot tekivät
kevätsiivouksen klubin linnunpöntölle. Kaikki osallistujat
rakensivat linnun-
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pöntöt Jyväskylän talvipäivillä
muutama vuosi sitten. Onko
sinun klubisi muistanut huoltaa
linnunpönttöään?
5. Haminan leot olivat vastuussa narikasta ja kahvituksesta, kun Haminan vanha apteekki juhli 280-vuotista taivaltaan.
Haminalaiset suosittelevat tätä
melko helppoa ja tuottoisaa aktiviteettia kaikille leoklubeille.
6. Kaikkia Suomen Leojen
kannatusjäseniä
kehotetaan
vierailemaan leojen ständillä
Jyväskylän vuosikokouksessa
8.-10.6. Pistäytyjät palkitaan!
7. Porvoossa on suunniteltu
jo tammikuusta uutta leoklubia.
Perustamiskokous pitäisi olla
vielä ennen vuosikokousta. Tervetuloa mukaan leoperheeseen
Porvoo!
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Leo Club Ylivieskan
charter-yössä

Teksti Heikki Hemmilä, tiedotussihteeri, LC Ylivieska

asan
vuosi
sitten perustettu Leo Club
Ylivieska järjesti virallisen perustamisjuhlansa
lauantaina
14.4.2012 Teikon tuvalla, Ylivieskassa. Tilaisuus oli sikälikin ainutlaatuinen, että Leo
Club Ylivieska on ainut
leoklubi koko 107-Opiirissä, eli Keski-Pohjanmaan alueella.

Ulkona oli kertakaikkinen
koiranilma, räntää ja rapaa,
mutta tunnelma sisällä metsästysseuran majassa leomaisen reipas ja lämmin. Paikalla oli reilut kolmekymmentä
henkeä, yhtä lukuunottamatta
kaikki uuden klubin jäsenet,
kaikkien kolmen Ylivieskan
kummiklubin leoneuvojat, klubin perustamisessa aktiivinen
PDG Sakari Rahkala, ensi
kauden DG Kerttu Illikainen
sekä kunniavieraina Leo-presidentti Jukka Mäkitalo ja leoneuvoston jäsen Aino-Maija
Laitinen sekä Magdaleena
Sipari Leo Club Haminasta.
Paikallisten leijonien ja puolisoiden avustuksella tarjottiin
terveellinen, mutta maittava
ilta-ateria kakkukahveineen.
Vauhti lisääntyi illan hämärtyessä, sillä juhlapuheiden
jälkeen ohjelmasta vastannut paikallinen nuorisobändi
Road Side sai jalat vipattamaan meillä kalkkiksillakin.
heikki heMMilä

Nivalan puoluekokouksesta kiiruhtanut pres Kaija-Maija Perkkiö tuo
terveiset LC Ylivieska/Savisillalta
mukanaan leijonanpentu, joka lähti
kilisten kiertämään juhlapöytiä.
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heikki heMMilä

Kauniit neidot ja komeat herrasmiehet Ylivieskan charter-juhlassa.

Selvästikin ainesta ensi kauden SKEBA:an!

Renessanssia
Ylivieskassa
Leopresidentti Jukka Mäkitalo kertoi leojen historiasta
ja nykytilanteesta maassamme. Aiemmin aktiivinen Leotoiminta on monessa muussakin kaupungissa viimeisen
vuoden aikana virinnyt uudelleen henkiin. Ylivieskassakin
yli 10v sitten sammunut klubi
järjesti aikanaan jopa valtakunnan kokouksenkin. Liekö
renesanssin yhtenä pontimena tuleva Leo Europa Forum? Tästä muistutukseksi
presidentti Kaisa Rahkala sai
rintaansa LEF 2013 –pinssin.
Kunkin kummilubin edustajat onnittelivat konttausvaiheesta selvinnyttä kummilastaan ja antoivat vihjeitä
tulevaisuuden varalle. Ensi
kauden 2VDG-ehdokas Heikki Hemmilä korosti Lion- ja
Leo-toiminnan kansainvälisyyttä tuoden terveiset mm.
Sri Lankan silmäsairaalasta
ja sikäläisiltä kummilapsilta.
Avustusjärjestönä Lions International poikkeaa monista
muista siinä, että avun jakelusta kohteessa vastaavat
paikalliset, eettisesti puhtain
periaattein toimivat klubit,
eikä useinkin korruptoitunut
paikallishallinto.

