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Jäsenmäärä nousuun

Nyt on loppukirin aika tämän kauden jäsenhankinnalle. Helmikuun 
loppuun mennessä jäsenmäärämme Suomessa oli kutistunut 161 
jäsenellä. Parhaiten olivat pysyneet plussan puolella N-piiri (+36), 

B-piiri (+24), K-piiri (+10) ja F-piiri (+6). Koko jäsenmäärämme oli 25  567. 
Maailmassa leijonia on 1 355  133, jossa on lisäystä 13  623.  Euroopas-

sa vähennys on 1281, vaikka Saksa on lisännyt jäseniään 432:lla. Pohjois-
maissa kaikissa mailla on miinusmerkkinen kehitys ja Virokin on menettä-
nyt 20 jäsentä.

Naisia myös johtoon

Kansainvälinen presidentti Wing-Kun Tam toteaa, että aikana, jolloin jäse-
nyys kaiken tyyppisissä järjestöissä ja yhteisöryhmissä on laskussa, Lions 
Clubs Internationalin jäsenyys on ollut nousussa jo neljä peräkkäistä vuotta. 
Viimeisen neljän vuoden aikana lionsklubijäsenyys on kasvanut 50  000:lla 
uudella jäsenellä ympäri maailmaa. 

”Olemme paljon velkaa kaikille heille, jotka ovat työskennelleet ahkerasti 
jäsenkasvun eteen, ja haluamme antaa tunnustusta tästä kasvusta suurim-
malta osin vahvan naisjäsenkasvun nousulle. Yli 300  000 naista on jo ryhty-
nyt lioneiksi, mikä tarkoittaa, että 23 prosenttia lionsjäsenistämme on naisia.

 Ja aivan yhtä tärkeää on se, että sama prosenttiosuus pätee myös nais-
ten osuuteen lionsjohtajista. Naisten osuus jäsenistä ja heidän osuutensa 
samassa suhteessa lionsjohtajista on suuri ylpeyden aihe ja menestys jär-
jestöllemme. Näin näytämme koko maailmalle, että jäsenyys lionsklubeis-
sa on motivoiva ja palkitseva vaihtoehto myös naisille jotka haluavat pal-
vella paikkakuntiaan ja maailmaa.

 Olenkin pyytänyt muutamia menestyneimmistä naisjäsenistämme eri-
tyistehtävään tässä asiassa. Kansainväliset johtajat Sonja Pulley, Gudrun 
Yngvadottir, Claudette Cornet, Carolyn Messier ja hallituksen nimittämät 
jäsenet Alice Lau ja Theresa Mann ovat muodostaneet Naisten ja perhejä-
senten kehitystoiminnan työryhmän. Johtajuusvuotemme loppuajan nämä 
naiset tulevat osallistumaan naisten workshoppeihin, symposiumeihin ja 
keskustelemaan lionsjäsenten kanssa naisjäsenyyden lisäämisestä ja nais-
ten kehittymismahdollisuuksista johtotehtäviin järjestössämme.”

Ponnistelujen aika

Suomalaisten leijonien kunnianhimoinen tavoite on saada lähivuosina kan-
sainvälisen presidentin tehtävät Suomeen. Hanketta on viety jo voimalla 
eteenpäin useiden vuosien ajan ja tähtäimessä on II varapresidentin paikan 
saaminen Suomeen vuosina 2013–2014.

Vaikka hanke on haastava, se ei ole mahdoton. Meillä on hyvä ehdokas 
ja aktiivinen lionsjärjestö. Meillä on asukasmäärään verrattuna tiheä jäsen-
verkosto, eikä meillä ole koskaan ollut kansainvälistä presidenttiä.

Viran saaminen edellyttää ponnisteluja. Meidän tulee olla kansainväli-
sestikin esillä, meidän tulee täyttää kaikki järjestön toimintakriteerit ja mei-
dän tulee kääntää jäsenkehitys plusmerkkiseksi. Suomen edellytykset ovat 
mainiot ja siitä on osoituksena jo nyt PID Harri Ala-Kuljulle tulleet kanna-
tustodistukset.

Raimo Naumanen
päätoimittaja

  

59:e ÅRSMÖTET 
8–9.6.2012 i Jyväskylä 

STADGEÄNDRINGSMÖTE 
Enligt beslut av årsmötet 11–12.6.2011 i Vasa håller 
 Finlands Lionsförbund rf sitt  59:e årsmöte fredagen och 
lördagen 8–9.6.2012 i  Jyväskylä. 

Härmed inbjuder vi alla klubbar i vårt land till att sända  sina 
representanter i enlighet med § 9 i våra stadgar till mötet. 

Som officiella representanter för klubben betraktas de lions, 
som vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt protokoll
utdrag eller fullmakt, som anger att de utsetts till klubbens 
 representanter. I årsmöteskallelsen, som sänds till lionsklub
barnas presidenter i slutet av mars, ingår föredragningslis
tan, fullmakten och de ärenden, som behandlas under års
mötet. 

Alla lions jämte familjer och leos är välkomna att delta i 
 årsmötet och till de tillställningar, som arrangeras i sam
band med detta. 

VÄLKOMMEN! 

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF 

 Heimo Potinkara  Maarit Kuikka 
 Ordförande  Generalsekreterare 

59. VUOSIKOKOUS 
8.–9.6.2012 Jyväskylässä 

SÄÄNTÖMUUTOSKOKOUS 
11.–12.6.2011 Vaasassa pidetyn vuosikokouksen päätöksen 
mukaisesti pidetään Suomen Lionsliitto ry:n 59. vuosikokous 
perjantaina ja lauantaina 8.–9.6.2012 Jyväskylässä. 

Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja lähettämään 
kokouk seen edusta jansa, jotka määräytyvät sääntöjemme 
§ 9 mukaan. 

Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, jotka ilmoittautu
misen yhteydessä esittävät klubin varmentaman pöytäkirjan
otteen tai valtakirjan heidän nimeämi sestään klubinsa edus
tajiksi. Vuosikokouskutsu esityslistoineen, valtakirjoineen ja 
käsiteltävine asioineen lähetetään lionsklubien presidenteil
le maaliskuun lopussa. 

Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä pidettäviin eri tilaisuuk
siin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki lionit perheineen 
ja leot. 

TERVETULOA! 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY 

 Heimo Potinkara  Maarit Kuikka 
 puheenjohtaja pääsihteeri 
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12. huhtikuuta
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KANNEN KUVA: Suomen Lions-liiton kaikkien aikojen suurin kehitys-
yhteistyöhanke, Ratnapuran silmäsairaala on aloittanut leikkaustoimin-
nan. Tammikuussa suurlähettiläs Terhi Hakala Intian Delhistä kävi kat-
sastamassa laitoksen Sri Lankaan suuntautuneen virkamatkansa aikana. 
Ratnapuran silmäsairaala kiinnosti häntä erikoisesti, koska ulkoasianmi-
nisteriö on tukenut hanketta voimakkaasti. Suurlähettiläs kiitti Suomen 
Lions-liittoa ja mukana olleita lioneita sairaalan aikaansaamisesta ja oli 
näkemäänsä erittäin tyytyväinen. Vierailut jatkuivat 1.3., jolloin paikal-
la kävi ulkoministeriöstä kaksi virkamiestä. Kuvassa sairaalan etuovella 
tyytyväinen suurlähettiläs Terhi Hakala ja sairaalan hankevastaava, PID 
Erkki Laine. Kuva: Kaarina Laine.
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Kansainvälisen presidentin viesti – We serve
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K
Lionit täydessä vauhdissa 
”vihreänä koneena” LCI:n hallitus 2011–2012

 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.

Wing-Kun Tam
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

Kiinalainen sananlasku neuvoo mei-
tä pitämään sydämessämme vihreää 
puuta, ja laululintu saattaa tulla sii-
hen. Nyt ovat käsillä tämän lions-
vuoden viimeiset kuukaudet ja voin 
sanoa varmasti, että me lionit olem-
me istuttaneet miljoonia vihreitä pui-
ta; sydämemme ja mielemme ovat 
täynnä luottamusta ja hyvää tahtoa 
muita kohtaan, ja ”laululinnut” kau-
niiden maisemien, puhtaamman il-
man sekä maaperän ja eläimistön 
suojelun muodossa laskeutuvat 
maailman kaikkiin kolkkiin. Istutta-
mamme puut ovat tulosta siitä voi-
masta, joka sisältyy lauseeseen “Me 
luotamme”.

Maaliskuun alkuun 
6 786 015 puuta

Olemme tämän lionsvuoden maalis-
kuun ensimmäiseen päivään men-
nessä istuttaneet 6  786  015 puuta. 
Monissa tapauksissa istuttamista-
pahtumat ovat olleet paikkakunnil-
lamme erityisen merkityksellisiä ja 
sydämeenkäypiä. Esimerkiksi Pratt-
villen lionit Alabamassa istuttivat 
250 tainta asuntovaunualueelle, jos-
sa tornado oli aiheuttanut neljän ih-
misen kuoleman. Kaliforniassa San 
Brunon lionit istuttivat uudelleen 
kalifornialaisia mustia tammipuita 
kanjoniin, jossa tuli oli tuhonnut lä-
hes 40 kotia.  Lionien eivät puita is-
tuttaessaan pyri vain saavuttamaan 
tiettyä tavoitetta tai haalimaan ko-
koon vaikuttavia tilastotietoja, vaan 
he pyrkivät vastaamaan paikkakun-
tiensa tarpeisiin.  Kylvämme sekä pa-
rantumisen että terveyden ja hyvin-
voinnin siemeniä. 

Huhtikuussa on 
Maan päivä

Huhtikuussa vietetään jälleen Maan 
päivää, ja pohjoisella pallonpuolis-
kolla maa herää uudelleen tuotta-
maan meille kevään loiston. Nyt on 
aika ottaa lapiot esiin ja kaunistaa 
ja parantaa planeettaamme. Miten 
paljon voimme tehdä? Vastaus on 
sydämessänne, eikä lionin sydän-
tä pidä koskaan aliarvioida. Palvelu-
tehtäväämme ja toinen toistamme 

kohtaan tuntemamme luottamus 
on ajanut meitä toimintaan.  “Luo-
tan siihen” on muuttunut muotoon 
”Luotamme siihen”. Tavoitteemme 
on kaikkien lionien sydämessä. Kat-
sotaan, miten pitkälle pääsemme!

Olemme pystyneet istuttamaan 
tällaisen määrän puita lukuisien 
kumppanuussuhteidemme ansiosta. 
Kenian lionit toimivat the Aga Khan 
Development Networkin kumppanei-
na, ja yhteisenä tavoitteena on istut-
taa 1,5 miljoonaa puuta. Etelä-Intian 
lionit ovat istuttaneet 3,4 miljoonaa 
puuta useiden ryhmien avulla, ja 
monissa maissa pikkukaupunkien 
ja suurkaupunkien lionit tekevät sa-
malla tapaa yhteistyötä muiden ta-
hojen kanssa kaunistaakseen ympä-
ristöään. Leijonien karjunta kuuluu 
äänekkäimmin, kun se tapahtuu yh-
dessä toisten kanssa. 

Tämä pitää paikkansa niin pui-
den istuttamisessa kuin muissakin 
asioissa, joista esimerkkeinä mainit-
takoon näköohjelmamme, katastro-
fiapumme ja nuoriso-ohjelmamme. 
“Me luotamme” kuuluu niin voimak-
kaana ja mahtavana, että se tempaa 
muutkin mukaansa ja kanavoi hei-
dän energiansa ja voimavaransa mei-
dän päämääriimme. Tavoittakaam-
me edelleen muita ja kylväkäämme 
kumppanuuden siemeniä hyväsydä-
misiin ihmisiin, jotka eivät kuulu lio-
neihin.

Presidentti Tam avustaa puun istuttamisessa piirissä O-4 Argentiinassa.
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Rakennuspeltityöt
•  peltikatot
•  peltilistat ym.
•  piiput

Ilmastointi
•  huolto
•  mittaus ja säätö
•  nuohous

IISALMEN PELTI JA ILMASTOINTI OY
IISALMI

pelti.ilmastointi@kolumbus.fi
Puh. 017 744 301,  0440 573 950

Fax 017 744 228

Kattoturvallisuustuotteet
•  tikkaat
•  kattosillat ym.

Sadevesijärjestelmät
•  kourut
•  syöksytorvet ym.

Myös alan muut työt sopimuksen mukaan

34. kerran vietettiin YK:ssa 16.3. 
2012 vuotuista Lions-päivää. Pai-
kalla oli tänä vuonna vain 400 lei-
jonaa 23 eri maasta. Takavuosien 
lukumäärä oli 800, mutta osallis-
tujien joukkoa on jouduttu rajoitta-
maan, kun YK:n päämajarakennus-
ta remontoidaan ensimmäistä kertaa 
65-vuotisen historiansa aikana ja tä-
hän tilaisuuteen aikaisemmin käytet-
ty sali on korjauksen alaisena. Mik-
si tällaista päivää vietetään ja mikä 
on YK:n ja meidän kattojärjestöm-
me, LCI:n suhde?

Toisen maailmansodan jälkeen 
24.10.1945 (päivä tunnetaan YK:n 
päivänä), USA:n presidentti Har-
ry Truman, Englannin pääministe-
ri Winston Churchill ja muut maail-
man johtajat allekirjoittivat San 
Franciscossa YK:n perustamisasia-
kirjan. Samana vuonna Kv. Lions-
järjestön (LCI) perustajaa Melvin Jo-
nesia yhdessä järjestömme kahden 
aikaisemman presidentin (Fred W. 
Smith ja D.A. Skeen) kanssa, pyy-
dettiin auttamaan tulevan YK:n kan-
salaisjärjestöjen (NGO) perustamis-
kirjan laatimisessa. LCI oli jo siihen 
aikaan laajalle levinnyt järjestö. 

 Siitä lähtien YK:lla ja LCI:llä on 
ollut laajaa monipuolista yhteistyö-
tä yli 65 vuoden ajan. LCI:llä on ollut 
lukuisia yhteisiä hankkeita UNICE-
Fin, WHO:n ja UNESCON kanssa. 
Esimerkkeinä nykyisistä hankkeis-
ta mainittakoon maailmanlaajuinen 
näönsuojeluohjelma CSF ja viime 
vuonna alkaneet tuhkarokkoroko-
tukset yhteistyössä WHO:n kans-
sa. UNICEFin kanssa on autettu ke-
hitysmaiden koululaisia ”School in 
the Box” (Koululaatikko) ohjelman 
avulla. 

34. Lions-päivä YK:ssa
Eräs päivän mielenkiintoisimpia 

tapahtumia on vuosittaisen rauhan-
julistekilpailun voittajan ja voittaja-
työn julkistaminen. Rauhanjulisteita 
on piirretty jo yli 20 vuoden aikana. 
Nykyään niitä tehdään yli 300.000 
kpl vuosittain. Kilpailun tämänvuo-
tinen voittaja on Trisha Co Reyes 
(13v.) Filippiineiltä.

Sokeilla lapsilla myös 
rauhanjulistekilpailu

Viime vuonna päätettiin myös toi-
sesta kilpailusta. Nimittäin so keat 
lapset voivat kirjoittaa rauhankir-
joituksen (Lions International Es-
say Contest). Sen voittaja on tänä 
vuonna Nicole Smith (12v.), India-
na, USA. Molemmat voittajat saivat 
paikan päällä $5.000 palkinnon ja 
ansaitsemaansa julkisuutta.

Tuon päivän aikana monet YK:n 
virkamiehet ja presidentti Wing-Kun 
Tam pitivät esityksiä. Apulaispääsih-
teeri Robert Orr toi tilaisuuteen YK:n 
pääsihteerin Ban Ki-moonin terveh-
dyksen. Pääsihteeri arvostaa suuresti 
lionien suorittamaa työtä. Esimerkki-
nä mainittiin viime vuonna Afrikassa 
suoritetut 1,4 miljoonan lapsen tuh-
karokkorokotukset ja viime kesän jäl-
keen suoritettu 7 miljoonan puun is-
tutukset. 

Japanissa istutetaan puita vai-
mentamaan mahdollisesti tulevia 
tsunameita ja Mongoliassa pyritään 
pienentämään miljoonan puun istu-
tuksella tuulimyrskyjä. Todettiin, et-
tä nälkä tappaa maailmassa ihmisiä 
enemmän kuin malaria. Katsottiin vi-
deo, jossa eri puolilla maailmaa lei-
jonat valmistivat ja tarjosivat ruokaa 
asunnottomille.

YK:n pihalla on edelleen Suomen lahja YK:lle 1983. Tekijä on Eija Hiltunen 
ja mieleen tulee saman taiteilijan Sibelius monumentti. Kuva: Erkki Laine.

Rauhanjulistekilpailun voittaja Trisha Co Reyes esittelee Lion Kaarina Laineel-
le voittotyötään, jossa on myös Suomen lippu. Kuva: Erkki Laine.

450 lasta kuolee joka 
päivä tuhkarokkoon

Monissa maissa lasten tuhkarok-
ko on hyvin paha vitsaus. Joka päi-
vä kuolee noin 450 lasta tuhkarok-
koon. Nepalissa koulutettiin leireillä 
useita tuhansia leijonia ja sitten aloi-
tettiin ovelta-ovelle rokotukset. Sen 
jälkeen uusien tuhkarokkotapausten 
määrä suorastaan romahti.

Muutaman esitelmän ja panee-
likeskustelun lisäksi allekirjoitettiin 
YK:n ja LCI:n välinen uusi sopimus, 
joka liittyy esim. lasten huumeiden 
käytön estämiseen. Meidän kannal-
ta se tarkoittaa Lions Quest- ohjel-
man tehostamista 

Päivän ohjelmaan kuuluu myös 
lounas YK:ssa olevien suurlähetti-

läiden kanssa. Omassa pöydässäni 
oli varattu paikka Tsekin tasavallan 
suurlähettiläälle, joka ei kuitenkaan 
tullut paikalle.

Ylimääräisenä ohjelmana Kiinan 
YK:n suurlähettiläs Li Bandong kä-
vi esittämässä kiitoksensa LCI:lle 
mittavasta maailmanlaajuisesta pal-
velutyöstä. Hän on yksi niistä hen-
kilöistä, joka aikoinaan antoi luvan 
ensimmäisten klubien perustami-
seen Manner-Kiinaan. Samalla hän 
myös kiitti klubien perustamisesta 
Kiinaan. Päivän puheenjohtajana toi-
mi entiseen tapaansa tehokkaasti en-
tinen kv. presidentti Joe Wroblewski.

PID Erkki Laine
erkki.laine@lions.fi



Varapuheenjohtajan palsta

6  LION  2/12

T

On toiminut vuodesta 2000 ja 
soittanut jo n. 1300 konserttia.
– hauska lastenkonsertti, 

saippuakuplakoneet!
– ilmapallohahmot, 

isot savurenkaat!
– oma pomppulinna ja 

äänentoisto!

Vanha Rauta ‑konsertti 
vanhuksille
Konsertti ja yhteislaulutilaisuus 
esim. palvelukeskuksiin ja 
eläkeläisten tilaisuuksiin!

OHJELMAPALVELUJA LIONS‑KLUBEILLE KAUTTA MAAN:

Pressan Katit 
lastenkonsertti

Ota yhteyttä!
Valto Savolainen puh. 040 5466 953 valto@pressankatit.fiValto Savolainen puh. 040 5466 953 valto@pressankatit.fi
www.pressankatit.fi 
keikkakuvia, tarjouspyynnöt, keikkakalenteri yms.

OO
Palvelulla hyvinvointia
Oletko koskaan muistellut, miksi si-
nusta tuli leijona? Mitä tiesit etu-
käteen lionstoiminnasta? Millaisia 
ajattelit leijonien olevan? Mitä ha-
lusit leijonana saada aikaan? Näitä 
asioita on aika ajoin hyvä palautel-
la mieleen nyt, kun jäsenasiat ovat 
paljon esillä.

Me leijonat olemme ominaisuuk-
siltamme erilaisia, mutta jokaisella 
on paikkansa leijonaperheessä. Kuu-
lumme kaikki leijonien maailmanlaa-
juiseen, suureen sukuun ja klubi on 
se leijonaperhe, joka pitää huolta jä-
senistään.

Joudun tulevana puheenjohtajana 
toistuvasti korostamaan kustannus-
tehokasta toimintaa kaikilla tasoilla. 
Hallituksessa tulemme seuraamaan 
tarkasti yhteisten rahojen käyttöä. 
Otamme käyttöön toimintolasken-
nan ja teemme parhaamme, jotta jä-
senistö saisi nykyistä paremmin tie-
tää, mihin liitossa rahoja käytetään. 
Säästötoimia ei kuitenkaan enää voi 
juuri lisätä toiminnan kärsimättä. 

Avoimuutta lisätty

Tällä kaudella olemme liittotasolla 
päivittäneet lähes kaikki sääntömme. 
Olemme lisänneet avoimuutta, mistä 
yksi hyvä esimerkki on ensimmäisen 
uutiskirjeen julkaiseminen. Olemme 
tehneet suunnitelmia, joiden tarkoi-
tuksena on pienentää hallintome-
noja. Vähennämme ensi kaudella 
toimialajohtajien määrää, tiivistäm-

me toimialojen ja niiden työryh-
mien toimintaa sekä otamme entis-
tä enemmän käyttöön nykyaikaisia ja 
vaihtoehtoisia kokoustapoja skype-
yhteyksiä ja sähköpostia käyttäen.

Alkaa olla aika jäsenmaksun ko-
rotukselle, muuten joudumme lo-

pettamaan joitakin toimintojamme. 
Edellisen kerran jäsenmaksua koro-
tettiin vuonna 2009. Kustannukset 
ovat jatkuvasti nousseet ja myös 
kansainvälistä jäsenmaksua on ko-
rotettu. Heinolan vuosikokouksessa 
2013 saattaa kotimaisen jäsenmak-
sun korotus olla asialistalla.

Meidän tulee panostaa niin liit-
to-, piiri-, lohko- kuin klubitasolla-
kin mielekkäisiin ja hyvin suunni-
teltuihin kokouksiin, klubi-iltoihin 
ja muihin kuukausitapaamisiin. Kun 
pidämme toimintamme järkevänä ja 
kiinnostavana, emme joudu jatku-
vasti puhumaan jäsenhankinnas-
ta ja jäsenpoistumasta. Sellaisesta 
toiminnasta, jossa viihtyy ja josta 
saa hyvää mieltä, ei mielellään jää-
dä pois. Huumoria ja aktiivista toi-
mintaa meillä on jo ennestään. Nyt 
on vuorossa turhan byrokratian kar-
siminen ja vapautuneen ilmapiirin li-
sääminen.

Leijonan rohkeutta 
keskustella asioista

Olkaamme leijonan lailla rohkeita 
keskustelemaan asioista, vaikeis-
takin, ja etsimään niihin ratkaisuja 

Varapuheenjohtaja Seppo Söderholm on innokas hiihtäjä. Tämä kuva on perheen mökkijärveltä Luumäen Elkiänjär-
veltä maaliskuulta 2009.

Seppo Söderholm
Varapuheenjohtaja

neuvotellen. Liika jahkailu, asioiden 
jatkuva pyörittely ja tulevaisuuteen 
siirtäminen turhauttaa järkeviä lei-
jonia.

Kunnioittakaamme lionstavoittei-
den ja -etiikan mukaisesti toisiamme 
ja toistemme ajatuksia. Vaalikaamme 
hyvää henkeä ja toveruutta klubeis-
samme ja pitäkäämme Lions-ystä-
vyyttä tavoitteena eikä keinona saa-
vuttaa henkilökohtaista etua. 

Ensi kauden kansainvälisen presi-
dentin Wayne Maddenin teema on 
We Serve -henkinen Palvelun maa-
ilmassa ja kotimainen teemamme 
on Palvelulla hyvinvointia. Palvel-
lessamme ja auttaessamme muita 
saamme hyvää oloa myös itsellem-
me. Se on tervettä itsekkyyttä, sillä 
auttaessamme muita, autamme sa-
malla myös itseämme.
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Uuden pääsihteerin ensiterveiset
Tämä on ensimmäinen pääsihteerin 
palstani Lion -lehden sivuilla. Ta-
voitteeni jäsenviestinnän osalta on 
pyrkiä mahdollisimman avoimeen 
ja ajantasaiseen viestintään tiiviissä 
yhteistyössä lehden päätoimittajien, 
viestintätoimikunnan ja viestintä-
johtajan kanssa. Minut tavoittaa jo-
ko puhelimitse 09  565  59510, GSM 
040  580  2494 tai sähköpostitse  
maarit.kuikka@lions.fi. 

Jäsenrekisteri- 
päivitys

Klubien presidentit ja sihteerit ovat 
saaneet postia, jossa pyydetään tar-
kistamaan jäsenten tiedot, lisäämään 
uudet virkailijat kaudelle 2012–2103 
ja tarkistamaan klubeja koskevat tie-
dot Suomen Lions-liiton jäsenrekis-
teriin. Päivitykset ovat ehdottoman 
tärkeät mm. Lions-liiton vuosikirjaa 
varten. Sihteerillä ja presidentillä on 
käyttäjätunnukset jäsenrekisteriin 
osoitteessa www.lions.fi/rekisteri, 
jonne muutokset tehdään. Klubien 
osalta tulee tarkista klubia koske-
vat tiedot, klubin kokoontumisaika 
ja -paikka jne. Kaikki muutokset vir-
kailijatietoihin tulee tehdä 13.5.2012 
mennessä ja jäsen- ja klubitietoihin 
1.6.2012 mennessä.

Päivitysohjeet löytyvät www.
lions.fi/Jäsenkeskus/jäsenrekisteri. 

Niitä klubeja, joilla ei ole mah-
dollisuutta tehdä päivityksiä Inter-
netin kautta, on luvannut auttaa 
Marja Pakkanen liittotoimistosta  
(p. 09 565 59515). 

Vuosikokousasioita

Jyväskylän vuosikokouksen ilmoit-
tautuminen on käynnissä. Jonkin 
verran kysymyksiä on herättänyt se, 
että vuosikokouspäivät ovat perjan-
tai (kokouksen 1. osa) ja lauantai (2. 
osa). Tämä aikaisemmasta poikkea-
va käytäntö johtuu kansainvälisistä 
säännöistä (luku 1X Piirin vuosiko-
kous ja vaalit): vuosikokouksen tu-
lee päättyä ainakin 15 päivää ennen 
kansainvälisen kongressin alkamista. 
Koska Etelä-Korean Busanissa järjes-
tettävän kansainvälisen vuosikong-
ressin avajaisistunto järjestetään su 
24.6., la 9.6. on viimeinen mahdol-
linen päivä oman vuosikokouksem-
me päättämiselle. 

Jyväskylän vuosikokouksesta li-
sää liiton nettisivuilla www.lions.fi.

Vuosikokouskutsu on tullut klu-
bien presidenteille kolmena kappa-
leena. Mm. sääntömuutosasiat ovat 
vuosikokouksen agendalla.  Pyydän 
presidenttejä käsittelemään niin pii-
rin kuin liiton vuosikokousasioita jo 
loppukevään klubikokouksissa, jot-
ta vuosikokoukseen osallistuvilla 
edustajilla olisi klubin kanta selvillä 
asialistalla olevista asioista piirin ja 
Lions-liiton vuosikokouksia varten. 

Kansainvälinen 
vuosikokous

Kansainvälinen vuosikokous järjes-
tetään tänä vuonna Etelä-Korean 
Busanissa 22.–26.6. Yhteinen, mit-
tava kansainvälinen Lions-kokoontu-
minen on aina elämys siihen osal-
listuvalle. Busanin vuosikokouksen 
sivut ilmoittautumisohjeineen löy-
tyy http://www.lionsclubs.org/FI/ 
news-and-events/international-con-
vention/index.php.

Pilottihanke 
verohallinnon kanssa

Suomen Lions-liitto on käynnistä-
nyt yhteistyön verohallinnon kanssa. 
Hankkeen tavoitteena on, että lionit 
opastavat ikäihmisiä täyttämään ve-

roilmoituksen sähköisesti verkossa. 
Kyse on teknisestä opastamisesta, 
ei veroneuvonnasta eikä veroilmoi-
tusten täyttämisestä. Verohallinto 
kouluttaa hankkeeseen mukaan läh-
tevät lionit. Ensimmäisenä vuotena 
toiminta on kokeiluluontoista, ja to-
teutus tapahtuu sen perusteella, mi-
ten vapaaehtoiset lähtevät mukaan 
toimintaan. Verohallinto vastaa pro-
jektin kustannuksista.

Yhteistyö  
partiolaisten kanssa

Suomen Lions-liitto ja Suomen Par-
tiolaiset ovat sopineet yhteistyöstä 
lasten ja nuorten luontokokemus-
ten lisäämiseksi. Klubeille on tie-
dotettu yhteistyöstä piirikuvernöö-
rin kirjeessä, ja jotkut klubit ovat 
mahdollisesti jo saaneet asiaa kos-
kevia avustushakemuksia partiolip-
pukunnilta. Lions-liiton hallituksen 
päätöksen mukaisesti toive on, et-
tä avustuspyyntöihin suhtaudutaan 
myönteisesti mutta vastavuoroperi-
aatteella: partiolippukunnat auttavat 
klubeja aktiviteettien toteuttamises-
sa, mikäli klubi myöntää avustuksen. 
Yksi tapa tukea partiolippukuntia on 
auttaa heitä Hawu-telttojen hankki-
misessa.

Järjestövakuutus IF 
Vahinkovakuutuksesta

Liittotoimistolle on tullut jonkin 
verran kyselyjä vakuutusasioista. 
Muistutuksena, että Suomen Lions-
liitolla on järjestövakuutus IF Va-
hinkovakuutuksen kanssa. Vakuu-
tussopimus sisältää tapaturma- ja 
matkavakuutuksen (klubien jäsenet, 
ei puolisot) sekä vastuu- ja oikeus-
turvavakuutuksen. Huomatkaa, et-
tä vakuutus ei kata lioneille, eikä 
talkootyöväelle aktiviteeteissa sat-
tuneita vahinkoja. Lisätietoa mm. 
omavastuuosuuksista, enimmäiskor-
vausmääristä ja vahinkoilmoituksen 
tekemisestä www.lions.fi – jäsenkes-
kus – tietoluola – ohjeita – järjestö-
vakuutus.

Lions-Quest -asiaa

Quest-ohjelman terveisinä toive 
siitä, että jo nyt keväällä klubeissa 
pohdittaisiin quest-koulutusten jär-
jestämistä ensi kauden toimintojen 
suunnittelun yhteydessä. Olisi tär-
keä saada quest-koulutukset kou-
lujen työjärjestyksiin ja toiminta-
suunnitelmiin hyvissä ajoin ennen 
syyslukukauden alkamista.

Mestaruuskilpailut

Seuraavat Lions-liiton mestaruuskil-
pailut vuonna 2012 on hyväksytty 
järjestettäviksi: Karting 19.5., järjes-
täjänä LC Alahärmä (F), Ammunta, 
Skeet ja Trap 28.-29.7, järjestäjänä 
LC Ylikiiminki (I), Suunnistus 18.8., 
järjestäjänä LC Jalasjärvi (F) ja Shak-
ki 6.10., järjestäjänä LC Hartola (G). 
Keilailun Lions SM-kisat järjestää LC 
Heinola/Jyränkö (D). Liiton sivuilta 
(jäsenkeskus – jäsentoiminta) saa 
tarkempaa tietoa kilpailuiden järjes-
tämisestä ml. ajankohdista.

Aktiivista ja aurinkoista 
Lions-kevättä! 
Tavataan viimeistään Jyväskylässä.

Maarit Kuikka
pääsihteeri

Pääsihteeri Markus Flaamingin eläkkeelle lähdön läksiäiskahvit juotiin perjan-
taina 30.3. Liiton toimistossa. Siellä Markus esitteli yhden tähän asti piilossa 
pysyneen taitonsa, huuliharpun soittotaitonsa. Juhlassa hän esitti kappaleen 
”On armas mulle aallon tie”. Esityksen jälkeen juhlijat nousivat seisaaltaan 
taputtamaan paitsi sooloesitykselle niin myös ennen kaikkea kunnianosoituk-
seksi Markuksen menestyksekkäälle leijonatyölle. Ja se työ jatkuu, nyt vain 
harrastuksena. Kuva: Antti Tuomikoski.
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Haitin maanjäristyksestä 
on kulunut kaksi vuotta 

Puoli miljoonaa haitilaista on yhä 
kodittomina ja kodittomuus on yhä 
valtaisa ongelma. Slummit ylikan-
soittuvat eikä siitä seuraa ainakaan 
mitään hyvää. Raivaus- ja jälleenra-
kennustyöt etenevät hitaasti, samoin 
yhteiskunnan uudelleenpystyttämi-
nen. Haiti oli jo ennen maanjäristys-
tä yksi maailman köyhimmistä valti-
oista. Kaikki ja kaikenlainen apu on 
enemmän kuin tärkeää.

Suomalaisten leijonien lahjoitta-
mat kodit ovat Timonetten kyläs-
sä, jonne on nyt saatu rakennettua 
yhteensä sata uutta kotia maanjäris-
tyksessä kotinsa menettäneille per-
heille. Näistä sadasta suomalaisten 
varoilla – erilaiset järjestöt ja yksityi-
set ihmiset – on rakennettu yhteen-
sä 30 kotia. Niistä 4 kotia on suoma-
laisten leijonien rahoittamia. Toiset 
4 kotia on rakentumassa.

Timonetten maanjäristyksen uh-
reille rakennettu telttakylä on saatu 
purettua ja yhteensä noin 500 ihmis-
tä asuu turvallisissa uusissa kodeis-
saan. Elämä teltoissa on kovaa. Ar-
moton aurinko lämmittää vinyylisen 
turvakodin reilusti yli 100 asteeseen 
jokaikinen päivä.

Näiden ihmisten lisäksi kyläs-
sä on vaatimattomissa savimajois-
sa asuvia, alkuperäistä kylän väes-
töä noin 1500.

Läheisessä Mouin-kylässä on 
useita maanjäristyksessä kotinsa 
menettäneitä perheitä, kaiken kaik-
kiaan 16 perhettä, joista isä on kuol-

HAITI-TALOT

lut maanjäristyksessä tai perhe on 
jostain muusta syystä isätön maan-
järistyksen jälkeen. Näillä yksinhuol-
tajaäideillä on keskimäärin 3–4 lasta, 
joillakin jopa 5 tai 6 lasta. Seuraa-
va tavoite on rakentaa kodit näille 
perheille.

Kaivo-projekti

Timonetten-kylässä on yksi kaivo. 
Kaksi viikkoa sitten saatiin kaivon-
porauslaitteisto ja porausryhmä ky-
lään. Tavoitteena on saada vettä 
lähemmäs ihmisiä niin että Timo-
netten kylän asukkaat voisivat is-
tuttaa mango-, sitruuna- ja banaa-
nipuita alueelle. Juomaveden tarve 
on jo nyt turvattu tuon yhden ole-
massa olevan kaivon avulla.

Koulu

Kouluja on liian vähän ja Haitilla 
monet lapset jäävät lukutaitoa vail-
le myös siksi, että vanhemmilla ei 
ole varaa lähettää lapsia kouluun. 
Erityisessä vaarassa ovat yksinhuol-
tajaperheiden lapset. Timonetten ky-
lään rakennetaan koulua, joka val-
mistuu huhtikuussa 2012. Koulu 
palvelee sekä maanjäristyksessä ko-
tinsa menettäneiden perheiden lap-
sia että kylän alkuperäisasukkaiden 
lapsia.

Kala-allas

Kalakasvattamoon istutetaan kaloja 
tänä keväänä 2012. Puhdistuspum-
put ja hapen tuottaminen kaloille on 
toteutettu saasteettomalla aurinko-

Timonetten kylän koulun rakentamista.  Koulu valmistuu huhtikuussa 2012.

Valmis talo Timonettan kylässä.

energialla, koska kylään ei vielä tu-
le sähköä ja sähkön saanti Haitilla ei 
ole muutenkaan varmaa. Maan pre-
sidentti on pystyttänyt sähköistys-
projektin, mutta kestää kauan ennen 
kuin sähköä koteihin saadaan. 

Ensimmäisessä vaiheessa ihmi-
sille annetaan halpoja lainoja au-
rinkokeittimien hankintaan, jotta 
jonkunlainen ruuan valmistaminen 
ylipäänsä olisi mahdollista. 

Kalojen tuottamaa lantaa käyte-
tään lannoitteena puiden istutuk-
sessa. Lämpimään säähän soveltu-
via kalalajikkeita on useita ja jotkut 
kalalajikkeet tuottavat hyvin eivätkä 
vaadi huippuolosuhteita, vaikka ka-
lakasvattamo onkin varustettu mah-
dollisimman modernilla tekniikalla. 
Lisäksi kylään on rakenteilla teuras-
tamo.

Työllisyystilanne

Haitin työttömyysprosentti on noin 
70  %. Monelta hävisi työpaikka 
maanjäristyksessä ja vaikka tilapäis-
työtä on järistystuhojen raivaukses-
sa, pysyvämmistä työpaikoista ei 
ole mitään tietoa. Monilta perheiltä 
puuttuu työ ja se tarkoittaa perheel-
le tiukkaa taloustilannetta. Joskus ei 
ole varaa ostaa ruokaa ja usein las-
ten koulumaksut jäävät maksamat-
ta. Vaikka työtä olisi kylällä tarjol-
la, avustusjärjestöjen varat eivät riitä 
ihmisten työllistämiseen siinä mää-
rin kuin työtä olisi tarjolla. Tavalli-
nen haitilaisen kuukausipalkka on 
noin 100 euroa.

Tori

Uusi tori on juuri avattu. Toril-
la on 100 myyntipöytää. Ja koska 
vain pari kuukautta sitten ei ollut 
mitään, tämä on merkittävä askel 
pyrkimyksestä ulos köyhyydestä. 
Humanitaarisen avun tarkoitukse-
na on ihmishenkien pelastaminen 
ja inhimillisen kärsimyksen lieven-
täminen kriisitilanteissa.

Osallistumalla tähän huomani-
tääriseen keräykseen, sinä ja klubi-
si voitte auttaa ihmisiä heidän elä-
mänsä  murhenäytelmässä. Tutustu 
projektiin liiton Haiti-projektisivus-
tolla tai erillisellä projektisivustolla 
www.goo.gl/5Z3Hb. Sivustolle olem-
me päivittäneet myös suomalaisten 
lions-kotien perheiden tietoja.

Mika Piirron (Apua Haitille ry) 
matkakertomusta mukaillen

Leena Lappalainen
Haititalot -projektikoordinaattori

Haiti-tili 
FI54 8000 1970 8298 84 
Tunnus: ”Haiti-talot”
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Olin eilen kokouksessa, jossa sivus-
ta kuulin lauseen: se on sydämen 
asenteesta kiinni! Se kolahti, sillä 
olin juuri alkamassa pitää puhetta, 
miksi Haitia pitää edelleen auttaa. 

Miksi Haiti on minulle sydämen 
asia? Haiti on ollut sydämessäni sii-
tä asti, kun kävin siellä 90-luvulla. Jo 
tuolloin maa eli äärimmäisessä köy-
hyydessä, mikä näkyi joka puolella 
missä kävimme. Entisenä matkanjoh-
tajana minulla on ollut etuoikeus vie-
railla yli sadassa maassa ympäri maa-
ilmaa. Näillä matkoilla olen nähnyt 
muitakin maita, joissa kansalaiset 
elävät jatkuvassa köyhyydessä, mut-
ta haitilaisten köyhyys syöpyi sydä-
meeni. Kun maanjäristys iski Haitiin 
12.1.2010, oli minulle heti selvää, 
että meidän tulee auttaa haitilaisia 
kauan. Kauan vielä senkin jälkeen, 
kun maailman huomio on kääntynyt 
jo toisaalle. He eivät pääse jaloilleen 
ilman pitkäaikaista apua.

Miksi meidän tulee auttaa Hai-
tin kansaa! Haiti oli jo ennen maan-
järistystä yksi maailman köyhimmis-
tä maista. Miesten keski-ikä ennen 
vuotta 2010 oli niinkin alhainen 
kuin 38v. Maanjäristyksestä on kak-
si vuotta, silti väliaikaiset teltat ovat 
edelleen puolen miljoonan ihmisen 
ainoita ”koteja,” niissä sateet virtaa-
vat telttojen pohjien läpi, missä tau-
dit leviävät ja päivisin teltat ovat ää-
rettömän kuumia. Vanhemmilla ei 
ole töitä. 

SE ON SYDÄMEN ASENTEESTA KIINNI

Useat avustusjärjestöt palkkaavat 
ihmisiä väliaikaisesti töihin, mutta 
avustus järjestöiltäkin puuttuvat va-
rat palkata väkeä vakituisesti. Kun ei 
ole töitä, on päivittäisen ruuan hank-
kiminen perheelle äärimmäisen haas-
teellista. Monet vanhemmat voisivat 
hankkia perheen ansiot oman yrityk-
sen kautta, mutta heillä ei ole rahaa 
hankkia niihin tarvittavia työvälinei-
tä. Lapset jäävät kotiin, sillä perheillä 
ei ole varaa maksaa koulumaksuja…

Puute on valtava, toisen  asian 
puuttuminen johtaa toisen asian 
puuttumiseen. Kierre on valmis. 
Monet ihmiset Haitilla ovat henki-
sesti lopen uupuneita, kun elämä 
on jatkuvaa päivittäistä taistelua 

Mitä me lionit voimme vie-
lä tehdä? Neljään taloon siis ovat 
varat siis olemassa. Tavoite on, et-
tä jokainen piiri keräisi varoja haiti-
laisille perheille yhden talon verran. 
Se tarkoitta, että jos jokainen klubi 
Suomessa lahjoittaisi 100 €, saisim-
me tarvittavat varat kokoon ja siten 
28 perhettä pois väliaikaisista teltois-
ta. Haitin taloprojekti jatkuu ke-
säkuun loppuun asti.

Minä vetoan sinun sydämee-
si, joka tämän luit lähde autta-
maan maailman yhtä köyhimmistä 
kansoista, jonka perheet kamppaile-
vat jokapäiväisestä olemassa olos-
taan. Auttakaamme nyt, kun meillä 
on mistä antaa! Annetaan perheil-
le mahdollisuus kotiin ja uuden elä-
män alkuun!

LOPUKSI! Haitin taloihin tarkoite-
tut lahjoitukset tulee suunnata suo-
raan Suomen Lions Liiton katastro-
fitilin kautta FI54 8000 1970 8298 
84. Viestikentässä pitää ehdot-
tomasti olla lahjoittavan klubin 
nimi ja Haiti talot. Tämä on Suo-
men lionien avustusprojekti yhteis-
työssä Apua Haitille ry:n ja YWAM:n 
kanssa.

Minä kiitän sydämestäni toimi-
kunnan puolesta, että olet mukana, 
sillä Haitia ei saa unohtaa!

Marjo Kiviranta, PDG
LCIF MD-C 

0400 329 111  
marjo.kiviranta@lions.fi

Seuraavat talot rakennetaan yksinhuoltajaäitien perheille, joilla on lapsia kes-
kimäärin 3-4 ja joiden miehet ovat joko kadonneet maanjäristyksessä tai jät-
täneet perheensä sen jälkeen.

lä tehdä? 
varat siis olemassa. Tavoite on, et
tä jokainen piiri keräisi varoja haiti

Se tarkoitta, että jos jokainen klubi 
Suomessa lahjoittaisi 100 €, saisim

28 perhettä pois väliaikaisista teltois
ta. 
säkuun loppuun asti.

si, joka tämän luit 

vat jokapäiväisestä olemassa olos
taan. Auttakaamme nyt, kun meillä Seuraavat talot rakennetaan yksinhuoltajaäitien perheille, joilla on lapsia kes-

elossa olemisesta. Varsinkin nuoret 
miehet ovat turhautuneisuudessaan 
lähteneet rikollisille teille ja hankki-
vat elantonsa kyseenalaisin keinoin. 
Nämä ovat mielestäni sellaisia syi-
tä, miksi meidän Suomen lionien tu-
lee tänäänkin olla auttamassa Hai-
tin kansaa.

Lahjoitustilanne! Suomen lio-
nien kautta on Haitille valmistu-
nut jo kaksi kahden perheen taloa. 
Keräyssumma oli tätä kirjoittaessa 
(16.3.2012) 25  714.20 €. Lämmin 
kiitos kaikille niille klubeille, jotka 
olette jo auttaneet. Toisaalla täs-
sä lehdessä on tarkemmin selostet-
tuna, mitä Timonettan kylässä par-
haillaan tehdään.

Espanjan piirissä 116 A toimiva LC Torrevieja/Suomi on presidenttinsä Jar-
mo Peltosen johdolla ottanut 10. juhlavuotensa 2012 pääavustuskohteek-
si Lorcan kaupungin, joka vaurioitui pahoin maanjäristyksessä 11.5.2011. 
Peltonen, joka toimii lohkon III A puheenjohtajana ja Espanjan Lions-sää-
tiön Lorca-ryhmän koordinaattorina, vetoaa asiassa myös Suomen klubeihin.

Vain muutamia viikkoja ennen Lorcan maanjäristyksen vuosipäivää 11.5. 
tilanne kaupungissa on edelleen vakava. Yli 1200 perhettä asuu tilapäisma-
joituksessa ja Punaisen Ristin hallinnoimassa telttakylässäkin sinnittelee 
edelleen kymmenittäin ihmisiä. Keskustassa näkyy paljon eri värein merkit-
tyjä vaurioituneita rakennuksia, joista osa on korjauskelpoisia ja osa pur-
kutuomion saaneita. Lorcan keskustan rakennuksista vaurioitui järistykses-
sä yli 80 %.

Espanjan lionien ykköskohde nyt on maanjäristyksessä tuhoutuneen syn-
tymävammaisten lasten hoito- ja kuntoutuskeskuksen jälleenrakentaminen 
yhteistyössä Vodafonen säätiön ja keskuksen vanhempainyhdistyksen kans-
sa. Projektin perustamisasiakirjat on allekirjoitettu, ja uusi keskus saatanee 
auki jouluksi 2012. Alkujaan miljoonan euron projekti on pilkottu osiin, jois-
ta uuden rakennuksen 1. vaiheen hinta nousee kalustettuna ja varustettuna 
noin 400  000 euroon. Espanjan lionit kiittävät säätiönsä välityksellä kaikkia 
asiaan jo osallistuneita klubeja ja etenkin Suomen Lions-liittoa, jonka avus-
tus 5  000 euroa on herättänyt ansaittua huomiota Lorcassa ja vauhdittanut 
Lions-klubin perustamista kaupunkiin.

Torreviejan lionit jälleenrakennustyössä

Suomalaiset otettiin vastaan Lorcan kunnantalolla. LP Jarmo Peltonen puhuu 
kunnan edustajille Maricarmen Ruizille ja Antonia Lópezille.

Lisätietoja saa lion Jarmo Peltoselta, jarmo@bonavidaspain.com, 
puh. +34 626 751 585.
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Suomen Lions-liiton suurin koskaan 
kehitysyhteistyöhanke, Ratnapuran 
silmäsairaala, on aloittanut myös 
leikkaustoiminnan. Suurlähettiläs 
Terhi Hakala tuli Intian Delhistä kat-
somaan mitä olemme saaneet aikai-
seksi ja oli näkemääänsä tyytyväi-
nen.

Suomen suurlähetystö Intian 
New Delhissä hoitaa suomalaisia 
asioita myös niissä naapurimaissa, 
joissa Suomella ei ole omaa lähetys-
töä. Sri Lanka on yksi niistä maista.

Suomen Intian suurlähettiläs Terhi Hakala 
vieraili Ratnapuran silmäsairaalassa

New Delhissä oleva suurlähettiläs 
Terhi Hakala teki tammikuun puo-
livälin jälkeen virkamatkan Sri Lan-
kaan ja hän käytti ajastaan yhden 
päivän vierailemalla Ratnapurassa 
lions-silmäsairaalassa, joka on Suo-
men Ulkoasiainministeriön (UM) 
ja suomalaisen kansalaisjärjestön 
(Suomen Lions-liitto ry) kehitysyh-
teistyöhanke. Hankkeen tarkoitus 
on rakentaa, varustaa ja käynnistää 
lions-silmäsairaala.

UM rahoittaa alkuperäisestä 
hankesuunnitelmasta enintään 85 
% eli 505  500 €. Lions-liitto rahoit-
taa omarahoituksena vähintään 15 
% eli 90  875 € rahana. Se on tarkoi-
tettu leikkaussalin laitteisiin ja tar-
vikkeisiin. Lisäksi suomalaiset lionit 
tekevät tässä hankkeessa 15  000 eu-
ron edestä vapaaehtoistyötä. Hank-
keen kestoaika oli 2009–2011. UM:n 
rahallinen osuus pysyi samana ko-
ko ajan. Sen sijaan meidän rahoitus-
osuus on kasvanut, lähinnä lisäänty-
neen kerrosalan myötä. 

Samoin vapaaehtoistyön suun-
niteltu arvo kasvoi huomattavasti ja 
se oli suomalaisten leijonien osalta 
2009–11 yhteensä noin 70  000 eu-
roa. Kun hankkeeseen sitoutuneet 
suomalaiset lionit tekevät työtä Suo-
messa tai Sri Lankassa hankkeen hy-
väksi, niin sen työn arvoksi laske-
taan 20 € tunnilta. Tämä on vain 

laskennallinen omarahoituksen arvo 
eikä siinä käsitellä mitään rahaa. Mi-
tään matkustamisaikoja ei tähän saa 
laskea. Voidaan sanoa, että me olem-
me tehneet noin 3 500 tuntia vapaa-
ehtoistyötä kokousten, neuvottelu-
jen, sähköpostien, tarkastusten ym. 
muodossa.

Tässä vaiheessa voitaneen sanoa 
leikkisästi, että kun UM on antanut 
puoli miljoonaa euroa tähän sairaa-
lahankkeeseen, niin suurlähettiläs 
Hakala tuli päärahoittajan puolesta 

katsomaan, miten me olemme tuon 
rahan käyttäneet.