Vierailemalla
uusia ystäviä
Vierailemalla
toisissa
klubeissa ja kansainvälisis-

sä kokouksissa saa paitsi
samanhenkisiä ystäviä ja
tärkeitä kontakteja, myös
ideoita oman toiminnan kehittämiseen.
Kummiklubin
kokouksiin kannattaa osallistua, sekä kutsua leijonia
omiin kokouksiin, jolloin voi-

Klubi saa leoja tukiessaan
yhden
hyvän
perusteen
olemassaololleen, se saa
nuorilta ennakkoluulottomia
ideoita oman toimintansa kehittämiseksi ja - mikä proosallisinta - lisää näppäriä
käsipareja omien aktiviteettiensa toimeenpanemiseen.
Esimerkkeinä Ylivieskan viime syksyiset ympäristön siivoustalkoot, kotiseutupäivien
letunpaistopiste ja konserttisali Akustiikan narikka, mistä
LC Ylivieska/Huhmari on jo
vuosikausia yksin vastannut.
Soitannan hetkeksi tauottua me vanhukset hipsimme
pienille jatkoille Rahkalaan
ja jätimme nuoret lämmittämään majan saunaa. Soihdut vielä paloivat erämaan
keskellä...
heikki heMMilä

Kaikesta päätellen nuori väki jäi pelaamaan tätä peliä vanhusten häivyttyä
yön tullen koteihinsa.

daan yhdessä keksiä uusia
aktiviteetteja, saada käytännön neuvoja sekä hyödyntää
korvaamattoman laajaa yhteistyöverkostoa, jonka paikkakunnalla toimivan lionsklubin monia eri ammatteja
ja alueita edustava jäsenistö
tarjoaa.
Tosin, täytyy myöntää – ei
kummiklubikaan aivan pyyteettömästi toimeen ryhdy!

Tapahtumasta uutisoitiin
myös maakunnan päivälehtiä
tavoitteena virittää leoklubeja
myös muihin O-piirin keskuksiin. Siinäpä Kertulle haastetta kunhan on heittänyt keikan
Etelä-Koreaan.
Onnea ja rohkeutta jalon
toiminnan ja oman itsenne
kehittämiseen!

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

Uudistuneen Riihimäen charterit

Teksti Eveliina Tiainen, Leo Club Riihimäki

L

eo Club Riihimäki
juhlisti 1-v syntymäpäiviään 8-9.4.2012
charterjuhlilla Riihimäen Lempivaaran leirintäalueella. Mukana syntymäpäiväsankariklubin jäsenten lisäksi oli iloinen
joukko vieraita Leo Club Haminasta, Leo Club Jyväskylä/Lohikoskesta sekä kaksi vierasta
Saksasta.
Juhlamme alkoivat askartelulla Lempivaaran majoitusmökin olohuoneessa. Jokainen
vieras sai värikkään askartelumetallilevyn josta oli määrä
askarrella naamio iltaa varten.
Jokainen vieras onnistui tekemään persoonallisen ja hienon
venetsialaisnaamion joita sai

käyttää ylpeänä juhlaillallisella.
Askartelun lomassa tutustuttiin
uusiin ja vanhoihin tuttavuuksiin sekä syötiin välipalaa hyvässä tunnelmassa.
Auringon alkaessa matkaansa taivaanrantaa kohti
tytöt pukivat kauniit juhlamekkonsa päälle ja pojat sonnustautuivat pukuihinsa. Oli juhlaillallisen aika. Juhlaväkemme
matkasi Riihimäen keskustaan
Kirkkopuistoon juhlaillalliselle. Siellä juhlaväkeen liittyivät
myös taustaklubimme Leijonia.
Juhlaväki söi herkullista ruokaa
auringon laskiessa kattojen
taakse. Paikalle kutsuttu bändi
loi juhlatunnelmaa soittamalla
tunnelmallista musiikkia ruo-