Toisena päivänä odotti 
40 potilasta vuoroaan

Suurlähettiläs Hakala saapui 
21.1.2012 sairaalaan seuranaan lä-
hetystösihteeri Heli Lehto Delhin 
suurlähetystöstä. Hän kätteli vas-
taanottajat ja henkilökunnan sekä 
tervehti aulassa vastaanotolle vuo-
roa odottavia noin 40 potilasta. Sen 

Sairaanhoitajat auttavat 
vanhuksia sairaalan bussista 
sairaalaan. Kuva: Erkki Laine.

Sri Lankan Lions Ystävät-seuran 
jäsensihteeri, lion Kaarina Laine 
kiinnittää seuran jäsenmerkin 
suurlähettiläs Hakalan rintaan. 
Kuva: Erkki Laine.

Suurlähettiläs Terhi Hakala ja Dr. Widanapathirana leikkausten jälkeen. 
Kuva: Erkki Laine.
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jälkeen hän tutustui sairaalan tiloi-
hin, mukaanlukien leikkaussali, jos-
sa oli menossa sairaalan historian 
toinen leikkauspäivä ja 21 potilaan 
harmaakaihileikkaukset. Seuraavak-
si hänet vietiin alakerrassa olevaan 
monitoimihuoneeseen, joka on ra-
kennettu kokouksia, koulutuksia ym 
tilaisuuksia varten. Siellä Erkki Lai-
ne esitti hänelle tietopaketin sairaa-
lan toiminnasta, Suomessa tehdyn 
englanninkielinen Powerpoint-esi-
tyksen avulla.

Sairaalan säätiön hallituksen pj. 
PID Asoka Gunasekera kertoi li-
sää sairaalan toiminnasta ja säätiön 
hallituksen ainaisjäsen PIP Mahen-
dra Amarasuriya kertoi yleisem-
piä asioi ta lionsien näönsuojelus-
ta. Myös paikallinen DG esitti oman 

Suurlähettiläs 
Hakalan kiitos

”Vierailin Suomen Lions-liiton kehitysyhteistyövaroin toteuttamas-
sa Ratnapuran silmäsairaalassa Sri Lankalla tammikuun lopulla. 
Suomen ulkoasiainministeriö on rahoittanut Lions-liiton sairaala-
hanketta noin puolella miljoonalla eurolla vuodesta 2009 lähtien. 

Päivän mittaisen vierailun aikana sain tilaisuuden tutustua sai-
raalan tiloihin ja toimintoihin ja pääsin myös seuraamaan käynnis-
sä ollutta harmaakaihileikkausta. Olin erittäin vaikuttunut kaikesta 
Ratnapurassa näkemästäni, kuulemastani ja kokemastani. Sairaa-
la on selvästikin hyvin rakennettu, hygieniatasoon on kiinnitetty 
erityistä huomiota, ja mikä tärkeintä, sairaala pyrkii saavuttamaan 
myös kaikista köyhimmät ja syrjäytyneimmät asiakkaat. 

Haluan välittää lämpimät kiitokseni kaikille sairaalaan suunnit-
teluun, toteutukseen ja valvontaan osallistuneille henkilöille sekä 
Suomessa että Sri Lankalla. Erityiskiitokset kuuluvat sairaalan han-
kevastaava Erkki Laineelle sekä puolisolleen Kaarinalle vieraanva-
raisuudesta ja järjestelyistä matkani aikana sekä uupumattomasta 
ja ansiokkaasta työstä silmäsairaalan perustamiseksi Ratnapuraan. 

Toivotan onnea ja menestystä sairaalatoiminnalle myös tästä 
eteenpäin.”

Terhi Hakala
Suurlähettiläs

PID Asoka Gunasekera (vasemmalla), PIP Mahendra Amarasuriya, 
PID Erkki Laine, suurlähettiläs Terhi Hakala ja lähetystösihteeri Heli Lehto. 
Kuva: Kaarina Laine.

tervehdyksensä. Sri Lankan Lions-ys-
tävät -seuran jäsensihteeri lion Kaa-
rina Laine kiinnitti seuran jäsenmer-
kin suurlähettiläs Hakalan rintaan. 
Samalla todettiin, että sairaala on 
ottanut seuran ”Suomen lippu – Sri 
Lankan lippu – Lions logo” -tunnuk-
sen omaksi logokseen. Näin Suomen 
lippu on aina sairaalassa esillä.

Suurlähettiläs oli 
tyytyväinen näkemäänsä

Omassa puheessaan suurlähettiläs 
Hakala lausui kiitoksensa Suomen 
Lions-liitolle ja hankkeessa muka-
na oleville lioneille. Lisäksi hän il-
moitti olevansa erittäin tyytyväinen 
näkemäänsä. Nähdessään alaker-
rassa olevan rakentamattoman 700 

m² kokoisen tyhjän tilan, hän tote-
si, että ”teillä on tässä vielä edessä 
paljon haastetta”. Lisäksi hän kysyi 
jatkorakentamisesta. Hänelle vastat-
tiin, että rakentaminen jatkuu, kun 
ensin löydämme sille omarahoituk-
sen. Ja kun se on löydetty, niin me 
kyllä muistamme ministeriötä hanke-
hakemuksella. Nimittäin jos me em-
me sitä tee, niin japanilaiset saatta-
vat tulla sen tekemään.

Samana iltana PID Gunasekera 
tarjosi Colombossa illallisen suurlä-
hettiläs Hakalalle. Illallisen yhteydes-
sä keskusteltiin mm. rajatusta mää-
rästä yksityispotilaita ja sairaalan 
kestävästä kehityksestä sekä muis-
ta sairaalan tulevaisuuteen liittyvis-
tä asioista.

UM:n edustajien vierailut jatku-
vat sairaalassa vielä tämän jälkeen-
kin. Kirjoitan tätä helmikuun puo-

livälissä ja pari viikkoa myöhemmin 
olen Sri Lankassa seuraavalla seuran-
tamatkalla, hieman suunniteltua ai-
kaisemmin. Nimittäin 1.3.2012 sai-
raalassa tulee vierailemaan UM:stä 
Helsingistä kaksi virkamiestä, jotka 
hoitavat muiden suomalaisten kansa-
laisjärjestöjen kehitysyhteistyöhank-
keita ja ovat alueella muiden hankkei-
den tarkastusmatkalla.

Uskoakseni sairaalahankkeellam-
me on UM:n käytävillä hyvä maine, 
kun se kiinnostaa muitakin virkamie-
hiä. Jos näin on, niin sehän on vain 
hyvä meille.

Tulen kirjoittamaan sairaalan var-
sinaisesta toiminnasta tulevissa leh-
dissä.

PID Erkki Laine
sairaalan hankevastaava

erkki.laine@lions.fi

Trisha Co Reyes, 13-vuotias tyttö Ma-
nilasta (Filippiinit) on nimetty pääpal-
kinnon voittajaksi 24. vuosittaisessa Lionien 
kansainvälisessä rauhanjulistekilpailussa. ”Maalaukseni piiloutunut lap-
si olen minä”, sanoi Reyes. ”Kuvassa on lapsia kaikkialta maailmasta, 
joilla on rakkautta, vapautta, yhtenäisyyttä ja rauhaa.”

Reyesin juliste voitti omaperäisyydellä, taiteellisuudella ja tämän vuo-
den aiheen "Lapset tuntevat rauhan" osuvalla kuvaavuudella. ”Me lap-
set voimme tehdä oman osamme opiskelemalla ahkerasti ja istuttamal-
la puita, jotta voimme pelastaa äiti maan ja suojella sitä”, sanoi Reyes.

Reyesin juliste valittiin kansainväliseen arviointiin selvinneestä 126 ju-
listeesta 60 maasta. Nämä julisteet läpäisivät paikalliset karsinnat. Vuo-
sittain 11–13-vuotiaat lapset piirtävät yli 350 000 kilpailutyötä.

Pääpalkinnon voittajana Reyes saa 5 000 dollaria ja matkan erityiseen 
palkintotilaisuuteen Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa 
-tilaisuuteen New York Cityyn. Hänellä on mukanaan äiti, sisar ja Manila 
Centennial Lions Clubin presidentti. Tämä klubi sponsoroi jokavuotisen 
kilpailun Reyesin koulussa, St. Stephen’s High Schoolissa.

”Lionit eri puolilla maailmaa uskovat rauhan edistämiseen ja siihen, 
miten tärkeää on rohkaista nuoria ajattelemaan luovasti”, sanoi Lions 
Clubs Internationalin presidentti Wing-Kun Tam.

Pääpalkinnon voittajan lisäksi jokainen 23 kunniapalkinnon saajasta 
saa todistuksen ja 500 dollaria. Tänä vuonna kunniapalkinnon voittajia 
asuu seuraavissa maissa: Brasilia, Englanti, Etelä-Afrikan tasavalta, Guam, 
Intia, Islanti, Japani, Kiina, Kolumbia, Panama, Peru, Portugali, Romania, 
Taiwan, Thaimaa ja Yhdysvallat (Arizona, Connecticut, Georgia, Kansas, 
Minnesota, New Hampshire ja Pohjois-Carolina).

Loppukilpailuun osallistuneet 24 julistetta ovat näytteillä 95. Lions 
Clubs Internationalin vuosikongressissa Busanissa (Etelä-Korea). Lions 
Clubs Internationalin verkkosivuilla osoitteessa www.lionsclubs.org voit 
katsoa voittaneita rauhanjulisteita, lukea lisää kilpailusta ja lähettää rau-
hanjulistekilpailun e-postikortteja. Lionit perustivat Rauhanjulistekilpai-
lun vaaliakseen nuorten ihmisten rauhan ja kansainvälisen yhteisymmär-
ryksen henkeä maailman laajuisesti.

Filippiiniläistyttö 
voitti
rauhanjuliste-
kilpailun
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Yhteistyötä parhaimmillaan. LCIF- ja Gates -säätiöiden yhteinen han-
ke kerätä 15 miljoonaa US dollaria 30.6.2012 mennessä millä rahoil-
la rokotetaan lapsia tuhkarokkoa vastaan.

Suomen Lions -liiton hallitus suosittelee, että jokainen lion lähtisi vielä 
tämän kevään aikana mukaan maailmanlaajuiseen tuhkarokko ohjelmaan

ONE SHOT, ONE LIFE 
YKSI ROKOTE, YKSI ELÄMÄ

450 lasta maailmassa kuolee joka päivä tuhkarokon aiheuttamiin kompli-
kaatioihin.Tavallisia jälkitauteja ovat keuhkokuume, sokeutuminen, kuulon 
heikentyminen ja aivojen turvotus.

LCIF on mukana hankkeessa, missä yritetään poistaa tuhkarokko koko 
maailmasta vuoteen 2020 mennessä. LCIF tekee tuhkarokko ohjelmaa yhdes-
sä sellaisten järjestöjen kuten mm WHO, UNICEF ja Punainen Risti kanssa.

Bill ja Melinda Gates- säätiö haastoi kaikki maailman lionit. Gates- säätiö 
on luvannut lahjoittaa LCIF:n kautta tuhkarokko ohjelmaan 5 miljoonaa US 
dollaria (n.3,85milj €), jos me lionit pystymme keräämään 10 miljoonaa US 
dollaria (n.7,7 milj, €). Yhteensä siis 15 miljoonaa USD. Jokaista lionilta tu-
levaa kahta dollaria vastaan, lahjoittaa siis Gates -säätiö yhden dollarin. Ga-
tes -säätiön lahjoitus on suurin yksittäinen lahjoitus kautta aikojen LCIF:lle. 
Aikaa keräykselle on annettu 30.6.2012 asti. Tarkoituksena on saada roko-
tettua 157 miljoonaa lasta tämän vuoden loppuun mennessä.

Neljässä pilottimaassa Madagaskar, Mali, Etiopia ja Nigeria on rokotettu 
tähän mennessä 41 miljoonaa lasta. Lisäksi rokotukset ovat alkaneet myös 
Nepalissa. Lionit tukevat myös rokotuskampanjoita Keniassa, Ugandassa, 
Kongon Demokraattisessa Tasavallassa ja Haitilla.

Lionit vauhdittamaan tuhkarokko-ohjelmaa

Tuhkarokko-ohjelma ja Suomen lionit

Tuhkarokko-ohjelmassa Suomen lionien osuus on 154000 €. 
Jäsentä kohden tämä on 6 €/jäsen.
Lahjoitukset tulisi tehdä Suomen Lionsien katastrofitilin kautta
FI54 8000 1970 8298 84.
Viitteeseen tulee ehdottomasti merkitä klubin nimi ja 
Tuhkarokko ohjelma Näistä lahjoituksia VOI ”korvamerkitä” 
Melvin Jones- (MJF) tai PMJF -jäsenyyksiin.

Jokainen dollari, mikä lahjoitetaan tuhkarokko ohjelmaan, vie meitä lähem-
mäksi tavoitettamme tuhkarokon hävittämiseksi maailmasta. Olethan sinä-
kin mukana! Pelasta lapsi turhasta kuolemasta, mikä on yhdellä rokotuk-
sella estettävissä.

Marjo Kiviranta, PDG
LCIF MD-C

Rantasipistä löytyvät kaikki lomapäivien ilot, kylpylät, vesileikit, luonto-
polut, kalarannat, herkkuhetket. Lapset ovat meillä tähtivieraita.

PIKKULEIJONIEN UNELMALOMA

Paljon lomapaketteja, lisätiedot ja varaukset:
www.rantasipi.fi tai 020 055 055
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LCI:n KOPIO 
(Toimita LCI:lle 1. toukokuuta, 2012 mennessä) 

Lionsklubien kansainvälinen vuosikongressi – 2012 Busan, Korea 

Klubin kv. numero:   Piiri:    Sallittujen edustajien lkm: 
           Jäsenet: 
Klubin nimi: 

Osoite: 

Tarkasta oman klubisi sallittu edustajalukumäärä kääntöpuolelta. 

Merkitse yksi:  EDUSTAJA  TAI   VARAEDUSTAJA 

Nimenselvennys: ______________________________   Allekirjoitus: ________________________________ 

Allekirjoittaja vahvistaa täten, että yllämainittu henkilö on esitetyn lionsklubin toimiva jäsen ja 
asianmukaisesti valtuuttama edustaja/varaedustaja mainittuun Lionsklubien kansainvälisen järjestön 
vuosikongressiin.  

_____________________________________________________  
Klubivirkailijan (klubipresidentin, sihteerin tai rahastonhoitajan) allekirjoitus 

Lähetä lomakkeen yläosa 1. toukokuuta 2012 mennessä Club & Officer Record Admin osastolle.  1. toukokuuta jälkeen, 
tuo mukanasi vuosikongressiin. 

Lions Clubs International, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 USA
FI 

EDUSTAJAN / VARAEDUSTAJAN KOPIO 
(Tuo tämä osa mukanasi vuosikongressin) 

Lionsklubien kansainvälinen vuosikongressi – 2012 Busan, Korea 

Klubin kv. numero:   Piiri:    Sallittujen edustajien lkm: 
           Jäsenet: 
Klubin nimi: 

Osoite: 

Tarkasta oman klubisi sallittu edustajalukumäärä kääntöpuolelta. 

Merkitse yksi:  EDUSTAJA  TAI   VARAEDUSTAJA 

Nimenselvennys: ______________________________  Allekirjoitus: ________________________________ 

Allekirjoittaja vahvistaa täten, että yllämainittu henkilö on esitetyn lionsklubin toimiva jäsen ja 
asianmukaisesti valtuuttama edustaja/varaedustaja mainittuun Lionsklubien kansainvälisen järjestön 
vuosikongressiin. 

_____________________________________________________  
Klubivirkailijan (klubipresidentin, sihteerin tai rahastonhoitajan) allekirjoitus 

LCI stamp for 
Alternate 
Delegate 

certification 
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Suomen Lions-liiton kuvernöörineu-
vosto kokoontui 18.2.2012 Vantaalla 
ilman pääsihteeriään. Eläkkeelle kau-
den lopussa jäävä pääsihteeri Mar-
kus Flaaming on lomalla vuoden 
alusta lähtien ja valitun pääsihteeri 
Maarit Kuikan toimikausi alkoi 1.3. 
Väliaikaisena kuvernöörineuvoston 
sihteerinä toimi liiton sihteeri Su-
sanna Gustafsson.

Kuvernöörineuvoston kokouk-
sen asialistalla oli runsaasti vuosi-
kokousasioita, mm. klubialoitteet 
sekä sääntömuutosasioita. Lisäk-
si kokouksen päätöksiä leimasi lii-
tossa aloitetut säästötalkoot ja mm. 
nuorisotyön toimialanjohtajan toimi 
lakkautettiin. Tiukkaa taloustilannet-
ta lisää tiedossa oleva liittotoimiston 
remontti. Uudeksi korttityöryhmän 
puheenjohtajaksi valittiin hallituk-
sen esityksestä IPDG Reijo Stedt Es-
poo/Matinkylä ja  nettityöryhmän 
puheenjohtajaksi lion Henri Säilä 
LC Turku/Archipalago. Quest-työ-
ryhmän puheenjohtajan hakuaikaa 
jatkettiin 25.4. saakka.

KVN:n kokouksen avajaisjuhlassa 
N-piirin tervehdyksen esittänyt DG 
Pekka Sarvanto totesi, että kanssaih-
misten auttaminen sekä nuorisosta, 
vanhuksista, vammaisista ja mm. ve-
teraaneista huolehtiminen ovat klu-
biemme tärkeimpiä tehtäviä. Ne ovat 
toimintamme oleellinen sisältö ja se 
velvoite, joka oikeuttaa klubien ole-
massa oloon. 

Liittomme tarvitsee myös oman 
organisaationsa voidakseen toimia 
yhteisten sääntöjen ja toimintape-
riaatteiden mukaisesti. Etenkin kan-

Säästötalkoot leimaavat 
Lions-liiton lähivuosien toimintaa

sainvälinen järjestömme tarvitsee 
yhteisiä toimintaperiaatteita ja ta-
voitteita sekä organisaation omine 
ohjeistuksineen ja säännöstöineen. 
Ilman koossapitävää organisaatio-
ta emme muodostaisi perhettä, jol-
laiseksi kansainvälinen presidentti 
Wing-Kun Tam haluaa meitä kaik-
kia kutsua jäsenistä aina järjestön 
ylimpään johtoon saakka. Yhteinen 
luottamus syntyy siitä, että avoi-
mesti tiedotetaan tapahtumista, 
toimenpiteistä ja tehdyistä päätök-
sistä. Nämä ovat asioita, joihin lii-
ton johto yhdessä viestintäjohdon 
kanssa ovat tällä kaudella vakavas-
ti paneutuneet. Kaikkea ei saada ai-
kaan yhdessä yössä, mutta tässäkin 
kokouksessa otamme kantaa näihin 
toiminnan läpinäkyvyyttä edistäviin 
toimenpiteisiin.

Avajaisjuhlan musiikkiannista 
vastasivat Jaakko Hietikko, Hannu 
Forsberg ja Arto Hosio säestäjänään 
Toni Päärni.

Jäsenmaksu ennallaan

KVN esittää vuosikokoukselle ta-
lousarviota, joka perustuu nykyiseen 
27 euron jäsenmaksuun. Liittymis-
maksuja ei peritä ja kannatusmaksut 
ovat 5 tähden osalta vuodelta  4  000 
ja kahdelta vuodelta 6  500 euroa, 4 
tähden 2  500 ja 4  000 euroa sekä 3 
tähden maksut 500 ja 800 euroa.

Vuosikokousjärjestelyn työryh-
män perustamisesta luovuttiin. Tar-
kistettiin Suomen Lions-liiton sään-
töjä ja ohjesääntöä sekä klubien 
mallisääntöjä kuten toimikuntaohjet-

Ikäihmisten 
veroneuvontaa 

kokeiluluontoisena

Verohallinto on ehdottanut Lions-lii-
tolle yhteistä projektia, jossa lionit 
opastavat ikäihmisiä täyttämään ve-
roilmoituksen sähköisesti verkossa. 
Kyse on teknisestä opastamisesta, ei 
siis veroneuvonnasta, eivätkä lionit 
täytä kenenkään veroilmoituksia. Ve-
rohallinto vastaa hankkeen kustan-
nuksista.

KVN päätti äänestyksen jälkeen 
toteuttaa projektin ensimmäisenä 
vuotena kokeiluluontoisena ja to-
teutetaan sen mukaan, miten va-
paaehtoisia saadaan ilmoittautu-
maan. Verohallinto antaa lioneille 
myös koulutuksen ja nämä antavat 
täyttöopastuksen kotipaikkakunnil-
la 2.4.–15.5.2012 yhteistyössä pai-

kallisten pankkien, seurakuntien tai 
kuntien kanssa. Kyseessä on klubin 
palveluaktiviteetti.

Kuvernöörineuvosto äänesti 
myös Nenäpäivä-kampanjan jatka-
misesta. Päätökseksi tuli, että liitto 
ei enää osallistu entisessä muodos-
saan nenäpäivään, mutta suosittelee 
klubeja halutessaan osallistumaan 
siihen. Auditointiaktiviteetti jatkuu 
ainakin vuoden 2012 ajan. Toimin-
ta-ajatus ja painopistealueet, lions-
vuosi ja talousarvio 2012–2013 sekä 
toimenpiteet 2012–2017 käsiteltiin 
ja viedään vuosikokouksen päätet-
täviksi. Todettiin myös ehdokkaat 
eri virkoihin ja vuosikokouspaikka-
kunta 2016. 

Avajaisjuhlan musiikkiannista vastasivat Jaakko Hietikko, Hannu Forsberg ja 
Arto Hosio, säestäjänään Toni Päärni. Kuva: RNen.

Liiton puheenjohtaja Heimo Porinkara puolisonsa Tuiren kanssa luovutti maa-
kuntaviirin apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipposelle. Kuva: RNen.

ta ja liiton matkustussääntöä. Muu-
tokset esitetään vuosikokouksen hy-
väksyttäväksi ja ne astuvat voimaan 
1.7.2012.

PID Harri Ala-Kuljulle annet-
tiin kannatustodistus kansainvä-
lisen järjestön 2. varapresidentin 
virkaan vuosille 2013–2014. Toi-
minta-ajatuksen ja painopistealuei-
den 2012–2013 hyväksyminen me-
nee vuosikokouksen päätettäväksi. 
Mikäli suomalaisen lionsliikkeen ar-
vot päivittyvät Jyväskylän vuosiko-
koukseen mennessä, ne päivitetään 
vuosiko kouksessa saman käsittelyn 
yhteydessä. Kotimaiseksi teemaksi 
KVN esittää Palvelulla hyvinvointia 
– Valfärd genom service.

MD-GMT-koordinaattori Maija-
Liisa Heikkilä totesi jäsenmäärän ole-
van 31.1. 25577, jossa on miinusta 
141. Myös muissa Pohjoismaissa on 
jäsenkatoa. Naisia on jäseninä Suo-
messa 16 prosenttia, eniten C-pii-
rissä 22,8 prosenttia. N-piirin pro-
senttimäärä on 22 ja E-piirin 17,4. 
Euroopassa naisia jäsenmäärästä on 
29 prosenttia.

PID Harri Ala-Kulju esitteli Suo-
mi johtoon -tilannetta ja totesi hank-
keen eteenpäin viemiselle olevan 
eduksi, että jäsenmäärä on +/–0 tai 
mieluummin kasvua. LCI:n lahjoi-
tuksia ei tule unohtaa ja raportointi 
ja rekisterit laitettava kuntoon. Tär-
keää olisi myös näkyvä edustus se-
kä Pusanin että Hampurin kansain-
välisissä kokouksissa. 

LQ-CD Heidi Rantala totesi ra-
portissaan, että kursseille ilmoittau-
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tuneita on noin 800. Syksykursseja 
oli 18 ja kevätkursseja 28 sekä kolme 
normaalikoulua. DG:t ja VDG:t pää-
sevät maksuitta kursseille. MD-GLT-
koordinaattori Rafael Frans kertoi 
raportissaan DGe- ja CDG-koulutuk-
sen olevan 5.–6.5. Muutosvalmenta-
jat järjestävät piireissä johtamisval-
mennuksen. Pääkohderyhminä ovat 
1. varapresidentit ja strategiatyöstä 
kiinnostuneet. Pyrkimyksenä on, 
että jokaisella klubilla on kirjallinen 
strategia ja että jäsenestä pidetään 
hyvää huolta. Valmentajat osallistu-
vat myös APJ- ja LPJ-koulutukseen.

Kuvernöörineuvoston avajaisjuhla veti Congress Centerin juhlasalin täyteen 
lioneita puolisoineen, leoja sekä kutsuvieraita. Keskellä PID Aimo N.K.Viitala 
ja vasemmassa reunassa PID Harri Ala-Kulju puolisonsa Sirkun kanssa.  
Kuva: RNen.

Jyväskylän vuosikokous saa käsitel-
täväkseen määräaikana jätetyt 12 
klubialoitetta. Lisäksi hallitus jät-
ti aloitteen joulu- ja ystävänkortti-
asiassa. Kuvernöörineuvosto on 
laatinut aloitteisiin oman päätöseh-
dotuksensa.

LC Kuopio/Päiväranta esittää, et-
tä Lion-lehti lähetetään edesmen-
neen lionin leskelle toimintakau-
den loppuun saakka.
Kuvernöörineuvoston päätösehdotus 
vuosikokoukselle: Vuosiko kous hyväk-
synee aloitteen. Lehti voidaan toimit-
taa esimerkiksi erillisenä ilmaistilauk-
sena kauden loppuun asti. Hallitus 
selvittää edullisimman toteutustavan.

LC Nurmo/Lakeus: Japanin ka-
tastrofikeräyksen voimistaminen 
luopumalla päämajassa merkkien 
ja pinssien hankinnasta vuosina 
2013–2014.
Kuvernöörineuvoston päätösehdotus 
vuosikokoukselle: Kuvernöörineu-
vosto ehdottaa, että aloitetta ei hy-
väksytä. Suomen Lions-liitolla ei ole 
toimivaltaa kansainvälisen päämajan 
varainkäytössä. Suomen Lions-liitto 
välittää vain klubien omilla hallinto-
varoillaan hankkimia merkkejä ja pins-
sejä. Se ei hanki niitä itselleen. Klubit 
päättävät itse merkki- ja pinssihan-
kinnoista omista hallintovaroistaan. 
Avustuksiin (ml. Japanin katastrofi) 
käytetään klubien aktiviteettivaroja. 
Näistä ei myönnetä muita tunnus-
tuspalkintoja kuin aloitteessa mai-
nittu Melvin Jones -jäsenyys.

LC Uusikaupunki/Merettäret esit-
tää vuosikirjan parantamista li-
säämällä klubitietoihin klubin 
jäsenmäärän ja luettelon sen ys-
tävyysklubeista.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Kuvernööri-
neuvosto ei kannata aloitteen hyväk-
symistä, koska jäsenrekisterimme, 
josta jäsenmäärät löytyvät helposti, 

on tällä kaudella avattu jäsenistölle. 
Myös ystävyysklubit löytyvät jäsen-
rekisterimme tietokannasta ja erilli-
sestä luettelosta Lions-vuosikirjasta.

LC Kuopio/Canth: ARS-adressien 
ulkonäön parantaminen.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Kuvernöö-
rineuvosto on välittänyt aloitteen 
AR-säätiölle, koska AR-säätiön ad-
ressien ulkoasusta päättää AR-sää-
tiön hallitus.

LC Oulu/Hannat: Lionsklubien jä-
senten osoitetiedot vuosikirjassa 
muutetaan sähköpostiosoitteiksi.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Kuvernööri-
neuvosto ehdottaa, että aloitetta ei 
hyväksytä. Tietoturvan vuoksi em-
me julkaise nykyisinkään kenen-
kään (esim. piirihallitukset) sähkö-
postiosoitteita. Muutos olisi myös 
erittäin suuritöinen ja raskas ylläpi-
tää. Kaikilla jäsenillä ei edes ole säh-
köpostiosoitetta.

LC Oulunsalo ja LC Espoo/Keskus 
esittävät yhteistyön aloittamista 
Suomen Special Olympics -järjes-
tön kanssa.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Kuvernööri-
neuvosto ehdottaa, että liiton hal-
litus selvittää ensi toimintakauden 
aikana mahdolliset yhteysmuodot 
Special Olympics Finlandin kanssa. 
Tavoitteena on luoda toimintakehys, 
jolla klubit ja piirit voivat aloittaa yh-
teistyön järjestön kanssa. Kysymyk-
sessä on koko kansainvälisen Lions-
järjestön yhteistyöhanke, johon on 
tärkeää tarjota Suomenkin lionklu-
beille mahdollisuus osallistua.

LC Espoo/Olari esittää, että vuo-
sikokous velvoittaa Lions-liiton 
hallituksen laatimaan aikataulute-
tun suunnitelman, jolla vuosikirja 
muutetaan sähköiseen muotoon.
Kuvernöörineuvoston päätöseh-

dotus vuosikokoukselle: Asiaa kä-
siteltiin edellisen kerran Vaasan 
vuosikokouksessa vuonna 2011. 
Piirikuvernöörien tällöin tekemän 
kartoituksen mukaan noin 2/3 klu-
beista on halukkaita ottamaan vuo-
sikirjan ja 1/3 CD:n tai vastaavan 
sähköisen median. CD:n käyttö ei 
helpon kopioitavuuden vuoksi ole 
välineenä suositeltavaa. Hallitus on 
selvittämässä kaikkia jäseniä koske-
vaa mahdollisuutta sähköisen käyt-
täjätunnuksen ja salasanan käyttöön 
ottoa jäsenrekisterikyselyssä. Ta-
voitteena on Vaasan vuosikokouk-
sen päätöksen mukaisesti viedä asia 
päätökseen kauden 2012–2013 lop-
puun mennessä. Toistaiseksi vuosi-
kirjat toimitetaan painettuina niille 
klubeille, jotka haluavat sen saada.

LC Helsinki/Pakinkylä ehdottaa 
vuosikokouksen tehostamista si-
ten, että piirin äänestyskirjaukset 
toimitetaan piireihin, joka voisi 
jakaa tietoa klubeille sen edusta-
jien äänestyksiin osallistumisesta.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Kuvernöö-
rineuvosto toteaa, että aloitetta ei 
hyväksyttäisi äänestyssalaisuuteen 
vedoten.

LC Asikkala/Kanava ehdottaa 
vuosikokouksen aloitteiden esit-
telykäytännön tehostamista.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Kuvernöö-
rineuvosto ehdottaa, että aloite 
hyväksytään pääasialliseksi menet-
telytavaksi. Tilanteen niin vaatiessa 
tehdään yksityiskohtaisempi esittely.

LC Helsinki/Pakinkylä ehdottaa 
asiantuntijatoimikunnan asetta-
mista selvittämään ja ohjeista-
maan lionsklubien verotusta.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Kuvernööri-
neuvosto ehdottaa vuosikokouksel-
le, että aloite hyväksytään ja hallitus 
nimittää asiantuntijatyöryhmän sel-

vittämään asiaa ja laatimaan ohjeet 
klubeille.

LC Sotkamo ja LC Oulu/Sillat esit-
tää Suomen Lions-liittoa kansal-
lisen kuulopäivän järjestäjäksi.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Kuvernööri-
neuvosto toteaa, että vastuun ot-
taminen jatkuvasta kansallisen 
kuulopäivän järjestämisestä ei ole 
Lions-liiton nykyisillä resursseilla 
mahdollista. Jos Kuuloliitto ja Kuu-
rojen liitto lähtevät tällaista järjes-
tämään, Suomen Lions-liitto tulee 
suosittelemaan klubeille siihen osal-
listumista kunkin klubin oman pää-
töksen mukaan.

LC Hyvinkää/Sveitsi esittää vii-
den vuoden lahjoitusprofessuurin 
perustamista seuraavan kansalli-
sen keräyksen tuotoista kehittä-
mään Lions Questiä.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Seuraava kan-
sallinen keräys toteutetaan toden-
näköisesti Suomen itsenäisyyden ja 
Lions-järjestön 100-vuotisjuhlavuon-
na 2017. Lions-liittoon on jo tullut 
ehdotuksia keräyksen kohdentami-
sesta. Kuvernöörineuvosto ehdot-
taa, että aloite otetaan yhtenä eh-
dotuksena mukaan, kun seuraavan 
kerran suurkeräyksen kohteesta pää-
tetään. Lopullinen ehdotus keräyk-
sestä ja sen kohteesta päätettäneen 
Lions-liiton vuosikokouksessa 2013.

MUUT ALOITTEET
Joulukorttiakviteetti 2012 ja ystä-
vänkorttiaktiviteetti 2013.
Kuvernöörineuvoston päätösehdo-
tus vuosikokoukselle: Vuosikokous 
päättänee, että joulukorttiaktivitee-
tilla 2012 ja ystävänkorttiaktiviteetil-
la 2013 tuetaan liiton nuorisotyötä 
ja NSR-aktiviteetteja. Osallistuneet 
lions- ja leoklubit saavat aktiviteetin 
tuotosta 50 % käytettäväksi omiin 
aktiviteetteihinsa.

PID Tapani Rahko totesi LCI:n 
katsauksessaan, että seuraava kan-
sainvälisen hallituksen kokous on 
13.–18.4. San Franciscossa. Kan-
sainvälisen presidentin huhtikuun 
palvelukampanja on ympäristömme 
suojeleminen. 16.4. on LCIF:n apura-
hahakemusten viimeinen jättöpäivä 
ja 21.4 on maailmanlaajuinen jäse-
neksi ottopäivä. LCI:n jäsenmäärän 
lisäys on 5770 jäsentä.

Seuraava kokous pidetään 8.6. 
2012 klo 15,30 Jyväskylän Paviljon-
gissa.

Raimo Naumanen

VUOSIKOKOUKSELLE 12 ALOITETTA
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Ehdolla liiton puheenjohtajaksi (CC) kaudelle 2012–2013:

VCC Seppo Söderholm

Eteenpäin uusin voimin ja mielin
Suomalaisessa lionstoiminnassa on 
käynnissä uudistustoimet. Toimintaa 
nykyaikaistetaan ja keskitytään ny-
kyistä enemmän palveluun, nuoriin 
ja hyväksi todettuihin aktiviteetteihin. 
Toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään. 
Tiedotustoimintakin kaipaa tehoa ja 
avoimuutta. Ensimmäiset uutiskirjeet 
on jo lähetetty. Jäsenistöllä on oikeus 

tietää, mitä liiton päättävissä elimissä käsitellään ja miten esimerkiksi jä-
senmaksuja käytetään. 

Ensi kauden kansainvälisen presidenttimme teema on Palvelun maailmas-

sa. Suomessakin korostetaan palvelua ja sen tuomaa hyvinvointia – niin au-
tettavalle kuin auttajalle. Me palvelemme on järjestömme pääteema ja sitä 
on aika ajoin hyvä korostaa muun tekemisen ja avustustoiminnan ohella.

Olemme onnistuneet saamaan joukkoomme runsaasti palvelunhaluisia 
ihmisiä, mutta samalla joukostamme on eri syistä poistunut useita. Muista-
kaamme, että lionstoiminnassa on kyse vapaaehtoisesta harrastuksesta, jo-
ka parhaimmillaan tuottaa hyvää mieltä. Mielekkäästi toimien ja hyvää klu-
bihenkeä vaalien saamme jäsenet pysymään riveissämme.

Meillä suomalaisilla on 2–3 vuoden sisällä etsikkoaika saada suomalainen 
lion ensimmäisen kerran kansainvälisen järjestömme johtoon. Tukekaamme 
siis entisen kansainvälisen johtajamme Harri Ala-Kuljun kampanjaa – sisul-
la, sydämellä ja euroilla!

Ehdolla liiton varapuheenjohtajaksi (VCC) kaudelle 2012–2013:

Kun leijonan henki ja -sydän ovat pai-
kallaan, palvelun saaja ja antaja koke-
vat usein elämyksiä parhaasta päästä. 
Lionstoiminta antaa monipuolisena, 
kansainvälisenä vapaaehtoistyönä pal-
jon mahdollisuuksia. Ei ole ihme, et-
tä maailmalla luotetuin järjestömme 

kasvaa ja 1,3 miljoonaa jäsentä toimivat tehokkaasti kotimaassa ja ympä-
ri  maapalloa. Vaikka elämme pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, lions-
palveluja tarvitsevat nuoret ja vanhat. Apumme kohdennetaan sitä eniten 
tarvitseville. 

Kansainvälisen presidentin Way-
ne Maddenin teema ensikaudelle, In 
The World of Service, Palvelun maail-
massa, I en värld av tjänster. Olemme 
mukana maailmanlaajuisissa avustus-
hankkeissa, joissa meitä jokaista tar-
vitaan, ei yksin, vaan yhdessä, silloin 
pystymme tekemään enemmän. Tu-
kemalla uusien leoklubien perustami-

sessa rohkaisemme nuoria suuntaamaan energiansa palveluun ja samalla 
valmistamme heitä tulevaisuutta varten. Maailma muuttuu vauhdilla ja hy-
väntekijöitä tarvitaan. Hyvän tekeminen ja siihen liittyvä henkinen kasvu 

PDG Asko Merilä

Liiton talous ja yhteistyö klubien 
kanssa kuntoon

Oman liittomme toimintaa ja taloutta on vara paljon parantaa. Haluaisin 
olla mukana tekemässä huomattavia tehostamistoimia. Klubien palveluun 
kuuluu myös kaikkien lionspalveluiden pitäminen esillä. Tästä esimerkkinä 
voisi olla katastrofitilin ja -keräyksen markkinointi näkyvästi. 

Lions-perinteet jatkuvat vahvoina. Nuoremmat sukupolvet, leot ja lisään-
tyvä naisten osallistuminen lionstoimintaan takaavat palvelujemme moni-
puolistumisen. Harrin valinta kansainväliseksi presidentiksi antaa sellaista 
nostetta, että palveluvoimamme kasvu jatkuu.

Liiton toiminta ja talous pitää saada kuntoon ja palvelemaan paremmin 
klubien tarpeita. Liiton tulee keskittyä tekemään oleellisia palveluja niin, et-
tä klubit niistä hyötyvät. 

IPDG Sakari Rahkala

Yhdessä enemmän
lisää myös omaa hyvinvointiamme. Yhteistyö paikkakunnan ja lähialueen 
klubien kesken johtaa hyvään lopputulokseen. 

Haluan edistää uusien naisklubien perustamista ja edesauttaa yhteistyön 
alkamista heidän lähiklubien kanssa. Uudet nuoret lionit tarvitsevat vastuu-
ta ja tukea päästäkseen toimintaan sisälle. Puolisotoiminnassa Ladyt teke-
vät hiljaisesti auttamistyötä, jota ei aina huomioida. Pidetään huolta, että 
kaikkien tekemää työtä arvostetaan ja kiitetään. Jos tulen valituksi varapu-
heenjohtajaksi, saatte vahvan johtajan, kokeneen talousmiehen, joka osaa 
johtaa Lions -liittoa tässä muutostilanteessa. 

Annan arvostusta tekemisestä ja kannatan avoimuuden lisäämistä. Pa-
rempaa maailmaa teemme yhdessä.
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Ehdolla liiton varapuheenjohtajaksi (VCC) kaudelle 2012–2013: Sääntöjen mukaan Liiton tarkoitukse-
na on toimia Suomen lionsklubien yh-
dyssiteenä ja keskuselimenä sekä tukea 
ja ohjata niiden toimintaa. Säännöt siis 
määräävät, että Liitto on klubeja var-
ten. Tämä ei ole pelkkä fraasi. Liitolla 
on tähän keinoja olemassa. Niitä on 
vain käytettävä. 

Liiton taloushallinto on haasteellista
Taloushallinto on tuottojen ja kulujen sekä varojen ja velkojen suunnittelua, 
toteuttamista ja valvontaa. On välttämätöntä, että Liiton talous suunnitel-

Järjestömme tunnuslause on tänä päi-
vänä yhtä ajankohtainen kuin se oli 
lähes sata vuotta sitten. Palvelutyö, 
auttaminen, avustuskohteiden tun-
nistaminen ja humanitäärinen toimin-
ta hädänalaisten ja vähempiosaisten 
kanssaihmisten tilanteen korjaamisek-
si tai lieventämiseksi on meidän lio nien 
tehtävä. Tätä tehtävää varten klubim-

me ovat perustettu ja tämä on edelleenkin se tärkeä motiivi, minkä tulee 
ohjata klubien toimintaa.

Hyvinvointi maailmassa on lisääntynyt, mutta erilaiset luonnonmullistuk-
set, nälänhätä, puhtaan veden puute ja sairaudet eivät ole maailmasta ka-

PDG Esko Viinikainen

Liitto on klubeja varten

DG Pekka Sarvanto 

Me palvelemme
donneet. Suomessakin on puutteessa elävien sekä vammaisten ja sairaiden 
ihmisten määrä kasvanut, joten avustuskohteita riittää lähellä ja kaukana.

Arvokas työmme pitää myös sisällään nuorisosta huolehtimisen tar-
joamalla heille virikkeitä hyvän kasvun ja koulutuksen tielle.

Organisaatiomme voima on toimikausittain vaihtuvissa johtajissa. Jokai-
nen tehtävään valituksi tullut haluaa huolehtia oman toimikautensa onnistu-
misesta. Olen valmis antamaan Lionsklubien ja liittomme käyttöön vuosien 
varrella eri tehtävissä hankkimani kokemuksen lionstoiminnassa ja järjestö-
johtajana. Toimintoja tulee kehittää ajan vaatimusten mukaiseksi. Avoin tie-
dottaminen päätöksistä ja menojen pitäminen budjetin raameissa ovat hy-
vän hallinnon edellytyksiä. Aion tulevaisuudessakin omistautua lionstyöhön 
kaikella tarmollani klubien hyväksi ja Lions-liiton säilymiseksi arvostettuna 
ja vahvana vapaaehtoistyön toimijana koko Suomessa.

laan 1–5 vuoden periodilla. Tällä tavalla jatkuvuus turvataan, vaikka hen-
kilöt vaihtuvat. Valvonta on tärkeä osa taloushallintoa. Sen avulla voidaan 
tehdä korjaavat toimenpiteet. Liiton talous vaikuttaa myös klubien talouteen.

Muitakin hankkeita
Liitolla on edellä mainittujen lisäksi muitakin merkittäviä hankkeita. Meidän 
pitää järjestää PID Harri Ala-Kulju kansainväliseksi presidentiksi. Meidän on 
hoidettava suhteet muihin avustus- ja hyväntekeväisyysyhteisöihin. Meidän 
on ylläpidettävä pohjoismaista, eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyö-
tä. Yhtenä esimerkkinä Sri Lankan ystävyysseura.

Näitä asioita haluan olla Tiinan kanssa hoitamassa. Sen vuoksi olen aset-
tunut Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokkaaksi.

Verohallinto ja Suomen Lions-liitto ovat käyn-
nistäneet yhteisen palveluaktiviteetin, jossa lio-
nit opastavat eläkkeellä olevia henkilöitä täyttä-
mään veroilmoituksensa sähköisesti verkossa. 
Kyse on teknisestä opastamisesta, ei veroneu-
vonnasta, eivätkä lionit täytä kenenkään ve-
roilmoituksia. Suomen Lions-liiton hallitus ja 
kuvernöörineuvosto päättivät kokouksissaan 
helmikuussa, että verohallinnon aloitteesta tul-
leeseen palveluaktiviteettiin lähdetään mukaan 
pilottikokeilun muodossa keväällä 2012. Saa-
tujen kokemusten perusteella päätetään myö-
hemmin aktiviteetin mahdollisesta jatkosta.

 Pilottikokeiluun on ilmoittautunut runsaat 
20 lionsklubia ympäri Suomen. Lionien kou-
lutus opastustehtävään on tapahtunut vero-
hallinnon toimesta maaliskuun loppupuolella 
ja palveluaktiviteetin toteutus on huhti–tou-
kokuussa 2012. 

Verohallinto ja Lions-liitto yhteistyöhön

Verohallinnon tiloissa olivat 15.3.2012 sopimus-
ta pilottihankkeesta allekirjoittamassa verohal-
linnon viestintäpäällikkö Merja Kangas ja Lions-
liiton puolelta puheenjohtaja Heimo Potinkara 
sekä pääsihteeri Maarit Kuikka. Kuva: SG
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Euroopan suurin leijonatapahtuma 
vuonna 2012 lähestyy. Se järjeste-
tään 8.–10.6. Jyväskylässä. Me Suo-
men Lions-liiton vuosikokouksen jär-
jestelijät haluammekin toivottaa 
Teidät kaikki mukaan nauttimaan pe-
rinteitä kunnioittavasta, mutta osin 
uudistuneesta leijonaviikonlopusta.

Tapahtumat alkavat kansainväli-
sistä säännöistämme johtuen jo per-
jantaina 8.6. Perjantain kuvernööri-
neuvoston- ja vuosikokouksen 1. 
osan lisäksi olemme järjestäneet 
mm. seminaarin kolmannen sektorin 

asemasta yhteiskunnassamme. Se-
minaari onkin saanut ansaitsemaan-
sa huomiota huippuasiantuntijoiden 
ja asian ajankohtaisuuden vuoksi lei-
jonien ja sidosryhmiemme parissa. 
Asiapainotteisen päiväohjelman vas-
tapainoksi saamme illalla siirtyä va-
paalle ja nauttia leijonahenkisestä 
yhdessäolosta iltajuhlassamme sekä 
viereisessä rakennuksessa järjestet-
tävästä Skeba-bändikisan finaalista.

Lauantain tiivis päivä alkaa Jy-
väskylä Paviljongin läheisyydessä 
järjestettävällä marssilla jatkuen pe-

Tulossa uudistunut leijonaviikonloppu

rinteisellä avajaisjuhlalla. Tilaisuuk-
siemme juontajana toimii monista 
yhteyksistä tuttu Riitta Väisänen. 
Kaikille tarkoitetut kokousalueel-
lamme järjestetyt oheisohjelmat 
tarjoavat oman lisänsä lauantain 
ohjelmaan. Leijonien Turvapäivä 
houkuttelee osallistujia aivan kau-
pungin keskustassa 10 minuutin 
kävelymatkan päässä kokouspaikas-
tamme. Toivottavasti käytte tutus-
tumassa myös nuorisojärjestömme 
leojen toimintaan heidän omassa 

kokouksessaan. Illalla laittaudumme 
viihteelle iltajuhlaan ja pääsemme 
nauttimaan maukkaasta päivällises-
tä ja tanssimaan Marita Taavitsaisen 
tahdissa.

Sunnuntaina päivä alkaa legen-
daarisen Jussi & the Boys -yhtyeen 
konsertilla. Monien jalka onkin vi-
pattanut häntä kuunnellessa ja nyt 
olemme saaneet hänet esiintyjäk-
semme. Konserttia ovat halunneet 
myös järjestömme ulkopuoliset, jo-
ten myymme lippuja myös heille. 

Kuten huomaatte, tilaisuuksia on 
paljon ja uskonkin kaikkien löytävän 
tarjonnasta omansa. Sunnuntain 
päätösjuhlan jälkeen toivomme, et-
tä voisitte nauttia vielä 175-vuo tiaan 
nuorekkaan ja viihtyisän Jyväskylän 
vieraanvaraisuudesta. Myös yhteis-
työkumppanimme ovat huomioineet 
Teidät omilla tarjouksillaan. 

Tervetuloa viihtymään Jyväskylässä!

Heikki Pamilo
päätoimikunnan puheenjohtaja 

Jyväskylän satama on keskellä kaupunkia Jyväsjär-
ven rannassa ja vuosikokouspaikan vieressä. Vieras-
venelaitureissa on tilaa majoittumiseen omalla ve-
neellä Päijänteen vaikutuspiiristä  saapuville.

Päätoimikunta on kokoustanut jo useamman vuoden ja saanut kokousjärjes-
telyt nyt loppusuoralle, vas. päätoimikunnan puheenjohtaja Heikki Pamilo, 
ohjelmatoimikunnan pj. Juhani Mansikkamäki, päätoimikunnan varapj. Väi-
nö Tamminen ja liikenne- ja järjestelytoimikunnan pj. Mikko Näkkilä. Kuva: 
Tuomo Vartiainen.

Jyväskylä toivottaa leijonaväen tervetulleeksi iloiseen leijonatapahtumaan ja 
vuosikokoukseen kesäkuussa. Kuva Emmi Hyvönen.
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Leijonat Liikkeelle 
Jyväskylään 2012
Toivotamme ”Leijonat Liikkeelle” Jyväskylään 8.–10.6.2012! 
Paras aika ilmoittautua vuosikokoukseen on juuri nyt. Kun 
ilmoittautuu ajoissa, niin pääsee valitsemaan juuri itselle 
sopivimman hotellin. Jyväskylässä suuri osa hotelleista sijaitsee 
kävelyetäisyydellä ko kouspaikasta.

Jyväskylän kokous on itse asiassa suuri Leijonatapahtuma, jossa 
on aikaa ja mahdollisuus virkistäytyä, tavata Leijona-ystäviä 
ja saada vinkkejä klubin seuraavaan toimintakauteen. Kaikki 
tapahtumat on keskitetty huippulaatuiseen kokouspaikkamme, 
Jyväskylän Paviljonkiin. Oheisohjelma on monipuolinen, 
kiinnostava ja haluamme kiinnittää huomiota Leijonien 
hyvinvointiin. Jokaisella on mahdollisuus tehdä kuntotesti 
(onnistuu ilman hikeä ja ponnisteluja kokousvaatteissa ks. 
lisätietoja nettisivuilta) ja maan parhaat asiantuntijat antavat 
vinkkejä, miten pienillä asioilla voi edistää omaa jaksamista. 
Ohjelmassa on myös muita kiinnostavia aiheita, kuten sosiaalisen 
median hyödyntäminen Lions-toiminnassa ja puheenvuoro 
muistisairauksista. Oheisohjelma sisältyy päiväpassien hintaan. 

Lähtekää liikkeelle Jyväskylään koko klubin voimin. Haluamme 
tarjota elämyksen, jonne Leijonien on helppo tulla, viihtyä ja 
muistella lämmöllä yhdessä klubiystävien kanssa.  

Lopuksi vielä muistutus käynnissä olevasta aktiviteetista! 