kailumme aikana. Ennen jälkiruokaa pidettiin juhlapuheita
ja lahjottiin Riihimäkeläisiä.
Puheita pitivät mm. Suomen
Leojen Hallituksen presidentti
Jukka Mäkitalo, Leo Club Riihimäen presidentti Laura Liehu
sekä Lions Club Riihimäen leoneuvoja Mika Tiainen. Klubi sai
lahjaksi haminalaisilta hienon
itse leivotun syntymäpäiväkakun ja Jukalta aktiviteetti-idean
linnunpönttöjen rakentamisesta. Juhlaillallisen jälkeen juhlaväki hyvästeli Lionsit ja matkasi
takaisin Lempivaaraan viettämään iltaa.
Seuraavana aamuna leot
kokoontuivat aamiaiselle ja aamiaisen jälkeiselle pakolliselle

mökinsiivousurakalle. Siivousurakan jälkeen leot lähtivät lopulta autokunta kerrallaan kohti
kotia.
Chartereiden järjestäminen
oli opettavainen ja hieno kokemus, sillä harvalla meistä oli
kokemusta vastaavan tapahtuman järjestämisestä. Ajateltavaa oli paljon: ajankohta, juhlapaikan valinta ja varaaminen,
majoitus, ruokien tilaaminen,
teema, markkinointi, kutsut…
Kaikesta kuitenkin selvisimme
kunnialla ja opimme hyödyllisiä
taitoja vastaavien tilaisuuksien
järjestämiseen. Kiitos kaikille
vieraille läsnäolosta ja kaikki
ovat tervetulleita mukaan ensikerralla!

kiminen ei kokousta haitannut, teki vain siitä mielenkiintoisemman.
Railakas seitsemäs kokous
Leo Club Vihdin charterien ja
Talvipäivien lomassa Vihdissä
kului rennoissa merkeissä. Kokoukseen osallistuivat hallituksen jäsenten lisäksi myös jäseniä
Espoon uudesta klubista sekä
vahvistus Jyväskylästä, mikä oli
erittäin mukava yllätys. Vihdin
jälkeen tapasimme Kellokoskella, missä kokoustamme vauhditti
Prada-koira ja Säkkijärven Sexyn
tahtiin tanssittu jenkka. Abba-karaoke toimii myös aina.
Kuten tekstin alkuosasta voi
jokainen todeta, kausi on sisältänyt monia tärkeitä päätöksiä ja
henkeviä keskusteluja. Kokouksem-

me ovat kuluneet Jukan kerätessä hauskoja kommentteja
(pääasiassa omia heittojaan).
Muun ajan hallitus on kuluttanut
tuijottaen joko lattiaa tai kattoa.
…Vakavasti puhuen ainakin
allekirjoittaneelle itselleen hallitustyöskentely on avartanut ajatusmaailmaa, kokouksissa on ollut hauskaa (tolkuttoman pitkistä
virallisista osuuksista huolimatta)
ja monia uusia ystäviä on löytynyt.
Antoisaa siis! Hallitustyöskentely
antaa uuden jännittävän näkökulman leoiluun, niin hauskaa kuin
klubitasolla harrastaminen
onkin.

Kokoustamista SLH:n tapaan

Teksti Aino-Maija Laitinen, D-piiripresidentti

S

uomen Leojen hallituksen viimeinen kokous
ennen Jyväskylän vuosikokousta on meneillään täällä
Helsingissä. Kokous on edennyt
loppumetreilleen kahden kokoustauon (RUOKAA!!) ja monien
haukotusten saattelemana. Sihteeriksi nakitettu kirjoittaja yrittää
epätoivoisesti saada kirjattua tärkeän informaation ylös. Asiaa ei
auta, että hän ei ole aiemmin nähnytkään kannettavaa tietokonetta
(tai siltä ainakin välillä tuntuu, kun
pöytäkirjan numeroinnit eivät tottele). Päivän antina kokosimme
kauden 2011-2012 hallituksen
saavutukset: pari uutta klubia;
Uuden leon paketin kansalliset lisäsivut, jotka kaikki Suomen leot
voivat löytää sähköposteistaan;

onnistuneita aktiviteetteja sekä
hehkeää edustusta eri tilaisuuksissa.
Kauden alun Jyväskylän vaihtokokouksen jälkeen treffasimme pienellä joukolla Haminassa
ja suunnittelimme Uuden leon
paketin lisälehdet (jotka toivottavasti vielä tulevat löytymään
webbisivuiltamme, ainakin joskus
hamaassa tulevaisuudessa). Tapasimme vastakootun Leo Club
Haminan ja pelasimme Aliasta
kadulla heidän kanssaan. Sievin
viikonloppuna kokous oli päätösvaltainen, vaikka allekirjoittanut ei
paikalla ollutkaan (onko se mahdollista??). Joensuussa Skypeyhteys oli pelastuksemme, koska
muuten hallituksen jäsenistä olisi
ollut puutetta. Edes yhteyden pät-
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LEF2013 – Kohti
kestävää leotoimintaa

Teksti Jenni Leskinen, LEF2013 markkinointivastaava

L

eo Europa Forumeissa
on
tarkoitus kehittää Euroopan leojen
toimintaa ja kehittää
uusia ideoita. Tämän
takia halusimme valita
Suomen LEFille koko
viikon kantavan teeman.
Niin uutisissa, sosiaalisessa mediassa kuin päivittäisissäkin keskusteluissa kestävä
kehitys, ekologisuus ja ympäristövastuu alkavat olemaan
polttavia aiheita. Me leot voimme halutessamme levittää
tätä tietoisuutta lähipiiristäkin
pidemmälle näyttämällä esimerkkiä. Siksi valitsimme Leo
Europa Forum 2013 teemaksi
kestävän kehityksen.

Tiedosta
käytäntöön
Käsitteenä kestävä kehitys
on laaja ja voi sanoa, ettei sitä opi päivässä, jos kahdessakaan. Tavoitteenamme on
oppia ennen kaikkea itse ajattelemaan, mitä voisimme tehdä päivittäisissä pienissäkin
asioissa toisin kuormittamatta ympäristöämme turhaa. Valitsemmeko julkisen kulkuneu-

von, auton vai polkupyörän?
Haluamme herättää leot
ajattelemaan kestävää kehitystä tukevia asioita leotoimintaan liittyen. Olipa ne sitten aktiviteetteja, klubikokouksia tai
tapahtumia. Miksemme laskisi
leon hiilitassunjälkeä? Omalla
forumilla voimme näyttää mitä
haasteita isomman leotapahtuman järjestäminen tuo eteen
ympäristönäkökulmasta. Tässä vaiheessa ei saa unohtaa
kestävän kehityksen muita
osia, taloudellista, sosiaalista
ja kulttuurista kestävyyttä.
Leojen toiminta onkin hyvin
lähellä sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Hyvinvoinnin
lisääminen, koulutuksen takaaminen ja kulttuuriperinnön
jatkaminen voivat olla osa-alueita, joissa näytämme yhdessä voimamme. Suomalaiset
asiat, kuten lähiruoka, sisu ja
erityisesti sauna näkyvät forumimme aikana ja tekevät kulttuuriamme tunne-tuksi.

Yli esteiden
Oletteko koskaan miettineet,
mitä vaikeuksia teillä on ollut,
jos olette murtaneet käden tai
jalan, entä kauppakassia tai
matkatavaroita
kantaessa?
Miettikää myös, mitä hanka-

LEF2013 - LEF-FIN
Paikka
Himos, Jämsä
Aika
Leo Europa Pre-Forum 25.-27.1.2013
Leo Europa Forum 10.-17.8.2013
Lisätietoa
www.lef2013.org
Facebook-sivu: LEF 2013
lef2013@gmail.com
luuksia kuuroilla, sokeilla tai
vauvanvaunuja
työntävällä
vanhemmalla voi olla. Niinkin
yksinkertainen asia, kuin korkean kynnyksen ylittäminen
voi jollekin tuntua kirjaimellisesti ylitsepääsemättömältä.
Sosiaalisena
aktiviteettina valitsimme LEFille esteettömyyden. Aiheena esteettömyys on myös osa kestävää
kehitystä eli kuuluu teemamme
sisälle. Kansainvälisenä aktiviteettina leijonilta löytyy mm.
Sight First -kampanja, joka
auttaa huonosti näkeviä ihmisiä tai silmäsairauksia saaneita. Mitä, jos me leot voisimme
vaikuttaa ympäristön muuttamisessa esteettömäksi? Forumimme aikana pyrimme ja-

kamaan tietoa, kokemuksia ja
käytännön ehdotuksia, kuinka
leot voivat ottaa toiminnassaan
huomioon esteettömyyden.