OTA HAASTE VASTAAN 
– PARAS KLUBI PALKITAAN 
JYVÄSKYLÄSSÄ

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. Lisätiedot ja palautusohjeet nettisivuilta 
http://www.lions.fi/vk2012 Sydämellisesti Tervetuloa!

”Miksei liiton vuosikokoukseen vie-
läkään voi ilmoittautua?” Kuulos-
taako tutulta vai tunnistitko itsesi 
kysymyksen esittäjäksi tammi–hel-
mikuussa vuonna xxxx? Kansliatoi-
mikunnan tavoitteena suunnittelun 
alkumetreistä lähtien oli, että vuo-
sikokoukseen tulee voida ilmoit-
tautua mahdollisimman varhain. 
Tavoitteemme myös toteutui. Il-
moittautuminen alkoi 5.12.2011, 
kertoi kansliatoimikunnan puhee-
johtaja Viljo Hokkanen.

– Halusimme tarjota nopeille il-
moittautujille porkkanoita. Helmi-
kuun loppuun mennessä ilmoittau-
tunut pääsi valitsemaan huoneen 
suosikkihotellista. Hän sai myös 
laskulleen maksuaikaa. Ennakkoil-
moittautujan etu on nyt ohi, mut-
ta edelleen hyviä hotellihuoneita 
Jyväskylän keskustasta löytyy. Sa-
moin ARS-lounaalla on tilaa. Kaik-
ki 250 paikkaa eivät ole vielä men-
neet. Mikäli haluat valita hieman 
kauempana sijaitsevasta hotellista 
huoneen, niin sekin onnistuu. Pit-
kistä etäisyyksistä ei ole kyse, koska 
kaikki hotellit ja majoitustilat ovat al-
le 5 km etäisyydellä kokouspaikasta. 
Kuljetukset toimivat, eikä niistä ve-
loiteta erikseen.

Ilmoittautuminen  
päättyy 7.5.

Keskiviikkona (14.3.) oli vuosiko-
kouk sen päätoimikunnan kokous. 
Kokoukseen oli jo ilmoittautunut 
512 leijonaa ja puolisoa. ”Hieman” 
puuttuu asettamastamme haasteel-
lisesta 3000 osallistujan tavoitteesta. 

Hyviä hotellihuoneita löytyy vielä 5 km:n säteellä Jyväskylän Paviljongista
KANSLIATOIMIKUNTA LUPAA:

Ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä. 
Ilmoittautumisten vilkkain ajankoh-
ta on huhtikuun puoliväli – touko-
kuun alku. Klubin vuosikokous on 
usein huhtikuussa ja silloin valitaan 
viralliset vuosikokousedustajat. Vuo-
sikokoukseen ilmoittautuminen jat-
kuu 7.5. saakka. Tämä päivämäärä on 
hyvä pitää mielessä ja hoitaa ilmoit-
tautumismuodollisuudet ajoissa.

Miten ilmoittaudun  
vuosikokoukseen?

Netissä ilmoittautuminen sujuu kä-
tevästi. Pikaohje on seuraava: me-
ne Suomen Lions-liiton kotisivuille, 
www.lions.fi. Sivun vasemmassa 
reunassa on linkki ”Vuosikokous 
2012 Jyväskylä”, http://www.lions.
fi/vk2012/. Klikkaa sitä ja olet vuo-
sikokoussivuilla. Tämän jälkeen 
klikkaa ylävalikon linkkiä ”Ilmoit-
tautuminen”. Pääset ilmoittautu-
missivulle. Siellä kerrotaan mm. 
erilaisista päiväpasseista, niiden si-
sällöistä ja hinnoista. Vuosikokous-
sivuilta löytyy runsas informaatio 
kokouspäivien ohjelmista ja majoi-
tusvaihtoehdoista. Kannattaa tutus-
tua. Sunnuntaina on myös mahdol-
lisuus osallistua Jussi and The Boys 
konserttiin.

Ilmoittautuminen tapahtuu joko 
online-ilmoittautumisena tai täyttä-
mällä ja lähettämällä ryhmäilmoit-
tautumislomake. Online-ilmoittau-
tumisessa ilmoitetaan yksi osallistuja 
kerrallaan. Kun aloitat online-ilmoit-
tautumisen, niin ensimmäisellä si-
vulla kerrotaan ilmoittautumisen eri 
vaiheet. Kun luet sivun huolella ja 

toimit ohjeiden mukaan, niin ilmoit-
tautumisesi sujuu ongelmitta. 

Ilmoittautuminen erilaisine valin-
toineen on varauspyyntö. Jyväsky-
lä Booking vahvistaa varauksen ja 
kysyy tarvittaessa lisätietoja. Mak-
saminen tapahtuu joko online-mak-
suna tai maksamalla postin tuoma 
lasku.  Puhelimitse voi myös ilmoit-
tautua. Jyväskylä Bookingin numero 
on 020 748 1830.

Varauksen muuttaminen 
tai peruuttaminen

Varauksen muuttaminen tai pe-
ruuttaminen on aina ilmoitetta-

va kirjallisesti Jyväskylä Bookingil-
le. Jo laskutetun varauksen tietojen 
muuttamisesta tai varauksen pe-
ruuttamisesta Jyväskylä Booking 
perii 20 euron muutos/peruutusku-
lun. 7.5.2012 jälkeen muutoksista ja 
peruutuksista peritään 100% laskun 
loppusummasta. 

Yhteystiedot

lmoittautumiseen liittyviin kysy-
myksiin vastaavat Jyväskylä Boo-
king, booking@jyvaskylabooking.fi, 
020 748 1830 ja kansliatoimikunnan 
pj Viljo Hokkanen, viljo.hokkanen@
lions.fi, 040 585 5215.

Kansliatoimikunnan puheenjohtajalla Viljo Hokkasella on kiireinen kevät edes-
sään, mutta hänen toteamuksenaan on, ettei syytä huoleen, kaikille löytyy 
sopiva majoitus läheheltä kokouspaikkaa kunhan vain muistatte ilmoittautua 
ajoissa. Kuva: Tuomo Vartiainen.
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HARRIN KAMPANJAN 
TUKEMINEN
Suomalaiset leijonat ja klubit voivat tukea Harrin kampanjaa osallistumalla vapaaehtoiseen tukikeräykseen tai tarvikeostojen kautta. Vapaaehtoisen tukikeräyksen Busanin matkojen tukemisen osuus päättyi 31.3.12, 
mutta varoja tarvitaan myös sen jälkeen. 
Lisätiedot www.lionharri.fi . Tukikeräyksen idea on 10,– / leijona. Askolan puhtinuija kiertää edelleen. Muistathan, että muistolaatan saaminen edellyttää osallistumista tukikeräykseen.

Kampanjan tukemiseksi voi ostaa myös T-paitoja 25 € kappale ja pinssejä 5 € kappale. Tilaukset www.lionharri.fi kohta tukiaineistoa -> tarviketilaukset tai 
sähköpostilla satu.hildebrand@lions.fi 
Laskuun lisätään postikulut, mutta ei laskutuslisää.

Kysyin asiaa ehdokkaal-
tamme kansainväliseksi 
2. varapresiden tiksi, PID 
Harri Ala-Kuljulta. 

Harri, toiminta-ajatukses-
samme puhutaan mahdol-

lisuudesta kasvaa ihmisenä. 
Kertoisitko muutaman esimer-

kin, miten tämä tulee esille klubitoi-
minnassa?
– Lions-klubissa yhdistyy kaksi yh-
teiskunnan menestymisen kannal-
ta tär keää asiaa: Ensiksikin naiset ja 
miehet, jotka Melvin Jonesin Lions-
periaatteita siteeraten ”pitävät päi-
vätyötään kutsumuksena” ja työl-
lään vaurastuttavat paitsi it seään 
myös isänmaataan ja auttamisel-
laan myös kotimaan ja koko maail-
man apua tarvitsevia.

Ja toisaalta, paitsi synnyttämäl-
lä vaurautta ja jakamalla sitä Lionit 
myös saavat klubeiltaan. Se mitä he 
saavat ei ole rahaa eikä valtaa, mutta 
se on silti pääomaa. Lions-klubit kas-
vattavat sosiaalista pääomaa. Se syn-
tyy yhdessä tekemisen kautta. Tässä 
tekemisessä luodaan ihmisten välisiä 
kestäviä ja luottamukseen perustu-
via toimivia suhteita. Talkoot takai-
sin on hyvä iskulause.

Lions-aate ja -toiminta kehittää 
meitä ihmisinä kannustamalla meitä 
olemaan esimerkillisiä omassa työyh-
teisössämme, ohjaamalla meitä aut-
tamaan apua ja tukea tarvitsevia ko-
timaassa ja maailmalla, tarjoamalla 
Lions-klubissa energiaa antavan, kes-
kinäiseen kunnioitukseen ja ystävyy-
teen perustuvan sosiaalisen yhteisön 
sekä kehittämällä taitojamme erilai-
sissa johtamistehtävissä.

Miten klubitoiminnassa pitäisi ot-
taa huomioon se, että jäsenet ko-
kevat myös saavansa jotain käyttä-
mänsä ajan vastineeksi?
– Positiivista energiaa syntyy klubis-
sa vain yhdessä tekemisen kautta. 
Uskon, että jokaisen leijonan myön-
teisimmät kokemukset ovat synty-
neet yhteisissä avustusprojekteissa – 
kaikkine kommelluksineenkin (niistä 
jäävät hauskat muistot). Klubi, jo-
ka ei tee muuta kuin pitää kokouk-
sia on taantumisen tiellä. Pitää olla 

PALVELUTYÖ 
MYÖS ANTAA

yhdessä asetettuja tavoitteita ja jo-
kaisella mahdollisuus ottaa osaa nii-
den toteuttamiseen. Toisaalta pitää 
ymmärtää ja hyväksyä se, että aina 
kaikki eivät voi osallistua kaikkeen. 

Tuleeko mieleesi jotain, mitä yhteiset 
ohjelmamme antavat niitä toteutta-
massa olevalle leijonalle?
– Lähtökohtamme on paikkakunnan 
palvelu ja se on klubien keskeinen 
perustyö. Toisaalta, kun teemme yh-
dessä muiden klubien kanssa saam-
me paljon aikaan. Menestyneimpiä 
yhteisiä aktiviteettejamme ovat nuo-
risovaihto, Lions-Quest, katastrofi-
apu, rauhanjulistekilpailu, Leo-toi-
minta, Sri Lankan kummilapset jne. 
Nuorisotyötä teemme myös Skeba- 
bändikilpailussa, koulukaveriprojek-
tissa, ja Vastuu on minun – internet 
käytön ohjaamisessa. 

Vaikka emme yhteisissä projek-
teissa usein suoraan näe tukemme 
saajan kiitollista, palkitsevaa katset-
ta, tiedämme, että jokainen avun 
saajamme on varmasti kiitollinen. 

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti 
”(Lions-) toiminta tarjoaa jäsenelle 
mahdollisuuden toimia sosiaalisessa 
yhteisössä, mahdollisuuden kehittyä 
ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja 
sekä solmia kontakteja kotimaassa 
ja ulkomailla”. Lisäksi toiminnassa 
mukana olleet voivat kertoa henki-
lökohtaisia kokemuksia myönteises-
tä palautteesta, kun on saanut teh-
dä jotain jonkun muun hyväksi ja 
saanut siitä jossain muodossa pa-
lautteen.

Pidempään mukana olleille kaikki 
tämä on sitä hiljaista jotain, joka pi-
tää mukana ja aktiivisena vuodesta 
toiseen. Jäsenehdokkaille meidän pi-
täisi osata kertoa siitä, mutta miten?

Kolme tärkeintä syytä hyvälle kave-
rillesi joka ei vielä ole Lion, liittyä 
joukkoomme?
1. Mahdollisuus hyvän tekemiseen 

kehittävässä ystäväpiirissä
2. Lions-järjestö on suurin palvelu-

klubijärjestö, jolla on jatkuvasti 
mittavat aikaansaannokset

3. Maan ja maailmanlaajuiset kon-
taktit ja ystäväpiiri

Kiitos, Harri.

Tiedän, että Lion Harri on nähnyt 
paljon erilaista klubitoimintaa hoi-
taessaan piirihallituksen eri tehtäviä, 
toimiessaan Suomen Lions-liiton pu-
heenjohtaja, suurten suomalaisten 
yhteishankkeiden vetäjänä ja kan-
sainvälisen järjestömme hallituksen 
jäsenenä. Uskon että Harrin koke-
muksesta on hyötyä meille suoma-
laisille jo nyt halutessamme kehit-
tää klubiemme toimintaa sekä hänen 
tultuaan valituksi suomalaisen koke-
muksen, ajattelun ja osaamisen saa-
misessa koko 1,4 miljoonaisen Lions- 
suurperheen käytettäväksi.

Markku Talvio, PDG
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Suomen värit olivat esillä IP Wing-Kun Tamin Saksan vierailulla helmikuun 
2012 lopulla. Pöydän väki on noussut kunnioittamaan korkean Lions-vieraan 
saapumista.

LC Porvoo-Borgoensis sopi ystä-
vyysklubitoiminnasta saksalaisen LC 
Königsbrück´in kanssa pari vuotta 
sitten. Ystävyystoimintaa on toteu-
tettu vierailemalla puolin ja toisin 
tapaamassa ystävyysklubin jäseniä 
ja tutustumalla klubien toimintaan. 
Kesällä on järjestetty klubien välis-
tä nuorisovaihtoa. Kun suomalainen 
ystävyysklubi osallistuu arvokkaa-
seen kehitysyhteistyöhankkeeseen, 
halusi saksalainen ystävyysklubi 
ojentaa auttavan kätensä ja tukea 
suomalaista ystäväänsä Sri Lankan 
Lions- ystävien seuralle korvamerki-
tyllä lahjoituksella, joka on kiitolli-
suudella otettu vastaan.

Tämän lehden edellisessä nu-
merossa kerrottiin Ratnapuran sil-
mäklinikan valmistumisesta ja leik-
kaustoiminnan käynnistymisestä. 
Sri Lankan Lions-ystävien seuran 
toiminta painottuu tässä vaiheessa 
klinikkahankkeen tukemiseen, mi-
hin myös seuran keräämät varat on 
käytetty ja käytetään. Seuran järjes-

Suomalaisten lionsklubien malli-
säännöissä ilmoitetaan klubin tar-
koituksena seitsemän kohdan luet-
telo, jossa ensimmäisenä mainitaan 
Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryk-
sen henkeä maailman kaikkien kan-
sojen kesken. Aika vaativa tarkoitus 
pienehkölle yhdistykselle. Klubin 
tukena on kuitenkin myös piirin re-
surssit, yhteistyöllä saadaan aikaan 
enemmän.

N- piirissä toimii IR- ja ystävyys-
työryhmä joka järjesti joulukuun 
alussa vierailun Saksaan. Matkalle 
osallistui 20 lionia ja puolisoa pii-
rin eri klubeista. Isäntinä toimivat 
paikallisen saksalaisen ystävyyspii-
rin D110-OS leijonat. Matkan johta-
jana toimi työryhmän puheenjohta-
ja PDG Otfried Blümchen puolisonsa 
Aunen kanssa. 

– Matka toteutettiin lentämäl-
lä Berliiniin ja takaisin. Berliinistä 
oli bussikuljetus Chemnitziin, jos-
sa majoituimme hyvätasoisessa ho-
tellissa. Hotellista teimme päivittäin 
retkiä ympäristön tutustumiskohtei-
siin, kertoo matkan osanottaja DC-
LCIF Veikko Teerioja. Ensimmäisen 
päivän retki suuntautui Leipzigiin, 
tärkein kohde oli trooppisen lämpö-

Kansainvälistä ystävyystoimintaa
lionspiirien tukemana

tilan eläintarha Gondwanaland, isän-
täpiiri tarjosi pääsymaksun. Paikka 
oli erikoinen, yli 2 hehtaarin halli, 
lämpötila +27 astetta, kun ulkona 
+5, rakennettu jäljitellen viidakkoa, 
lion Veikko kuvailee.

Toinen merkittävä ystävyyspii-
rien välinen tapahtuma liittyy kan-
sainvälisen presidenttimme Wing-
Kun Tamin vierailuun Saksassa 
24.–26.2. 2012. Vierailun isäntänä 
toimi Lions- piiri 110-OS. Isäntäpii-
ri on suomalaisen 107-N piirin ystä-
vyyspiiri, joten myös suomalaiset ys-
tävät kutsuttiin tapahtumaan. Meitä 
edusti PDG Otfried Blümchen. Kan-
sainvälisen presidentin kunniaksi jär-
jestyssä päivällistilaisuudessa isän-
täpiirin kuvernööri, Dr. Marianne 
Risch-Stolz korosti yli maiden rajojen 
tapahtuvan piirien välistä ystävyys-
toimintaa rakenteena, joka mahdol-
listaa ja tukee klubien ja yksittäis-
ten leijo nien tutustumista toisiinsa. 
Toimivana esimerkkinä hän toi esille 
oman piirinsä ja Suomen 107-N pii-
rin välisen ystävyystoiminnan.

– Tärkeää lionspiirien välisen 
ystävyyden käytännön toteutuk-
sen kannalta on verkottuminen toi-
minnan eri tasoilla. Olennaista ovat 

jäsenten väliset henkilökohtaiset 
kontaktit“ toteaa piirien välisen ys-
tävyystoiminnan kehittäjä PDG Otf-
ried. Meillä on ystävyyspiirejä lisäk-
si Suomen 107-L piiri ja Sri Lankan 
306- A2 piiri, lion Otfried kertoo. 
Ystävyystoiminta mahdollistaa suo-
malaisten näkymisen kansainvälisis-
sä tapahtumissa ”näyttämässä lip-
pua ja korostaa asemaamme suuren 
lionsperheen merkittävänä jäsenenä, 
lion Otfried jatkaa.

Ystävyysklubit tukevat suomalaisten hankkeita
tämä silmälasien kierrättäminen on 
suomalaisen yhteiskunnan vihrei-
tä arvoja tukeva palveluaktiviteet-
ti, jossa samanaikaisesti autetaan 
Sri Lankassa paikallisten Lions- klu-
bien välityksellä köyhien ihmisten 
näkemisongelmissa. Silmälasien lä-
hettämisen rahtikulut ja lähetyksen 
edellyttämät puiset pakkauslaatikot 
seura hankkii sponsorointeina autta-
mishaluisilta liikeyrityksiltä.

Suomalaisilla Lions-klubeilla on 
mahdollisuus tukea seuran toimintaa 
useammalla eri tavalla: klubin jäsen-
maksu on 100,– vuodessa, kunnia-
taulut 500,– / 1 000,– tai 2 000,– eu-
roa. Lisäksi seura hankkii rahoitusta 
kohdehankkeille henkilöjäsenten jä-
senmaksujen avulla, 30,–/henkilö 
vuodessa. Sri Lankan Lions- ystä vien 
seuran lisäksi Suomen Lions- liitossa 
toimii srilankalaisten leijonien kans-
sa yhteistyötä tekevät Ratnapuran 
silmäsairaala-työryhmä ja Kummi-
lapsi-työryhmä.

Markku Talvio, PDG

Dresdenissä luovutettiin 25.2.12 Sri Lankan Lions-ystävien seuran kunniataulu 
suomalaisen Porvoo-Borgoensis-klubin ystävyysklubille LC Königsbrück'ille. 
Kuvassa vasemmalta Saksan MD 110 kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 
CC Wilhelm Siemen, DG Dr. Marianne Risch-Stolz sekä Königsbrücken klu-
bin edustajat Lion Dr. Peter Fürst ja PDG Dr. Axel Turra. Takana keskellä PDG 
 Otfried Blümchen, D 107-N.

Joulukuussa toteutetun suoma-
laisten Saksan matkan yhteyde-
sä allekirjoitettiin ystävyyssopimus 
saksalaisen ja suomalaisen Lions- 
klubin välillä, kuten tämän lehden 
viime numerossa kerrottiin. Piirien 
välisessä toiminnassa on seuraava 
askel saksalaisten DG Dr. Marianne 
Risch-Stolzin ja PDG Dr. Axel Turran 
vierailu 107-N piirin vuosikokouksen 
yhteydessä Suomessa huhtikuussa ja 
suomalaisten leijonien tapaaminen.

Markku Talvio, PDG
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Jäsenasiaa

LC Pornaisiin 
yhdeksän uutta jäsentä

Tervetuloa LC Pori/
Katariinaan lion 
Ulla Jaakkola LC 
Turku/Ancorasta, 
sekä uudet lionit 
Päivi Kolehmainen 
ja Sirkka-Liisa 
Varjus.

Suomen naislioneille 11.3.2012 järjestetty ensim-
mäinen seminaariristeily ”Tuulta Purjeisiin Leijo-
Naiset” oli suurmenestys. Menomatka Helsingis-
tä Tallinnaan (2,5 h) oli täyttä asiaa, kirjailija Essi 
Tammimaan luovuuteen kannustava luento, ryhmä-
töitä ja kevennyksenä sisustus luento. Lopuksi oli 
uusien lioneiden jäseneksiottoseremonia, jossa kah-
deksan uutta jäsentä vannoi ”risteilyvalan”. Suurin 
osa uusis ta lioneista oli 9.3.2012 perustetun LC Tur-
ku/Lucian jäseniä.

Seminaariin osallistui 112 naista 11 eri piiristä 

Seminaaritunnelmaa – lionit Leena, Marjo, 
Maija ja tämän jutun kirjoittaja Helena, kaik-
ki LC Järvenpää/Ainoista. Kuvan otti eräs se-
minaariosallistujistamme Leenan iPhonella. 

LC Pornaisen tavoin monet muutkin maamme klubit ovat ansiokkaasti li-
sänneet jäsenmääräänsä talven aikana. Pornaisen tavoin LC Kuopio/Päi-
väranta otti jäsenistöönsä kahdeksan puolisoa maaliskuun kokouksessa. 
Jäsenhankinta onnistui hienosti, sillä klubi oli muuttanut sääntönsä aikai-
semmin. Lisäksi syyskaudella klubiin liittyi yksi jäsen ja kaksi siirtojäsen-
tä. Näin klubin jäsenmäärä on kauden aikana kasvanut 11 hengellä, joista 
naisia on kahdeksan. 

LC Pori/Katariinan jäsenmäärä kasvoi syyskaudella kolmella jäsenellä ja 
toivoa on saada keväällä lisää vahvistusta jäsenlukuun.

Lions Club Kauhava/Ilmatar vahvistui seitsemällä uudella jäsenellä. Presidentti 
Marita Laakso-Kangas (ylh. oik.) ja aktiivinen jäsenhankkija Aino Lahti iloitse-
vat tuoreista ”työrukkasista”. Uudet jäsenet: Johanna Seppänen (ylh. kesk.), 
Päivi Rantavuori, Marita Lassila, Sanna Kottari (alh.vas.), Sirpa Heinimäki, 
Anna-Maija Vuorinen ja Paula Mikkilä.

LC Pornaisen yhdeksän uutta lionia ja ritari. Kuvassa vasemmalta Pirjo Lau-
nonen, Ulla Sirviö-Hyttinen, Mia Yrtti Leena Lempinen, ritari Jukka Koivu, 
Pirjo Koivu, Pirjo Korpela, Maritta Pietilä, Rita Palmgren ja Aila Mikkolainen. 
Kuva: Vesa Mikkolainen.

LC Pornainen on saanut kuukausi-
kokouksessaan 10.2.2012 yhdek-
sän uutta jäsentä. Jäsenryntäyksen 
taustalla on sääntömuutos: klubi on 
muutettu yhteisklubiksi. Uudet lio-
nit ovat jäsenten puolisoita ja näin 
ollen tuntevat jo ennestään leijona-
periaattet. Tällä toimenpiteellä klu-
bi uskoo saavansa toimintaansa lisää 
uusia ajatuksia ja uutta voimaa tu-
leviin toimintoihinsa. Puolisot ovat 
osallistuneet aiemminkin klubin toi-
mintaan hyvin aktiivisesti, mutta jat-
kossa täysivaltaisina klubin jäseninä 

he pääsevät vielä paremmin vaikut-
tamaan toimintaan

Samassa kokouksessa lyötiin ri-
tariksi presidentti Jukka Koivu. Juk-
ka Koivu on toiminut ansiokkaasti 
jo ennen LC Pornaisten perustamis-
ta LC Sipoo/Pornaisissa. Hän on ol-
lut mm. kolme kertaa presidenttinä 
ja hoitanut lähes kaikkia klubivirkoja 
menestyksellisesti. Vuonna 2009 hä-
nelle myönnettiin Melvin Jones Fel-
low arvonimi.

Matti Launonen

LC Kuopio/Päiväranta sai
kahdeksan uutta jäsentä

Iloa, innovatiivisuutta, vapaamuotoista yhdessäoloa, ystävyyttä – tätä haluavat naislionit lisää!

112 naislionia haki tuulta purjeisiinsa
ja 33 eri klubista. Mukana oli myös ”virkojensa puo-
lesta” kolme miestä, mm. liiton puheenjohtaja Hei-
mo Potinkara, joka totesi tervehdyksessään olevansa 
suorastaan häkeltynyt kokoustilan valtaisasta naislion-
energiasta – siinäpä Heimolle ikimuistoinen kokemus! 

Tulomatkalla tehtiin ostoksia, herkuteltiin ja ystä-
vystyttiin.

Mitä kaikkea löytyi osallistujien seminaarikasseis-
ta, mitä ryhmätöissä ideoitiin, kuka piti sisustusluen-
non, mitkä olivat osallistujien tunnelmat jne – siitä li-
sää runsain kuvin ja sanoin seuraavassa Lion-lehdessä!

LC Kauhava/Ilmatar on myös lisännyt komeasti jäsenistöään. Iloisia nais-
lioneita otettiin palvelutehtävään peräti seitsemän.

LC Nakkila/Emma on puolestaan lisännyt jäsenmääräänsä neljällä uudel-
la jäsenellä.

Myös Leppävirralla otettiin kolme uutta jäsentä.
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Suomen Leot ovat saaneet suuren 
kunnian toimia isäntämaana vuoden 
2013 Leo Europa Forum -tapahtumal-
le. Leo Europa Forum (tuttavallisem-
min LEF) järjestetään vuonna 2013 
jo 38. kertaa. Tapahtuman tavoitteet 
ovat samat kuin Lions Europa Foru-
milla. Toivottavasti moni myös Teis-
tä on saanut mahdollisuuden tavata 
lioneita muista maista. Jos kansain-
väliset Lions-tapahtumat ovat uutta, 
kannustan lähtemään mukaan kan-
sainvälistymään. Järjestömme suu-
ruus ilmenee parhaiten juuri tava-
tessa lioneita ympäri maailman!

Miksi LEF?

Leo Europa Forum antaa suurenmoi-
sen mahdollisuuden kaikille suo-
malaisille leoille kehittää itseään ja 
omaa Leo-työtään. Teemaksemme 
valittu Kestävä Kehitys pyrkii anta-
maan niin suomalaisille kuin ulko-
maisillekin leoille eväitä kestävän 

kehityksen yhdistämisestä omaan 
klubityöhön. Ja toki pyrkimykse-
nämme on tuoda Suomen parhaita 
puolia esille maailmalla. Järjestelytoi-
mikunnan tavoitteena on isännöidä 
kaik kien aikojen suurin ja paras Leo 
Europa Forum.

Mutta vielä on paljon tehtävää 
jäljellä. Viikon mittaisen ja satojen 
osanottajien tapahtuma vaatii myös 
satojen asioiden yhteen saattamis-
ta. Järjestelytoimikunta on aloittanut 
työnsä jo vuonna 2010 ja puolessa-
toista vuodessa olemme päässeet 
pitkälle. Silti aktiivinen toimikunta 
ei yksinään riitä näin suuren tapah-
tuman järjestämiseen. 

Siispä pyydämmekin tukea kai-
kilta Suomen lioneilta. Jos suora ra-
hallinen tukeminen ei tunnu omal-
ta, löytyy varmasti omannäköinen 
yhteistyömuoto muualta. Tästä esi-
merkkinä mainittakoon LEF-villasuk-
kahaaste, josta löytyy juttua myös 
tästä lehdestä. 

LEF-Tervehdys!

Leo Europa Forumin järjestelytoimi-
kunnan presidentti Vili Urpilainen.

Leo Europa 
Forum 2013 – 
villasukkahaaste

LEF 2013 -järjestelytoimikunta on osoittautunut itsekin suorastaan villasukkatiimiksi, joka käyttää niitä kesälläkin. Siksi tavoittelemme villasukkien 
lahjoittamista myös kaikille varsinaisen Forumin osallistujille elokuussa 2013. Tällöin osallistujia toivotaan jopa 400 henkilöä. 
Haluatko sinä tai haluaako klubisi ottaa haasteen vastaan ja osallistua villasukkatalkoisiin? Tässä ohjeet:

– Sukkien värillä, raidoituksella, varren mitalla tai muulla ulkonäköseikalla ei ole väliä. 
– Toivomme monen kokoisia sukkia.
– Valmiit sukat kiinnitetään pareiksi.
– Jokaiseen sukkapariin kiinnitetään lappu, johon on merkitty sukkien koko ja tekijä. Toivomme lisäksi merkintää tekijän yhteystiedoista,  

jotta voimme antaa jokaiselle sukkalahjan saajalle mahdollisuuden kiittää sukkiensa tekijää postikortilla. 
– Valmiit sukat toimitetaan postitse seuraavaan osoitteeseen: Annemari Päivärinta, Sibeliuksenkatu 15 A 8, 13100 Hämeenlinna

Jos sukkamäärätavoite saavutetaan ja sukkia jää vielä yli, niille etsitään sopiva lahjoituskohde. 
Kenet tai minkä klubin sinä tai klubisi haastatte mukaan villasukkatalkoisiin?
Avusta ja osallistumisesta kiittäen, LEF 2013 -järjestelytoimikunta 

LEF 2013 -järjestelytoimikunta haastaa kaikki 
leijonat kutomaan villasukkia Leo Europa Pre 
Forumin ja Leo Europa Forumin 2013 osallistujille. 
Erityisesti toivomme voivamme lahjoittaa 
villasukat kaikille ulkomaalaisille leoille, 
jotka saapuvat Suomeen tammikuussa 2013 
osallistuakseen Pre Forumiin, koska talviset 
olosuhteet voivat yllättää kylmyydellään. Pre 
Forumiin tavoitellaan noin 100 osallistujaa. 

Miten pääsen mukaan?

Otamme mielellämme vastaan suoria 
avustuksia tilillemme. Huomautam-
me, että kaikki annetut avustukset 
käytetään suoraan Leo Europa Foru-
min järjestämiseen! Tuette samalla 
hyvin arvokasta nuorisotyötä. Tili-
numeromme: FI8589008710457067 
ja saaja: Leo Europa Forum 2013. 
Kaipaamme suorien avustusten li-
säksi paljon myös konkreettista 
apua. Pystyykö klubinne auttamaan 
bussikuljetusten järjestämisessä, 
ruokailuissa tai vaikkapa talkooapu-
na? Kaikenlaiset ideat ja yhteistyö-

mahdollisuudet ovat hyvin tervetul-
leita! Meille saa lähettää sähköpostia 
osoitteeseen lef2013@gmail.com. 
Tulevissa artikkeleissa Lions-lehdes-
sä tulemme julkaisemaan niin tuke-
neita tahoja kuin parhaita tukemis-
muotojakin. Lisäksi nettisivuillemme 
osoitteessa www.lef2013.org tullaan 
päivittämään säännöllisesti lisätietoa 
tapahtuman järjestelyiden edetessä. 
Tule mukaamme rakentamaan
tulevaisuutta!

LEF-FIN terveisin 
Leo Europa Forum 2013

Järjestelytoimikunnan presidentti 
Vili Urpilainen
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Myyntikilpailut piireille

Piirien välisessä kilpailussa huomioidaan adres-
sien myynti ja Lions-ritareitten hankinnat. Näin 
saatu summa jaetaan piirin jäsenmäärällä. Piiri, jo-
ka on lisännyt eniten jäsenkohtaista myyntiä, on 
voittaja. Se saa 1  000 euroa, toiseksi tullut 800 
euroa, kolmas 600 euroa, neljäs 400 euroa ja vii-
des 200 euroa.

Kilpailuun otetaan mukaan kaikki huhtikuun 
loppuun mennessä toimitetut ja maksetut adres-
sit ja ritariudet.

Myyntikilpailut klubeille

Klubi, joka on myynyt adresseja eniten 1.7.2011–
30.4.2012 välisenä aikana, on voittaja. Voittaja-
klubi palkitaan 500 euron kannusterahalla, seu-
raava 400 euron, kolmas saa 300 euroa, neljäs 200 
euroa ja viides palkitaan 100 euron kannustera-
halla. Jokainen kilpailussa palkittu klubi saa lisäk-
si kunniakirjan. Laskennassa käytetään 14.6.2011 
jäsentilastoa.

Leijonalehden ilmestyessä on vielä lähes kol-
me viikkoa kilpailuaikaa jäljellä. Ottakaa loppuki-
ri niin piireissä, kuin klubeissa. Kuten huomaat-
te, palkinnot ovat hyvät.

Palkitsemiset

Kauden lopussa on hyvä tapa palkita hyvät suo-
ritukset. AR-säätiöllä on monia mahdollisuuksia 
palkitsemiseen. Palkintohan on järjestömme mak-
samaa palkkaa. Se tekee hyvän mielen niin saajalle 
kuin antajalle. Säätiössämme on käytössä lionien 
palkitsemiseksi: viirit, kunniakirjat, yhden, kah-
den ja kolmen ruusukkeen mitalit. Korkein huo-
mionosoitus ja palkinto, jonka klubi voi jäsenel-
leen anoa, on arvostettu Lions -ritarius.

Erkki Manninen
AR-säätiön hallituksen

puheenjohtaja

AR-SÄÄTIÖ TIEDOTTAA

”Apumies” lion Juhani Ylikunnari opastaa LC Oulu/ Pokkitörmän jäseniä 
adressien käytössä ja tilaamisessa.

Jokaiseen piiriin on tälle kaudelle 
perustettu työryhmä, joka 
toimii piirin ARS-toimi kunta-
puheenjohtajan apuna kentällä. 
Työryhmän jäsenet vierailevat 

klubeissa jakamassa tietoa 
säätiöstä, palkitsemisesta sekä 

adressien käytöstä. Heillä on mukana 
adresseja, joista klubit saavat täydentää varastojaan. 
Tällaisia ”apumiehiä” on nyt jokaisella alueella. 
Seuraavalle kaudelle pyritään täydentämään 
miehitystä niin, että jokaisessa lohkossa on ”apumies”.

MYYNTIKILPAILUT 
ajalle 1.7.2011–30.4.2012



Piirikuvernoorien puolisoiden "äippä"

Ajatuksia matkan varrelta

Puh. (02) 486 460 • Fax (02) 486 6005

Arvokeskustelu jatkuu klubeissa
Klubien arvojen määrittely sujuu, 
mutta hitaasti. Saamiemme tietojen 
mukaan suuri osa klubeista on täl-
lä kaudella avannut arvokeskustelut 
klubikokouksissa. Olen myös saanut 
positiivista palautetta klubeilta netti-
sivuilla olevasta klubin arvonmärit-
telyprosessin ohjeesta.  Koska käsite 
– arvo – on hyvin monimuotoinen, 
tulisi määrittelyprosessissa käyttää 
oikeata menetelmää. Valittu mene-
telmä takaa sen, ettei klubissa yksi 
henkilö voi ohjata määrittelyä, koska 
se alkaa ideoinnilla, jossa kaikki mu-
kana olevat saavat tehdä ehdotuksia. 
Varsinainen äänestys sitten pääasi-
assa ratkaisee, mitkä ovat klubin jä-
senten yhteiset arvot.

Tätä kirjoitettaessa (19.3. 
2012) vasta 140 klubia on syöt-
tänyt arvonsa tietokantaan. Toi-
voisi, että useampi klubi olisi il-
moittanut arvonsa, jotta voisimme 
mahdollisesti päivittää Hämeenlin-
nan vuosikokouksessa hyväksytyt 
lions-arvot. Yhteisten lions-arvojen 
päivitys ei ole kuitenkaan projektim-
me päätarkoitus; ensimmäisen ker-
ran saimme suomalaisessa lionis-
missa aikaan arvokeskustelun siellä, 
missä sen merkitys on suurin, nimit-
täin itse lionsklubeissa. 

Arvotyöryhmä ensimmäisessä kokouksessaan 15.8.2011. Vasemmalta lion Olli 
Rannisto, DG Matti Tenkanen, CC Heimo Potinkara, PDG Ossi Eloholma (puut-
tuu lion Antti Forssell).

Arvojen syötön yhteydessä 
olemme saaneet positiivista pa-
lautetta, seuraavassa erään klubin 
kommentti: On todella hieno asia 
virittää silloin tällöin arvotkeskus-
teluja tällä tavoin suomalaisissa 
klubeissa. Me suomalaiset olemme 
perinteisesti hitaanlaisia keskustele-
maan isommissa ryhmissä tällaisista 
asioista jotka antavat syvyyttä klu-
bien toimintaan. Lämmin kiitos lii-
tolle tästä.

Muutokset nykyisiin arvoihin 
ovat vähäisiä. Tutkittaessa tähän 
mennessä syötettyjä klubien arvoja 
tuntuu siltä, ettei mitään radikaale-
ja muutoksia tarvitse tehdä lions-ar-
voihin. Klubit ovat joka tapauksessa 

oivaltaneet arvojen nelikentän, vas-
tauksissa on arvoja myös arkiarvo-
jen puolelta eikä yksinomaan eetti-
siä arvoja.  Arvokäsite pitää sisällään 
paljon semantiikkaa; sama sana voi 
tarkoittaa useampia asioita ja kak-
si sanaa voi tarkoittaa lähes samaa 
 asiaa. Edellisestähän on esimerkkinä 
jo sana arvo. Armeijassa ja siviilissä-
kin arvo merkitsee asemaa tai teh-
tävää, puhutaan myös valuutan tai 
rahan arvosta kolmanneksi arvo on 
asia, jota pidämme tärkeänä. Toisaal-
ta taas palveluhalu ja auttavaisuus 
tarkoittavat lähes samaa asiaa.

Arvoprojektin lyhyt toteutus-
aika tulee vaikuttamaan loppu tu lok- 
 seen. Käynnistimme arvo kes kus te-

lun vasta Seinäjoen ku ver nöö ri neu-
vos tossa elokuun lopussa ja se on 
tarkoitus päättää klubien osalta maa-
liskuun lopussa. Tarvittavan materi-
aalin jakaminen ja kouluttamien jäi 
aivan liian lyhyeksi, netti ei tuonut 
ratkaisevasti apua asiaan. Joissakin 
piireissä on ollut aktiivisia koulutta-
jia ja se näkyy tuloksissa, mutta pii-
rien linjaorganisaatioille ei saatu tie-
toa perille. Koulutus ja materiaalien 
jako olisi pitänyt aloittaa edellisen 
kauden lopulla, jotta asia olisi ollut 
selvillä klubeissa tämän kauden alus-
sa. Sitä paitsi tällä kaudella on ollut 
monta muuta asiaa menossa, jotka 
ovat vaatineet klubien huomion.

Arvokeskustelu jatkuu klubeis-
sa tämän kauden jälkeenkin ja arvoja 
voidaan syöttää tietokantaan tämän 
kauden loppuun saakka. Tärkeintä 
on selvittää yksittäisen klubin arvot 
ja pitää arvot mielessä päätöksiä teh-
täessä. Klubin tulisi kerran vuodessa 
uhrata hetkinen aikaa ja miettiä ovat-
ko tehdyt päätökset klubin arvojen 
mukaisia. Jonain vuonna kannattaa 
miettiä ovatko arvot vielä voimassa 
ja pitääkö niitä päivittää. 

Ossi Eloholma, PDG
Arvotyöryhmän puheenjohtaja
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•	 Lähetä	yhteystiedot	piirin	Quest	‑puheenjohtajalle.

•	 Lähetä	hänelle	myös	tieto	klubisi	rahoitusvalmiudesta.

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

•	 Koulutuksen	hinta	on	360	euroa	(sis.	alv.)/osallistuja.

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

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

•	 Quest‑sihteeri	09	565	59517,	quest@lions.fi

•	 Quest‑koordinaattori	Ulla	Sirviö‑Hyttinen	040	850	7241,	 
ulla.sirvio-hyttinen@lions.fi

Lions Quest 
yhdessä kasvamisen ohjeLma

koulutusaikataulu 2011-2012

YK = yläkoulun Passi-ohjelmat
Täydennys/Mamu = seminaari maahanmuuttaja-
oppilaiden opettajille
2. aste = koulutus lukoiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajille
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Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Suomen Lions-liitto ry/Quest-asiat
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
Sähköposti quest@lions.fi 
Puhelin (09) 5655 9517 

Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, 
joka on kotisivuillamme www.lions.fi -> Lions Quest

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

Aika Kurssityyppi   Paikkakunta
      
 HUHTIKUU
 2.-3.4. AK/YK  Kokkola
2.-3.4. AK/YK  Oulu 
 4.4. Täydennys  Kokkola
16.-17.4. VK/AK/YK, kuntakohtainen Hyvinkää
18.-19.4. AK/YK  Hämeenlinna
23.-24.4. Normaalikoulu  Jyväskylä
  
TOUKOKUU
7.-8.5. VK  Jyväskylä
18.5. Täydennys, koulukohtainen Perniö

 Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Huolehdittehan siitä, että klubisi päätökset Quest -koulu-
tukseen myönnettävistä varoista tehdään heti kauden alussa. 
Ilmoitattehan tämän päätöksen myös piirinne Quest -vastaa-
valle. Tämä tieto tulee auttamaan suuresti Quest-koulutusten 
järjestämistä  omassa piirissänne. Koulutettavia saadaan pai-
kalle ihan toisissa määrin, jos heidän ei tarvitse itse etsiä ra-
hoitusta.

Kurssityyppi
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
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Lions Quest -työryhmä hakee puheenjohtajaa                      
 
Muistutuksena, että Lions-liiton hallitus on jatkanut Lions Quest 
-työryhmän puheenjohtajan (LQ-CD) hakuaikaa kausille 2012–2015 
huhtikuun 25. päivään saakka. Lisätietoja www.lions.fi – ajankohtaista.

Tietoisku 
Quest -leijonalle
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Päihteet, alkoholi etunenässä, ovat 
erittäin merkittävä pahoinvoinnin ja 
syrjäytymisen aiheuttaja maassam-
me. Alkoholi on yleisin työikäisten 
sekä miesten että naisten kuolinsyy 
Suomessa. Virallisen tilaston mu-
kaan suoranaiseen alkoholimyrky-
tykseen kuoli 473 kansalaista vuon-
na 2009. Siis kaksi kertaa enemmän 
kuin liikenneonnettomuuksiin, jois-
sa niissäkin joka neljännessä oli al-
koholi mukana. Yhteiskunnassamme 
edelleen liian huonosti tunnettu asia 
on äidin raskauden aikaisen alkoho-
lin käytön aiheuttama sikiövaurio, 
joka johtaa jopa 600 lapsen henki-
seen ja ruumiilliseen vammautumi-
seen joka vuosi.

Päihteiden vastainen toiminta on 
ollut jo vuosia Lions-järjestön yksi 

Päihteiden vastainen työ Quest-toimintaa
painopistealue, minkä näkyvimpä-
nä ja menestyneimpänä osana on 
ollut Lions Quest -koulutus ympä-
ri maailman. 

Muu käytännön toiminta on sit-
ten ollut enempi yksittäisiä projek-
teja, kuten esimerkiksi Ylivieskan 
kolmen lionsklubin osallistuminen 
kaupungin nuorisotoimen järjestä-
män Zero zone -konsertin rahoit-
tamiseen. Kuluvan toimintakauden 
alussa Lions-liiton päihteiden vas-
tainen työ integroitiin osaksi Quest 
-toimintaa. 

 
Kumppanuuden 

aloitti L-piiri

Suomen Lions -liitto allekirjoitti Al-
koholiohjelman kumppanuussopi-

muksen Sosiaali- ja terveysminis-
teriön kanssa vuonna 2007. Liitto 
vahvisti tuolloin päihteidenvastaisen 
toimintaohjelman, jonka keskeise-
nä tavoitteena on päihdeongelmien 
ehkäiseminen. Yksittäisistä piireistä 
kumppanuuden solmi ensimmäise-
nä 107-L piiri vuonna 2008. O-piirin 
kumppanuussopimus allekirjoitettiin 
PVT tmk:n pj PDG Juhani Kärkkäisen 
ja DG Sakari Rahkalan sekä perus-
palveluministeri Paula Risikon kes-
ken Oulussa 5.11.2010. 

Käytännön työ alkoi sitten Quest-
toimikunnan pj PDG Hilkka Kopsan 
ja LC Ylivieska/Savisillan jäsenen, 
Oulun aluehallintoviraston alue-
koordinaattori Raija Forsin johdolla. 
Ensimmäisenä hankkeena toteutui 
yleisöluento osana valtakunnallisen 
Ehkäisevän päihdetyön viikon (7.–
13.11.2011) tapahtumia Kokkolas-
sa 10.11.2011. 

Lääkäri Heikki Hemmilä LC Yli-
vieskasta kertasi alkoholista aiheu-
tuvia haittoja nuoren elämälle koros-
taen kymmenesosalla kansalaisista 
olevan perinnöllinen alttius päihde-
riippuvuuteen. Heillä päihdekokeilu 
johtaa lähes väistämättä riippuvuu-
teen. Jos päihdekokeiluja voitaisiin 
kattavasti lykätä lain sallimaan 18 
vuoden ikään, osa näistä riippuvuuk-
sista voisi jäädä kehittymättä ja syr-
jäytyminen estyä, puhumattakaan 
niistä monista päihdeongelmaisten 
läheisiä ja ulkopuolisiakin kosketta-

MLL:n Välitä nuoresta 
– älä välitä alkoholia 
alaikäiselle mainosta 
jaettiin Kokkolassa.

LC Kokkola/Kokkotarten esitteitä jakamassa Hilkka Kopsa, Hilkka Saukko ja 
Marja-Terttu Vitka. Kuva: Anna Sourander.

vista tragedioista, joista saamme päi-
vittäin lukea aamun lehdistä.

 
Älä välitä alkoholia 

alaikäiselle

Päihdekoordinaattori Raija Forsin 
mukaan yksi syy nuorten alkoholin 
käyttöön on se, että aikuiset sallivat 
sen. Pelkästään noudattamalla voi-
massa olevaa lakia – kieltäytymällä 
alkoholin ja tupakkatuotteiden välit-
tämisestä ja luovuttamisesta alaikäi-
sille – voisimme estää suuren osan 
alaikäisten päihdekokeiluista. Harva 
tietää, että alkoholilaki määrää jopa 
2 vuotta vankeutta alkoholin välittä-
misestä alaikäiselle. Esimerkiksi Ou-
lun alueella Aluehallintovirasto on 
tehnyt yhteistyötä paikallisten vähit-
täiskauppiaiden, poliisin, alkoholi-
tarkastajien sekä kuntien ehkäiseväs-
tä päihdetyöstä vastaavien kanssa. 
Poliisin kanssa on mm. sovittu, et-
tä epäilty välittäjä voidaan ilmiantaa 
yleiseen hätänumeroon, 112. 

Seuraavana päivänä LC Kokko-
la/Kokkotar -klubin jäsenet jakoivat 
paikallisen Prisman (ja Alkon) ovel-
la ”Välitä nuoresta – älä välitä alko-
holia alaikäiselle” -esitettä. 

Tapahtumat saivat julkisuutta 
niin maakunnallisissa lehdissä kuin 
radiossakin – ja lisää on tulossa...

Heikki Hemmilä
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Ajankohtaista

Nuorisovaihto
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Tätä kirjoittaessani 17.3. hakuaika Suomeen tuleville on juuri päättynyt. 
Edelleen Suomi kiinnostaa nuoria ympäri maailmaa. Hakemuksia on tul-
lut 35 maasta. Suurimmat joukot tulevat Italiasta, Turkista ja Japanista.

Lähiajan suurin haaste on löytää kaikille isäntäperheet. Lehden il-
mestyessä vielä ehtii hyvin mukaan. Valitettavasti niin meillä kun muu-
allakin isäntäperheet saadaan turhan  myöhään. Vetoan jälleen leijona-
hengen mukaisesti kaikkia teitä hyvät lukijat auttamaan tässä työssä. 
Edellisessä, samoin kuin tässäkin lehdessä on isäntäperheiden kannus-
tavia kirjoituksia siitä, miten avartavaa ja antoisaa isäntäperheenä toi-
miminen on. Suosittelen sydämeni pohjasta.

On hienoa huomata, miten nykyinen kansainvälinen presidentti 
Wing-Kun Tam on huomioinut erityisesti nuorisovaihtoa. Seuraavas-
sa osia hänen kaikille nuorisovaihtojohtajille lähettämästään kirjeestä:

Lionsklubien kansainvälinen järjestö on jo pitkään tehnyt työtä nuor-
ten hyväksi. Ohjelmamme pyrkivät tekemään aikuiseksi kasvamisesta 
turvallisempaa ja terveellisempää, parantamalla nuorten elämää. Lio-
nien kansainvälinen nuorisoleiri- ja -vaihto-ohjelma yhdistää sukapol-
vet kaukaisistakin maista, luo läpi elämän kestäviä ystävyyssuhtei-
ta ja edistää rauhaa ja yhteisymmärrystä maiden ja kansojen välillä.

 Oman presidentinkauteni aikana sekä myös kauteni jälkeen tulem-
me nostamaan nuorison näkyvämmälle sijalle Lionsklubien kansainvä-
lisessä järjestössä. Nuorisoleirit ja nuorisovaihto ovat yksi keino päästä 
tähän tavoitteeseen. Lioneina tehtävämme on luoda ja ylläpitää yhteis-
ymmärryksen henkeä ihmisten välillä ympäri maailmaa. Tutustuttamal-
la vaihto- ja leirinuoret lionien kulttuuriin ja kertomalla heille avoimes-
ti kokemuksistamme, voivat nuoret palata kotiin kulttuurista tietoa ja 
kokemuksia rikkaampana. 