Mitä tästä jäi
tassuun?
Toivottavasti teille heräsi ajatuksia ja ideoita jo tätä tekstiä
lukiessa. Seuraavassa klubikokouksessa voi jo pohtia, mitä
voitte tehdä seuraavan kauden
tai jo tämänkin kauden puolella ympäristöä säästääksenne
tai esteettömiä aktiviteetteja
luodaksenne. Löytyykö paikkakunnaltanne erityiskouluja,
vanhainkoteja tai yksinhuoltajia, joita voisitte auttaa?

Leorahaston haku 1/2012-2013
Suomen Leojen hallitus julistaa avatuksi leorahaston haun
1/2012–2013.
Leorahastosta
voi hakea avustuksia kansainvälisiin leotapahtumiin osallistumiseen. Kesän jaosta voi saada
avustuksia kesän ja syksyn 2012
tapahtumiin.
Hakemukset tulee toimittaa Suomen Leojen hallituksen rahastonhoitajalle Kaisa Sarkkiselle
30.6.2012 mennessä.
Muista täyttää hakemus huolellisesti! Sähköinenkin hakemus
pitää olla klubipresidentin alle-
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kirjoittama (esim. skannattu kuva tai pdf).
Osoite on:
Kaisa Sarkkinen
Ida Aalbergin tie 3 A as 105
00400 Helsinki
tai kaisa.sarkkinen@leoclubs.fi.
Tietoa kesän ja syksyn
kansainvälisistä leotapahtumista saa ILO Karri Lehdolta ja hakemuspohjat
löytyvät leojen nettisivuilta osoitteesta www.leoclubs.fi.

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

ILOisia uutisia

Teksti Karri Lehto, ILO - kv.asioiden sihteeri

K

esä on yleensä
hieman hiljaisempaa aikaa
leo rintamalla, mutta
näin ei tarvitse olla. Kansainvälisiä tapahtumia
järjestetään kesälläkin.

Leo Europa Forum järjestetään vuosittain kesän loppupuolella tänä vuonna elokuussa 11.–18.8.2012. Tämän
vuoden LEF järjestetään Belgiassa Beverenissä. LEFiin
kokoontuu noin kolmesataa
leoa eri puolilta Eurooppaa ja
se on kauden suurin kansainvälinen tapahtuma Euroopassa. LEFissä on helppo tutustua
moniin uusiin ystäviin ja hakea
uutta nostetta ja innostusta tulevalle kaudelle.

nen leiri on erilainen, koska järjestäjät suunnittelevat sen itse
alusta loppuun. Leirien ohjaajat
ovat valittu jo aiemmin, mutta
leireillä monesti tarvitaan apua
enemmänkin. Ainakin B-piirissä
28.7.–5.8. järjestettävällä leirillä tarvitaan apua muutaman
päivän päiväohjelmien järjestämiseen, eikä avusta haittaa
ole muulloinkaan. Nuorisovaihdon kautta saa uusia ystäviä ja
se on hyvä tapa tutustua vieraan maan kulttuuriin tuomalla
pieni pala maata kotiinsa vaihdokin muodossa. Lisäksi nuorisovaihdon kautta
nuori voi
myös
läh-

Apua tapahtuman
järjestämiseen

Teksti Karri Lehto, ILO - kv.asioiden sihteeri

S

uomen Leojen
hallituksen kokouksessa puhuttiin tapahtumien järjestämisestä ja varsinkin järjestömme uusien
klubien innokkuudesta
asiassa. Tässä on pieni
tietopaketti tapahtumamarkkinoinnista.