Nuorisovaihto antaa monille nuorille ainutlaatuisen tilaisuuden osal-
listua elämää muuttavaan kulttuurivaihtokokemukseen. Nuorisovaih-
to-ohjemassa on erinomainen tilaisuus esitellä Lions Clubs Internati-
onaalin toimintaa ja toivottaa nuoret palveluperheeseemme. Lioneilla 
on tilaisuus opettaa nuorille elämäntaitoja samalla painottaen palve-
lutyön tärkeyttä. Uskon, että kaikki nuoret, joita autamme, tulevat ku-
koistamaan avomielisinä, tunnollisina aikuisina, jotka voivat jonain päi-
vänä myös johtaa järjestöämme.

Noihin Wing-Kun Tamin sanoihin on helppo yhtyä ja ne antavat 
voimaa tehdä tätä antoisaa työtä nuorten hyväksi.

YCED Tuula Rantaeskola

Uuden Vuoden aattona menim-
me syömään italialaiseen ravinto-
laan ja sen jälkeen menimme seura-
kuntakeskukseen juhlimaan vuoden 
vaihdetta ja katsomaan ilotulitusta. 
Kirkko oli kauniin mallinen. Seinä-
joella oleskeluni aikana pääsin käy-
mään heidän peruskoulussaan. Se oli 
ihmeellistä. Kaikki olivat hyvin ys-
tävällisiä ja mukavia. Sillä hetkellä 
toivoin, että voisin jäädä sinne py-
syvästi. Mutta valitettavasti minun 
täytyi lähteä. Täällä on hyvin kau-
nista, kun kaikki on lumen peitossa.

Haluaisin kiittää leijonia mahdolli-
suudesta päästä nuorisovaihto-oppi-
laaksi ja vierailulle Suomeen. Samoin 
haluan kiittää ihania isäntäperheitä-
ni. Rakastan Suomea ja ihmisiä Suo-
messa. Toivon, että voisin tulla ta-
kaisin vierailulle kauniiseen maahan 
ja nähdä isäntäperheeni uudelleen.

Cheong Tsyr En

”Äidin” kertomus
Meistä oli valtavan hienoa saada En 
vieraaksemme. En oli ihana, huo-
maavainen ja sosiaalinen lions-nuo-
ri. Oli mukavaa, kun hän aamuisin 
toivotti hyvät huomenet ja iltaisin 
hyvät yöt. Hän pesi jokaista ruokai-
lua ennen aina kätensä ja oli muu-
tenkin hyvin säntillinen siinä, että 
halusi tietää, että milloin on olta-
va valmis lähtemään minnekin, et-
tä olisi sitten ajoissa valmis. Hänel-
tä saimme myös ihastuttavia tuliaisia 
Malesiasta, kahvikarkit hyvänä esi-
merkkinä siitä.

En pääsi tutustumaan myös tyt-
täremme kouluun, jossa hän valloit-
ti sydämellisyydellään. Tyttäreni sai 
toimia tulkkina, kun Eniltä oli kysytty 
kaikenlaista eri luokassa. Ehkä haus-
kin oli kakkosluokkalaisen pojan ky-

symys, jossa hän halusi varmistaa, 
että Malesiassa asiat ovat pääsään-
töisesti samoin kuin meillä Suomes-
sa. En sai pitää hauskaa koululaisten 
kanssa pulkkamäessä, hän piti kou-
lun kalakeitosta ja yleensäkin suo-
malaisista ruoista niin paljon, että 
jokunen lisäkilo tuli kotiin viemisik-
si. Koulussa En kertoi opiskelevansa 
muotisuunnittelijaksi, ja näin ollen 
hän sai muutamilta tytöiltä meidän 
kotiimme suunniteltavakseen super 
model -puvut tyttöjen antamille piir-
rosnukeille. Tehtävä oli mieluisa ja tu-
lokset upeita!

Potkukelkkailun, hiihtämään opet-
telun ja lumen kuvauksen lomassa 
ehdimme viedä Enin myös SPV:n sa-
libandy-otteluun loppiaisena uima-
halli-urheilutalolle. 

En osasi hyvin englantia, hänel-
lä oli oma laptoppinsa mukanaan ja 
hän oli taitava kameransa käyttäjä. 
Eksoottisin kuvailukohde oli meidän 
lumemme hänen mielestään. Uuden 
vuoden ilotulituksiin oli mukava vie-
dä hänet kahteen kertaan – kuudelta 
ja uudestaan keskiyöllä – näkemään 
samalla Lakeuden Ristin ja Alvar Aal-
to -keskuksen kaikessa komeudes-
saan. Meillä oli hirveän hauskaa, ei-
kä vähiten silloin, kun En otti meistä 
naamakuvia kameraansa! 

Toivon, että saamme olla jatkos-
sakin isäntäperheenä malesialaisnuo-
rille ja vielä upeampaahan olisi, jos 
joskus voisimme vierailla Enin luo-
na hänen kauniissa ja lämpimässä 
maassaan. Vinkkinä saimme tiedok-
semme, että meidän kesäaikamme on 
paras hetki matkustaa heidän suun-
taansa, sillä näin talviaikaamme on 
sadekausi.

Anne Nivukoski, 
Enin Nurmon äiti

Ihmeellinen kokemukseni Suomesta
Hei, nimeni on Cheong Tsyr En ja 
olen 17-vuotias. Minä sain mahdolli-
suuden tulla Suomeen kahden muun 
16-vuotiaan malesialaisen kanssa lei-
jonien nuorisovaihto-ohjelman kaut-
ta. Malesiassa vallitsee trooppinen 
ilmasto. Lämpötila vaihtelee 21°C–
32°C asteen välillä. Kokonaisasu-
kasluku on 28 miljoonaa; malaijit 
muodostavat n. 57 % väestöstä kii-
nalaisten, intialaisten ja muiden et-
nisten ryhmien muodostaessa toisen 
tärkeimmän ryhmän. Kaikki viettävät 
Uutta Vuotta eri aikaan, esimerkiksi 
kiinalainen Uusi Vuosi on 23. tam-
mikuuta, Hari Raya Haji (malaijilai-
nen) on 26. lokakuuta ja Diwali (in-
tialainen) on 13. marraskuuta. Minä 
asun n. 27 kilometrin päässä Kuala 

Lumpurin keskustasta. Ruokam-
me koostuu pääasiassa riisistä ja 
nuudeleista.

Olin Suomessa 11.12.–9.1. 
välisen ajan. Vietin ensimmäi-
sen isäntäperheeni luona Turus-
sa 18 päivää ja toisen perheeni 
luona Seinäjoella Nurmossa 12 
päivää. Pääsin viettämään jou-
lua ja Uutta Vuotta täällä. Se 
oli ihana kokemus. Pääsin teke-
mään sellaista, mitä en ole kos-
kaan ennen tehnyt, esimerkiksi 
kokeilemaan Hesburgeria, koris-
telemaan joulukuusta, käymään 
saunassa, maistamaan poron ja 
hirven lihaa, tekemään lumienkelei-
tä, hiihtämään ja katsomaan saliban-
dyottelua.

hirven lihaa, tekemään lumienkelei
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Lähes jokainen leijona on kykenevä 
seisomaan kahdella jalalla ja omis-
taa toimivat kädet, joten me voimme 
aidosti auttaa niitä, joiden mahdol-
lisuus on rajoittunut. Yhteistyöpro-
jekti Invalidiliiton kanssa on aito pal-
veluaktiviteetti. Laittakaamme nyt 
viimeistään Leijonatassut liikkeelle 
We Serve-hengen mukaisesti.

Mistä tässä kaikessa on oikein ky-
se, on usein kuultu kysymys. Idean 
ydin on siinä, ettei raha liiku. Avus-
tettava hoitaa itse tarvittavat tarvik-
keet leijonien tehdessä työn vastik-
keetta. Mukana olevat lionsklubit 
auttavat kertaluontoisesti avuntar-
peessa olevia Invalidiliiton yhdistys-
ten jäseniä meiltä sitä pyydet täessä. 
Koko klubin ei tarvitse tähän akti-
viteettiin sitoutua vain halukkaat il-
moitetaan yhdyshenkilölle, joka vä-
littää tiedot invalidien yhdistyksen 
yhteyshenkilölle. Me voimme siis 
olla ”reservissä” ja odottaa yhtey-
denottoa invalidien puolelta. Mikäli 
työsuoritus tuntuu liian hankalalta 
toteuttaa niin on klubin mahdolli-
suus siitä myös kieltäytyä.

No mitä me voidaan tehdä heil-
le, on se toinen kysymys, joka tulee 
vastaan. Meistä jokainen osaa esim. 
vaihtaa lampun. Olen saanut luvan 
käyttää tässä aitoa esimerkkiä. Lei-

Suomen Lions-liitto on ottanut viestinnän käyttöön uutiskirjeen. Niitä on 
lähetetty muutaman kuukauden aikana jo useita. Laajimman levikin on saa-
nut puheenjohtaja Heimo Potinkaran viesti.

– Se lähetettiin liittomme kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostit ovat 
jäsenrekisterissä. Heitä oli 17.176 eli karkeasti 2/3 koko jäsenmäärästä, kir-
jeen teknisestä lähettämisestä vastannut Thorleif Johansson kertoo. 

Jäsenrekisterin sähköposteista toimimattomia oli hieman yli tuhat. – Pa-
rantamisen varaa siis vielä on. Huolta herätti myös se, että 58 klubilla säh-
köpostisoite puuttui niin presidentiltä kuin sihteeriltäkin, Johansson pohtii.

Uutiskirje poikkeaa tavallisesta sähköpostista kolmella tavalla. Siihen 
voidaan sisällyttää kuvia, liitteitä tai videoita. Toiseksi se voi sisältää sy-
ventäviä aineksia alasivuina. Ja kolmas tärkeä ominaisuus on sen vuoro-
vaikutteisuus: uutiskirjeeseen voidaan liittää vaikkapa ilmoittautumisia tai 
palautelomakkeita.

Leijonatassut 
apuna arjessa

Suomen Lions-liitto otti 
käyttöön uutiskirjeen

Liiton puheenjohtajan viesti lähti helmikuussa kuvernöörineuvoston kokous-
ta edeltävänä iltana. Kirjettä tutkivat kokouksen väliajalla VCC Seppo Söder-
holm, CC Heimo Potinkara sekä kokouksen sihteeri Susanna Gustafsson. Ku-
va: Antti Tuomikoski.

jonaystävämme Jan halvaantui nuo-
rena, käveli pitkään kyynärsauvan 
avulla, mutta tällä hetkellä Jan ei pys-
ty seisomaan ilman apua ja on joutu-
nut turvautumaan pyörätuoliin liik-
kuakseen sisätiloissa, ulkona odottaa 
mm sähköistetty upea mopo. Jan on 
yksin kotona puolison ollessa mat-
koilla ja vessan lamppu ei syty. Mitä 
tehdä, kun et voi nousta seisomaan 
ja toinen käsikin nousee vain riittä-
välle korkeudelle. Tässä tapauksessa 
Jan soittaa naapuriin tukeutuen naa-
puriapuun tai kysyy pääseekö Lauri-
leijona apuun. Vaikka meillä kotona 
olisi joskus tiukkakin aikataulu, niin 
Lauri lähtee auttamaan ystäväänsä 
ja klubiveljeä vaihtaakseen pimenty-
neen lampun. Tämä on suoraa toi-
mintaa. Jan on Riihimäen seudun 
invalidien yhteyshenkilö. Tämä on 
vain yksi esimerkki avusta. Kaikki 
apu, minkä me leijonat olemme heil-
le tehneet, ovat tulleet tarpeeseen. 
Me emme pyri viemään töitä kun-
nallisilta/yksityisiltä toimijoilta sillä 
apumme on kertaluonteista. Useal-
la klubilla on jo ollut aikaisemmin-
kin yhteistyötä invalidien kanssa, si-
tä ei nyt tule lopettaa vaan jatkaa 
entiseen tapaan.

Kolmas kysymys kuuluu seuraa-
vasti: Miten me leijonat olemme 
vastaanottaneet tämän palvelupro-
jektin? Yhteistyö on otettu innol-
la vastaan ympäri Suomen ja koke-
mukset ovat olleet positiivisia. Tällä 
hetkellä mukana on lähes 100 klu-
bia 950:stä eli lisää toiminnasta kiin-
nostuneita klubeja mahtuu joukkoon 
mukaan. Myös invalidit ovat innok-
kaita tulemaan klubeihimme vierai-
lulle esim. kertomaan tai pitämään 
klubiesitelmän esteettömyydestä, 
hehän ovat siinä alan aitoja huip-
puja.

Mikä meille leijonille onkaan pa-
rasta, aito auttaminen, josta pal-
kaksi saa aidon reaktion, kiitoksen 
ja hymyn joskus naurahduksen tai 
halauksen, tätä on aito palvelutyö 
parhaimmillaan, suosittelen. Nyt 
vain itse kokemaan tämä, lähdetään 
kaikki yhdessä toimimaan iloisella 
mielellä!

Kaisa Vainio 
LC Tervakosken puoliso, 

LC Janakkala/Idat

Projektin toinen ”isä”, lion  Jan Huo-
painen, LC Tervakoski ja Riihimäen 
Seudun Invalidit ry:n puheenjohtaja. 



Sotiemme veteraanien keräystä tukemassa
Mahdollistamme maksuttoman Sotiemme veteraanien keräysilmoituksen
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Tuottajain Tilitoimisto 
Alavus

Transport K.Lindholm & CO 
Bromarf

Isännöintipalvelu Ritva Pesonen 
Espoo

Matinkylän Huolto Oy 
Espoo

Haapajärven HA-SA Oy 
Haapajärvi

            www.villiruusu.com  
 Kouvolantie 117  
 49400  HAMINA  

05-354 8100 
                     

Tunnuksen omaavien veteraanien määrä oli vuoden 2012 alussa 
44 641. Heistä saa ylimääräistä rintamalisää 22 521. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että eläke on noin 1 000 euroa kuukaudessa. 
Sairastuminen, hammashoito tai pelkästään silmälasien uusiminen 
voi viedä kuukausittaisesta eläkkeestä suuren osan.

Lääkekustannusten omavastuu on 700,92 euroa/vuodessa. Vuotuisen 
omavastuuosuuden täytyttyä jokaisesta korvattavasta lääkkeestä on mak-
settava 1,50 euroa. Korvauksen ulkopuolelle jää useita lääkkeitä, joista 
ei saa korvausta lainkaan. 

Kela korvaa yksityisen hammaslääkärin kustannuksia veteraaneille;
– 100 % korvaustaksan mukaisesta määrästä 
	 •	 hampaiden	tutkimuksesta
	 •	 ehkäisevästä	hoidosta	sekä
	 •	 protetiikkaan	liittyvästä	kliinisestä	työstä.
–	 proteesien	teknisestä	työstä	50	%	korvaustaksan	mukaisesta	

määrästä
– erikoishammasteknikon suorittamasta kokoproteesihoidosta 

hammaslääkärin tutkimuksen ja hoitomääräyksen perusteella 
tehdystä		kliinisestä	työstä	100	%	taksan	mukaisesta	määrästä

– erikoishammasteknikon suorittamasta kokoproteesihoidosta 
hammaslääkärin tutkimuksen ja hoitomääräyksen perusteella 
tehdystä	teknisestä	työstä	50	%	taksan	mukaisesta	määrästä

– muusta hammashoidosta 60 % taksan mukaisesta määrästä.

Kelan taksat ovat huomattavasti pienemmät kuin hammashoidosta synty-
neet kustannukset. Veteraani kokee usein pettymyksen nähdessään oma-
vastuuosuuden määrän, kun hän erheellisesti luulee korvauksen olevan 
100%. Esimerkiksi erikoishammasteknikon perimästä 926 euron kokopro-
teesihoidon palkkiosta Kelan korvaus on noin 522 euroa. Veteraanin mak-
settavaksi jää 404 euroa.

Yhteistä toimintaa tarvitaan sotaveteraanien avustus- ja tukitoimissa

Silmälaseista ei saa korvauksia. Iäkkäällä veteraanille saattaa olla tar-
ve	 näkökyvyn	muuttuessa	 jopa	 vuosittaisiin	 lasien	 uusimiseen.	 Kus-
tannukset muodostuvat joskus jopa kohtuuttomiksi kaiken muiden me-
nojen lisäksi. Näkeminen ja kunnot lasit ovat kuitenkin perusedellytys 
kotona selviytymiselle.

Anni Grundström
sosiaalisihteeri

Suomen Sotaveteraaniliitto

Kyösti Heiskanen täyttää sata vuotta 19.4. (s. 19.4.1912) Hän on lähes 
kuusi vuotta sodassa palvellut veteraani Heinävedellä. Kyösti lukee päivän 
lehdet ilman silmälaseja ja seuraa aikaansa. Eläkkeelle jäätyään hän oli ky-
synyt lisäeläkettä sotavuosista, sitä ei myönnetty. Kyösti oli tuumannut, 
että hän elää sitten niin kauan, että varmasti maksatte.

TIETOISKUA SOTAVETERAANIEN ASIOISTA TUKEVAT SEURAAVAT YRITYKSET:
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Kodintekniikka Mattila Tekniset 
Harjavalta

Kino-Huovi 
Harjavalta, p. 0400 598 338                                                    

www.sekk.fi

Suomen Mardega Oy 
Haukipudas                                                 

www.suomenmardega.fi

Helsingin Kartech Oy 
Helsinki

Osakeyhtiö Kiinteistösaneeraus 
Helsinki                                                            

www.kiinteistosaneeraus.fi

Varattu

TMV-Trading Oy 
Helsinki

Tekniset Sivunen 
Huittinen                                                        

www.tekniset.fi

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

Nelipyörä Oy 
Hyvinkää, Hämeenlinna                              

www.nelipyora.fi

Sisustustalo J.Lehmusto 
Hämeenlinna                                               

www.lehmusto.fi

Kennelpakaste Oy 
Ikaalinen

                                                 

K-Market Ivalo, Ivalo

Matkamuistovalmistamo           
Erkki Juopperi 

Jaatila, www.arcticdoll.com                        
Suomen ainoa nukketehdas

Jakobstads bokföringsbyrå 
Jakobstad                                                     

www.jbb.fi

Joensuun Invataksi Oy              
Veijo Hirvonen 

Joensuu, p. 0400 650 262
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Talomyynti Tarmo Turtiainen 
Joensuu

VIHERVAARA TALOESITTELY

SIILINJÄRVELLÄ
lauantaina 24.9.2011, klo 11-15

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

TERVETULOA!

www.kannustalo.fi

Ammattilaisemme apunasi:
TARMO TURTIAINEN, p. 050 339 5360

tarmo.turtiainen@kannustalo.fi
 

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

Konekorjaamo Riikonen Oy 
Joensuu

Kuljetusliike Leo Koikkalainen Oy 
Särkilahdentie 866, 56410 Kaiturinpää

Kesälahden Konesavotta Oy 
Kesälahti

Ruokkeen Lomakylä 
Kesälahti                                                        

www.ruokkeenlomakyla.fi

K-Kittilä, Kittilä

Klaukkalan Apteekki 
Lepsämäentie 1, 01800 Klaukkala

Selän Metalli Oy 
Kolkontaipale, p. 0400 193 101                        

www.selanmetalli.fi 

Rauman RS-Rakennus Oy 
Kolla

Turvaykköset Oy 
Kouvola, p. 05 535 3400                                

www.turvaykkoset.fi 

Petosen Apteekki 
Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio

Pohjanmaan Kaluste Oy 
Kurikka

Neste Oil Kuusankoski 
Kiltatie

LSK Electrics Oy 
Lahti

Kello-Huolto Heinonen 
Laitila
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Vakka-Suomen 
Lähivakuutusyhdistys 

Laitila

Nelko Oy 
Lapinlahti                                                      

www.nelko.fi

Teboil Leivonmäki 
Kangastie 1, 41770 Leivonmäki                            

p. 014 870 105

E.P.Romu                                       
Tmi Esa Paloranta 

Lohtaja

Mariehamns Tryckeri Ab 
p. 018 528 520, Mariehamn                        

www.mtryck.ax 

Nuorisopsykiatrinen             
Asumiskoti Puro Oy 

Merikaarto

Merikarvian Apteekki 
Merikarvia

Mikkelin Betoni Oy 
Mikkeli

K-Market Muoniontori, Muonio

A & A Travels Oy 
Muurame

Varattu

Maanrakennuspalvelu                
Antti Pesanto 

p. 0400 223 667, Naantali

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

www. jsalo.fi

Koneurakointi S Kuittinen 
Nurmes
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Valtimon Sähkötyö Oy 
Nurmes

Kaivinkoneurakointi                   
Jouko Aimasmäki 

Outokumpu, p. 0400 271 727

Oulaisten Apteekki 
Rautatienkatu 5, 86300 Oulainen,                      

p. 08 470 477

Jannelan Puutarha Oy 
Pori

Petras Cafe 
Yrjönkatu	11,	28100	Pori																															

www.petrascafe.fi

Suomen Nosturitarkastus Oy 
Mikkolantie 31, 28130 Pori                            

www.ngr.fi

Sähkö-Pori Oy 
Pori

AH-Telepiste 
Pudasjärvi                                                      

www.ahtelepiste.fi

Peatmen Ky 
Pulkkila

Kuljetusliike M.Takku Oy 
Punkalaidun, p. 0500 478 272 

Pusulan Taksipalvelu Oy 
Pusula, p. 050 305 2004 

Jus-Kar Oy 
Pyhäsalmi

Pöljä

TRV-haketus Oy 
Pohjoista osaamista                                      

Ranua, p. 040 502 7713

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

Kauppakeskus Rinteenkulma 
Rovaniemi                                                      

www.rinteenkulma.fi
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Pinnalla ja pintaa syvemmällä
Tuorepuristettu Aloe Vera Gel ‑ravintolisät 
Aloe Vera ‑pohjaiset ihonhoito‑ ja kauneudenhoitotuotteet 
90 vrk:n tyytyväisyystakuulla.

Itsenäinen jälleenmyyjä  Kerttu Helynen 040 587 8094
kerttu.helynen@kuntopuro.net

K-Supermarket Eteläkeskus, Rovaniemi

Lapin Leijona Oy 
Rovaniemi                                                    

www.lapinleijona.fi

Liikenne O.Niemelä Oy 
Rovaniemi

Kuljetusliike Sääskilahti Oy 
Rovaniemi

PK-Osat Oy 
Ruovesi 

www.pkosat.fi

Ruukin Kiinteistöhuolto 
Ruukki                                                           

www.ruukinkiinteistohuolto.fi

Karjalan Puu Ky  
Rääkkylä                                                         

www.karjalanpuu.fi

Telilän Sähkötyö Oy 
Sastamala

Pyykkimummo 
Savonlinna

Finnhydro Oy 
57210 Savonlinna

Rakennusliike Hämäläinen Oy 
Seinäjoki

KIVIAINESMYYNTI  
MAANRAKENNUSPALVELUT

•hiekat, sorat, 
 murskeet 
•maanrakennustyöt
•murskaus, seulonta
•erikoiskuljetukset 

Kuljetusliike Martti Takanen Ky

Juha Takanen 040-523 7591, 
juha@takanen.fi         

Eteläpään Matkailukeskus 
Siikainen, p. 0400 859 128                          

www.andiken.com

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

Kaivu & Kuljetus R.Peura Oy 
Soini



36  LION  2/12

Levin Ski & Golf -majoitusta 
Timo Tervonen, p. 0400 281 354                 

Sotkamo, www.norudin.fi

Vesikaivohuolto Vipe Oy 
Sysmä, p. 03 717 2987                                

www.kaivo.fi 

Juhlatalo Juurikkasaari 
Säynätsalo, p. 010 279 0800, 010 279 0801, 

www.juhlatalojuurikkasaari.fi

Kalaherkut Oy Nygren 
Tampere, p. 03 212 4721                 

kalaherkutnygren@elisanet.fi

LVI-Eristys Murto Oy 
Turku                                                           

www.lvi-eristysmurto.fi

Rakennuspalvelu                        
Aimo Järvinen Oy 

Turku

FL-Liikenne / FL-Talo Oy 
Ulvila                                                               

www.fl-liikenne.fi

Newmark Oy 
Uusikaupunki                                               

www.newmark.fi

Jetpolar Oy 
Uusikylä

Maanrakennus Esko Halme Oy 
Valkkinen, p. 0400 236 610                         

www.eskohalme.net

K-Market Katiska, Vehmersalmi

T:mi Marko Pulkkinen 
Keskustie 4, 72300 Vesanto                              

p. 0400 175 843

DRAKE  
autotalodrake.fi                                        

VIITASAARI, p. 014 577 2255

Virtain Putkityö Oy 
Virrat, p. 0500 331 147

NISSAN OPEL VOLKSWAGEN 
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UUSI ÄÄNEKOSKI
Työskintie 3, puh. 010 538 2500 

MA–PE 8–21, LA 8–18, SU 12–18

Alastaron Osuuspankki 
Alastaro

Lammin Osuuspankki

Marttilan Osuuspankki

Maskun Osuuspankki

Pielaveden Osuuspankki 
Pielavesi, www.op.fi                       

p. 020 720 9800

Pudasjärven 
Osuuspankki 

Pudasjärvi

Sulkavan Osuuspankki 
p. 010 256 4801

Tervon Osuuspankki

Utajärven Osuuspankki 
Vanhatie 35, 91600 Utajärvi          

08 542 1136, www.op.fi/utajarvi

Ypäjän Osuuspankki

Sähköliike Style – Model Oy 
Ylämylly

Övermark Andelsbank 
Övermark



Kysymys ja vastaus

38  LION  2/12

Arvoisa puheenjohtaja. 
Lion-lehdessä 1/2012 sivulla 35 on 
Mainos, jossa järjestön tunnus on 
mielestäni LION CLUBS INTERNA-
TIONALIN TAVARAMERKKISÄÄN-
NÖSTÖN vastainen. Pääsihteerin 
ollessa vielä pois virastaan, voisiko 
joku toinen kertoa lehdessä mitä saa 
merkillämme tehdä ja mitä ei.