Kun klubi alkaa suunnitella
tapahtumaa, kannattaa markkinointi aloittaa hyvissä ajoin.
Ensimmäi-

Kansainvälisty
kotimaassa
Muutakin kansainvälistä toimintaa on kesälle tarjolla. Ympäri Suomea järjestetään leijonien nuorisovaihtoleirejä ja
vaihdokkeja tulee Suomeen
muutamiksi viikoiksi suurin osa
heinäkuun aikana. Vaitharit tarvitsevat Suomessa olon ajaksi
isäntäperheen, joka ottaa heidät kotiinsa ja esittelee heille Suomea ja Suomen kulttuuria. Vaihtarit viipyvät perheissä
kahdesta neljään viikkoa. Suurin osa vaihtareista menee
myös viikoksi nuorisovaihtoleirille, jossa he viettävät noin viikon muiden vaihdokkien ja leirillä työskentelevien ohjaajien,
sekä leirin järjestävien leijonien
kanssa. Leirin aikana on paljon
erilaisia aktiviteetteja ja jokai-

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585
Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen
leolehti@leo-clubs.fi
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi
(Toimii kaikilla leoilla)

teä
itse
vaihtoon toiseen maahan. Lisätietoa
nuorisovaihdosta ja
isäntäperhe hausta ja leireistä
löytyy www.lions.fi nettisivuilta.
Lisätietoja voi myös kysyä minulta sähköpostitse karri.lehto@leo-clubs.fi.

Leojen jäsenrekisteri
Ville Savilampi
ville.savilampi@leo-clubs.fi
puh. 040 583 6569

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515
marja.pakkanen@lions.fi

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

sen
markkinointikirjeen voi lähettää heti, kun päätös
tapahtuman järjestämisestä on
tehty. Ensimmäisessä tiedotteessa ei tarvitse olla päivämääriä tai kovin tarkkoja yksityiskohtia. Riittää, että viestissä

Leolehden deadlinet
vuonna 2012
Lehti 4/12
Lehti 5/12
Lehti 6/12

Tiistai 31.7.
Tiistai 11.9.
Tiistai 6.11

Muista ottaa kamera
mukaan klubisi kokouksiin
ja tapahtumiin.

kerrotaan, mitä on tulossa ja
missä suunnalla.
Tapahtumaa suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä
Suomen Leojen hallitukseen.
Sieltä saa neuvoja järjestelyihin, ajankohdan valitsemiseen
ja tapahtuman taloudelliseen
tasapainottamiseen. SLH:lla on
myös tietoa muista Suomessa
järjestettävistä tapahtumista,
jotta voitte välttää tapahtumien
päällekkäisyyden.
Markkinointi kanavia kannattaa miettiä ja käyttää mahdollisimman laajasti suuren leomäärän tavoittamiseksi. Hyviksi
havaittuja tiedotuskanavia ovat
mm. sleo-sähköpostilista, Facebook ja Leolehti. Tekstiviestit ja tavallinen posti ovat henkilökohtaisempia ja piristäviä
tiedotuskanavia. Sleo-listalla tavoitat kaikki jäsenrekisterissä olevat Suomen Leot
lähettämällä postia osoitteeseen sleo@leo-clubs.fi.
Kannattaa myös muistaa, että jokaisella klubilla on koko
klubin tavoittava sähköpostiosoite (klubinnimi@leo-clubs.
fi, korvaa mahdollinen kauttaviiva alaviivalla).
Kääntykää rohkeasti hallituksen puoleen leomaailmaa
koskevissa asioissa. Suomen
Leojen hallitus on olemassa
juuri teitä varten. Lähetä sähköpostia SLH:n presidentille
Jukka Mäkitalolle osoitteeseen
jukka.makitalo@leo-clubs.fi.
Antoisia hetkiä tapahtumajärjestämisen parissa!

Seuraavan lehden
deadline:

31.07.2012
Kesälläkään ei tarvitse
olla toimeton, vaan ota
klubikaverit mukaan!
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kotimaista hyvää!

Lehdet, katalogit ja mainokset,
kaikenlaiset painokset

Helsinki - Joensuu - Nurmes - Tampere

www.punamusta.com
PAPERITYÖ OY
Tarrojen ja etikettien ammattilainen

Kytäjä
Golf
Hyvä

Yhteistyökumppani!