ZC Pertti Uimonen

Lions Clubs Internationilla on tark-
ka tavaramerkkisäännöstö. Sitä val-
voo päämajassa James Paparelli. 
Hän antaa mielellään ohjeita tavara-
merkin käytöstä ja luvan saamises-
ta sen käyttämiseen omien tuottei-
den myynnissä.

Järjestöllä on lakiin perustuva vel-
vollisuus suojella Lions Clubs Inter-
nationalin tavaramerkkejä. Tämän 
johdosta hallitus on ottanut käyt-
töön Lions Clubs Internationalin ta-
varamerkkisäännöt. Nämä säännöt 
määrittelevät järjestön tavaramer-
kit, ja antavat ohjeet jäsenille, klu-
beille ja piireille (yksittäis-, osa- ja 
moninkertais-) niiden käytöstä, mil-
loin ja missä niiden käyttö on sal-
littua. Alla yleiskatsaus tavaramerk-
kisäännöistä jotka toimivat ohjeina 
lioneille järjestön tavaramerkin käyt-
töön liittyvissä asioissa.

Tavaramerkin määritelmä
Kaikki olemassa olevat ja tulevat 
järjestön nimet, tunnukset, logot, 
leimat, rekisteröidyt tavaramerkit 
ja muut tavaramerkkeihin liittyvät 
edut, mukaan lukien, mutta ei ai-
noastaan Lions, Lioness, Leo, Lions 
clubs, Lions International tai Lions 
Clubs International.

LIONS-merkin käyttö
Yleisohjeet lionien tavara-
merk kien noudattamisesta
Jotta voidaan varmistaa järjestön ta-
varamerkkien yleinen laatu ja sisäl-
lön standardit, mainittuja tuotemerk-
kejä ei ole lupa käyttää seuraavien 
tuotteiden yhteydessä: pornografia, 
alastomuus, alkoholi ja muut tuot-
teet, mitkä saattavat loukata ihmi-
siä tietyllä lionsalueella.

Velvollisuus noudattaa ja 
raportoida luvaton käyttö
Kaikilla järjestön virkailijoilla ja jäse-
nillä on velvollisuus hyväksyä näi-
den sääntöjen noudattaminen ja 
kannustaa tavaramerkkisääntöjen 
noudattamista sekä raportoida kaik-
ki järjestön tavaramerkin sopimaton 
käyttö LCI:n lakiosastolle.

JÄRJESTÖN VIRALLINEN 
TUNNUS
Tämän järjestön tunnus ja jokaisen 
perustetun klubin tunnuksen tulee 
olla virallinen tunnus, joka löytyy 
päämajan sivuilta www.lionsclubs.
org -> resurssit ->logot. Kukin klu-
bi saa käyttää vain järjestön virallis-
ta tunnusta. Virallista tunnusta tai 
sen tekstejä ei saa muuttaa millään 
tavalla.

Kysymykset koskien lisenssejä, 
lupia tuotteille ja tarvikkeille, jne. 
ota yhteys:
CLUB SUPPLIES & 
DISTRIBUTION DIVISION
clubsupplies@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org

Markus Flaaming

Juupajoen leijonissa 
ei kravatti kiristä

LC Juupajoen hallitus kokoontui rennoissa merkeissä ennen klubin 50-vuo-
tisjuhlaa jäsenensä Timo Vedenpään kotona. Asialistalla oli etupäässä 11.2. 
Mäntän Klubilla järjestettyjen LC Juupajoen 50-vuotisjuhlien asioita. 

Mukana kokouksessa oli myös Juupajoen klubin vanhin, 76-vuotias Pert-
ti Sahrakoski. Hän muistaa vielä kuinka klubin 25-vuotisjuhlat aikanaan jär-
jestettiin Mäntässä Ravintola Männyssä. Sahrakoski oli tuolloin Juupajoen 
klubin presidentti. 

Rennoissa merkeissä myös juhlittiin klubin 50-vuotistaivalta. Vieraina 
oli naapuriklubeja ja historiaakin kerrattiin sekä kuultiin piirikuvernööri Päi-
vi Ihamäkeä, päällimmäisenä oli kuitenkin hauskanpito. 

Hauska yllätys juhlassa oli Lions Club Ilveksen tuoma lahja: LC Juupajoen 
perustamisasiakirja 50 vuoden takaa. Sen toi juhlaan LC Ilveksen jäsen Raimo 
Aho, hänen isänsä Jorma Aho oli aikanaan LC Juupajoen perustajajäseniä. 

Vaikka Juupajoen klubin jakamien avustusten rahallinen määrä ei koskaan 
ole ollut suuri, on niillä ollut merkitystä pienen paikkakunnan kannalta. Tär-
keitä aktiviteetteja klubilla ovat olleet Tauno Peltosen -rahaston stipendit 
juupajokelaisille opiskelijoille. Mittava aktiviteetti oli leikkikentän perustami-
nen Korkeakoskelle. Muita merkittäviä hankkeita ovat olleet Juupajoki-ajot, 
sotainvalidien viljankeräys ja Punainen Sulka -keräykset. Tämän lisäksi klu-
billa on vanhustalonmiestoimintaa ja jaetaan koululaisille pyöräilykypäriä.

LC Juupajoen perustajajäsen Lauri Ylä-Lyly vasemmalla, osallistui myös ren-
toon juhlintaan Mäntän Klubilla.  

LC Helsinki/Oulunkylä 50 vuotta
LC Helsinki/Oulunkylä perustettiin vuonna 1961 ja sen järjestysnumero on 
165. Klubin 50-vuotista taivalta juhlittiin lokakuussa ja se huipentuu iloi-
seen huhtikuun viimeisen sunnuntaina Koko perheen kevättapahtumaan 
Mäkitorpan leikkipuistossa. 

Klubin toimintaa, jossa ladyt ovat olleet aktiivisesti mukana, on vuosi-
kymmenien aikana sävyttänyt aktiviteettien kirjo: talviurheilupäiviä, lasten-
juhlia, kevättapahtumia, sosiaalisia aktiviteetteja, joulukuusien myyntiä. Nii-
den kohteina ovat olleet Oulunkylän nuoret, koulut ja urheiluseurat. Klubin 
juhlavuoden lahjoituksilla tuetaan nuorisotyötä ja veteraanikuntoutusta.

LC Helsinki/Oulunkylän 50-vuotisjuhlassa klubin perustajajäsenellä Pentti 
Lindströmillä (oik.), piirikuvernööri Pekka Sarvannolla (kesk.) ja klubin pre-
sidentillä Walter Priewertillä oli yhteinen keskustelunaihe, lionismi. 

juhlavuoden lahjoituksilla tuetaan nuorisotyötä ja veteraanikuntoutusta.

sidentillä Walter Priewertillä oli yhteinen keskustelunaihe, lionismi. 

Karkkilaan kaksi melviniä
 

LC Karkkilan loppuvuosi 2011 huipentui juhliin niin omille jäsenil-
le kuin Karkkilan kaupungin yhteisölle. Oman kalenterivuoden päät-
teeksi hiljennyttiin ensin joulun kirkkokonserttiin, jossa esiintyjänä oli 
 Fredi Olli Ahvenlahden säestyksellä. Kirkkokonsertin jälkeen siirryim-
me pikkujoulun viettoon. Iltaa oli viettämässä kanssamme LC Pusu-
lasta 11 veljeä ja ladyä. Hyvän ruoan ja musiikin lomassa muistettiin 
myös palvelusvuosiaan täyttäneitä, ja juhlittiin kahta uutta Melvin Jo-
nes -jäsentä. Pitkäaikaisia klubin veljiä Risto Frank ja Tapio Oksanen 
muistettiin Melvin Jones -jäsenyydellä.

Vuoden viimeinen lämmin joulutoivotus kohdistettiin kaupungin 
heikompiosaisille perheille, joille klubi lahjoitti yhteensä 30 perheel-
le 100 euron lahjakortin.
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LC Espoo järjesti 7.3. 2012 seitsemännen kerran nuorille espoolaisille maa-
hanmuuttajille (NuMa-ryhmä) laskettelutapahtuman hiihtokeskus Serenassa.

Mukana oli tänä vuonna 26 oppilasta ja kolme opettaja-ohjaajaa. Oppi-
laat edustivat 11 eri kansallisuutta (afgania-, arabia-, argentina-, filippini-, 
khmeri-, kiina-, kurdi-, somali-, venäjä-, vietnam- ja virolaisia). Iältään he 
olivat 17–23-vuotiaita tyttöjä ja poikia.

NuMa-laiset ovat vasta maahamme ja Espooseen muuttaneita nuoria, jot-
ka tarvitsevat suomen kielen opetusta ennen siirtymistään jatko-opintoihin 
tai työelämään. Monet heistä eivät maahamme muuttaessaan osaa lukea 
tai kirjoittaa, monilla ei ole vanhempia, sisaruksia tai muita sukulaisia. Täl-
laisten lasten ja nuorten integrointi yhteiskuntaan ja kasvattaminen osalli-
suuteen tapahtuu yleensä koulussa. Koulu ei kuitenkaan yksin pysty hoita-
maan tätä tehtävää, vaan tarvitaan myös muita toimijoita. 

LC Espoo on tukenut NuMa-ryhmää lähes kymmenen vuotta, järjestä-
mällä erilaisia tapahtumia, joissa nuoret, eri kulttuureista ja maailman kriisi-
pesäkkeistä saapuneet, voivat viettää aikaa yhdessä ja tutustua meille suo-
malaisille luonnollisiin, tuttuihin asioihin ja elämänmuotoihin. Näin heidän 
tiedot, taidot, sanavarasto ja käsitys uudesta asuinympäristöstä on laajen-
tunut – ja samalla olemme olleet tukemassa koulua NuMa-ryhmän opetus-
työssä. Olemme NuMa-laisten kanssa tehneet laskettelutapahtumien lisäksi 
mm. saaristoristeilyjä Espoon edustalla, vierailleet Haltialan kotieläintilalla.

Maahanmuuttajanuoret 
laskettelemassa Espoossa

LC Espoon laskettelutapahtuman tuki kattoi lasketteluvälineiden ja -asu-
jen vuokran, hiihtokoulun opettajien opetuksen, hissiliput, bussikuljetuk-
set ja välipalan ennen kotimatkaa. Unohtamatta paikalla olleiden klubilais-
ten tukea ”lipat” ottaneiden pystyyn auttamisessa. Tällaisten tapahtumien 
järjestäminen on mahdollistunut klubin  keväisilllä pelargonien myyntiakti-
viteeteilla, joiden tuotosta osa on käytetty NuMa-laisten tukemiseen. 

Kari Kemppinen

Satakunta leijonaa puolisoineen koki leijonajuhlan humua
”Ei sitten hetkeen ole tullut nauret-
tua näin makeasti ja vielä koko ilta”. 
Tuollaiset kommentit ovat parasta 
kiitosta järjestäjille. Illan tarkoitus oli 
pitää hauskaa, syödä hyvin, kokea 
juhlamieltä uusien Melvin Jones- ja 
Arne Ritari -säätiön jäsenten kanssa. 
Saimme F-piirin Arne Ritari- ja Mel-
vin Jones-gaalaan myös eduskunnan 
terveiset kansanedustaja Lars Gäst-
givarsin myötä. Mielenkiintoinen 
sanoma lyhyeksi tiivistettynä piti 
kuulijat skarppina. Kokenut ”kettu” 
ymmärsi miksi olimme kokoontuneet 
ja mikä oli tavoitteemme.

Järjestäjäporukan  
oiva oivallus

Lis-Britt Södergran LC Korsnäs ja Ol-
li Linjala LC Vaasa/Meri, juonsivat il-
lan sulavasti. Suomen Lions-liitto on 
kaksikielinen ja siksi F-piirissä myös 
toimitaan sen mukaan. Juontajat ei-
vät toimineet perinteiseen tapaan 
toistensa tulkkeina, vaan sooloilivat 
sutjakkaasti omat osuutensa, omin 
sanoin. Tavoitteena oli viihdyttää, 
ei pitkästyttää ja siinä he onnistui-
vat hienosti. Illasta muodostui haus-
ka kokonaisuus. Juontajat olivat val-
mistautuneet huolellisesti, pitämällä 
noin viiden minuutin palaverin illan 
juontamisesta. Ollin periaatehan on 
se, että jos eteen mennään, niin aina 
koko liha peliin. 

Omalla porukalla

Kansanedustaja ”Lasse G”:tä ja 
Björn ”Nalle” Schaumanin yhden 
miehen sinfoniaorkesteria lukuun 
ottamatta, ohjelma hoidettiin lei-
jonavoimin. IPDG Börje Träsk, LC 
Mustasaari, avaussanojen jälkeen 
kuultiin upeaa musiikkia. Kari Laak-
soharju, LC Vaasa/Meri, esitti sävel-
tämänsä ja sanoittamansa Meren-
kurkku -teoksen. Vaikka ei koskaan 
olisi nähnyt merta ja saaristoa, niin 
tuo kokonaisuus maalaa syvän mie-
likuvan Vaasan saariston tunnel-
masta. Se tuottaa miedon suolave-
den maun kielelle. Tämä teos voitti 
maailman perintöalueen kunniaksi 
julistetun sävellyskilpailun. 

Bon Appétit

Suurin osa leijonista on siinä iässä, 
että elämän suurin nautinto on hy-
vä ruoka ja juoma, niin myös gaa-
lassamme. Suomen Lions-liiton 58. 
vuosikokouksen palautteessa 4,8 
keskiarvon sai ruoka. Maximipisteet 
olivat 5. Veikko Wennberg ei tuotta-
nut pettymystä nytkään. Ei ainutta-
kaan poikkinaista tai edes sinne päin 
olevaa sanaa lausuttu ruokailusta. Ei 
jonotusta, kylmä oli kylmää ja läm-
min lämmintä. Omin silmin pystyi 
toteamaan tyytyväisyyden, ei nä-
kynyt tiskipöydällä lautaselle jää-

nyttä ruokaa. Sydämelliset kiitokset 
Wennbergille sekä ystävälliselle hen-
kilökunnalle.

Juhlapuhe ja  
illan kohokohta

PDG, ARS:n varapuheenjohtaja Mat-
ti-Pekka Mäkelän ansiokas juhlapuhe 
kirvoitti Lis-Brit Södergranin kannus-
tamaan Matti-Pekkaa ehdolle Suo-
men Lions-liiton johtoon. Ajatus 
sai varauksettoman kannatuksen. Il-
lan huipentuma oli tietenkin  uusien 
Melvin Jones -jäsenten ja Lions -ri-
tareiden vastaanottaminen. Tuo 
hetki on arvokas, se sisältää suun-
nattomasti oheisviestintää, arvoja, 
arvostusta, kiitosta ja palkitsemis-

ta. Olisi upeaa olla todistamassa si-
tä, kun kaikki vuoden aikana huo-
mioidut ”melvinit” ja ritarit olisivat 
samassa gaalassa vastaanottamassa 
arvoon liittyvät ulkoiset tunnukset.

Päätössanat ja 
pyörähtely

Tyytyväisyyttään myhäilevä piiri-
kuvernööri Heikki Loukola lausui 
päätössanat. Hän johdatteli lippu-
ja poistumaan. Nalle Shauman pää-
si töihin. Ensimmäisen tahdin myötä 
tanssilattia täyttyi ja pysyi kansoitet-
tuna loppuun saakka. Puolen yön ai-
kaan pääsivät siivoojat tienaamaan 
elantoaan.

Olli Linjala

Melvin Jones -jäsenet vasemmalta Maija-Liisa Luopajärvi, Seppo Paavola,  
Simo Saarimäki, Aarne Ketola ja Mauno Kuusisto. Kunniataulut luovutti DC 
Kirsti Ala-Kutsi. Kuva: Hermanni Sippola.

Maahanmuuttajien laskettelutapahtumaan osallistui 26 iältään  
17–23-vuo tiaita tyttöjä ja poikia 11 eri kansallisuudesta.



40  LION  2/12

Vuodesta 1986 alkaen ovat Suomen 
ja Sri Lankan lionit tehneet loistavaa 
yhteistyötä auttaessaan varattomia 
lapsia heidän koulutuksessaan. Näi-
den vuosien aikana on jo yli 1880 sri-
lankalaista lasta saanut omat kum-
minsa Suomesta. 

Suomalaisina kummeina on lions-
klubeja, leijonia ja heidän puolisoi-
taan, joillakin jopa useampi kummi-
lapsi. Runsas kolmannes kummeista 
on lionsjärjestön ulkopuolisia hen-
kilöitä; leijonien aikuisia lapsia, per-
heitä tai työporukoita tai leijo nien 
ystäviä, jotka ovat kuulleet tästä 
koulutusprojektistamme. Myös hy-
vin monen klubin ladyt ovat otta-
neet oman kummilapsensa. 

Uusia kummeja tarvitaan jatku-
vasti lisää. Vanhimmathan poistuvat 
koulun päätyttyä, ammattiopintojen 
jälkeen tai viimeistään yliopistosta 
valmistuttuaan. Parhaimmat ovat 
kouluttautuneet jopa lääkäreiksi, 
insinööreiksi, juristeiksi.

Projektin yhteyshenkilöt, PDG 
Ossi ja lady Anneli Vuorinen Naan-
talista ovat olleet mukana alusta asti. 
Yhdessä srilankalaisten lionien kans-
sa he ovat luoneet erinomaisen sys-
teemin ja kantaneet valtavan vas-
tuun. Uudet yhteyshenkilöt, lion 
Eero Arvo ja lady Kaija Haminasta, 
ovat nyttemmin tulleet jatkamaan 
heidän työtään. 

Useat kummit ovat henkilökoh-
taisesti tavanneet kummilapsensa ja 
myös vierailleet heidän kodeissaan. 
Tapaaminen vahvistaa varmasti si-
toutumista molemmin puolin.

Myös tänä vuonna suuri joukko 
meitä kummeja matkusti Sri Lankaan 
– kuka suoralla reittilennolla, kuka 

jonkun netistä löytämänsä edullisim-
man vaihtoehdon mukaan tai esim. 
tänä vuonna saatavilla olleilla seura-
matkoilla. Hotellivarausten ja lento-
kenttäkuljetusten järjestelyissä ovat 
projektin yhteyshenkilöt olleet suu-
rena apuna.

Kummilapset mukana 
lastenjuhlissa

Tänäkin vuonna järjestettiin edellis-
vuosien tapaan tammi–helmikuussa 
eri puolilla Sri Lankaa lastenjuhlia, 
joissa tavattiin kummilapset lähes 
100 %:sti. Niissä oli kummeilla myös 
tilaisuus tavata kummilastaan.

Itse tapasin oman kummilapse-
ni, 12-vuotiaan Madushikan ensim-
mäistä kertaa hänen kotonaan Be-
liattassa päivää ennen lastenjuhlaa, 
jossa myös hän esiintyi. Tapaaminen 

kyllä hieman jännitti etukäteen. To-
ki olin kirjoittanut tytölle tulevani 
vihdoinkin häntä tapaamaan, mut-
ta tarkkaa päivää en silloin osannut 
kertoa.

Raili ja Jouko Paajasen kanssa 
matkasimme huonoja teitä mon-
ta tuntia srilankalaista maaseutua 
ihaillen ensin tapaamaan heidän 
kahta kummilastaan. Sen jälkeen al-
koi oman ”tyttäreni” kodin etsintä 
ja löytyihän koti lopulta metsän kes-
keltä; kesken-eräinen, osittain käy-
tetyistä tiilistä muurattu rakennus, 
jossa jonkinlainen katto. Ikkunois-
sa ei ollut laseja, lattia betonia, slii-
pattu sileäksi. Suurimman huoneen 
katosta roikkui energia-sähkölamp-
pu, ei muita huonekaluja kuin leveä 
puulavitsa, vuodevaatteet pinos-
sa lat tial la, nurkassa oli vanha tv ja 
seinällä hylly tavaroita varten. Keit-
tiö oli talon ulkopuolella seinustal-
la oleva laudoista ja seipäistä raken-
nettu tila, missä ruoka valmistettiin 
kolmen kiven päällä risuja ja oksia 
polttaen – hienostihan ne savut ja 
ruoan käryt sitten hatarista seinistä 
ulos kulkivat!

Sisällä oli kuitenkin siistiä, pai-
kallisethan jättävät aina jalkineensa 
oven suuhun. Varovasti kurkistelin 
paikkoja, mutta edelleen selvittämät-
tä jäi, mistä he saivat vetensä ja min-
kälaiset puusee- tms. tilat heillä oli. 

Tätäkin perhettä oli tsunami kos-
kettanut rankasti; isä oli meneh-
tynyt, talo oli keskeneräinen ja äi-
ti aivan alkuvaiheessa raskaana 
– Madushikan pikkuveli syntyi sit-
ten seuraavana vuonna heinä–elo-
kuun vaihteessa ja on nyt ekaluok-
kalainen.

Tosi köyhä oli tämä perhe ja olin 
kiitollinen mahdollisuudesta edes 
pieneltä osin olla apuna. Koulusys-
teemi noudattaa vanhaa brittityyliä 
pakollisine koulupukuineen. Koulu 
aloitetaan 5-vuotiaana ja opintojen 
edistymistä seurataan tarkasti. Las-
tenjuhlassa on opettajan lausunto/
todistus tarkasteltavana ja Anne-
li antoi kyllä suoraa palautetta lap-
sille, ”vähemmän tanssia ja enem-
män opiskelua” saattoi hän joillekin 
sanoa.

Kummityttöni kohtaaminen oli 
vaikuttava ja suorastaan riemukas, 
kun Madushika koulusta ja tanssi-
harjoituksestaan palattuaan juok-
si syliini!

Onnen kyyneleitä

En voinut mitään sille, että kyyneleet 
alkoivat virrata – tällainen tunteelli-
nen kun olen. Silloin lupasin itselle-
ni, että tämä matkani Sri Lankaan ei 
todellakaan ole viimeinen. 

Matkani oli myös lomamatka 
paratiisimaiselle saarelle ja nautin 
suunnattomasti srilankalaisten ys-
tävällisyydestä, herkullisista ruuis-
ta, suomalaisten kummivanhempien 
mukavasta seurasta ja myös snork-
lailusta kilpikonnien ja eksoottisten 
kalojen maailmassa.

Monesta toiminnasta sanotaan, 
että se on parasta mitä leijonat teem-
me. Näin voin hyvällä syyllä sanoa 
tästä kummilapsiprojektista! KAIKKI 
apu menee varmasti saajalle ja jo pie-
nellä summalla kustannetaan kum-
milapsen koulutus. Me maksamme 
vuosittaisen maksumme Lions-liiton 
kautta ja lapset saavat tukensa kuu-
kausittain. Maksut on porrastettu 
ja esim. alakoululaisesta se on vain 
10 €/kk ja yliopisto-opiskelijastakin 
30 €/kk. Tämän lisäksi peritään vie-
lä pankki-, postitus- ja valokuvaus-
kuluihin 10 €/v.

Suosittelen lämpimästi kummi-
lapsen ottamista ja toivoisin, että 
tämä erinomainen lionien koulutus-
projekti saisi enemmän julkisuutta 
yleisestikin! Taitaa esim. Plan -kum-
milapsitoiminta olla jopa lionien 
keskuudessa julkkiskummiensa an-
siosta tunnetumpaa kuin tämä oma 
projektimme! Lisätietoja antavat au-
liisti Vuoriset ja Arvot ja toimintaan 
voi tutustua myös Lions-liiton net-
tisivuilla!

Anja Kuittinen

Ensi kertaa Sri Lankassa

Anja Kuittinen kummilapsensa Madushikan kanssa Beliattan lastenjuhlassa 
Anneli Vuorisen tarkistaessa todistuksia. Kuva: Eero Arvo.

Meijän mielestä mualiman paras paekka!

myynti@puijo.com tai p. 044 552 4810
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Lions Club Vantaa/Komeettojen kak-
si jäsentä sööriensä kanssa lensivät 
Thaimaaseen ja kävivät ilahdutta-
massa viidakkokoulun oppilaita. 
 Lion Marita ja söör Jouko ovat käy-
neet tällä viidakkokoululla aiemmin 
jo kahtena vuonna suomalaisten ys-
täviensä Arin ja Thaimaasta kotoisin 
olevan Kopin kanssa. Tällä kerralla 
myös lion Minnan ja söör Arin loma 
osui sopivaan aikaan, joten Komeet-
toja olikin kaksi viemässä lahjoituk-
sia koululle. 

Khlongnoyn-koulu sijaitsee 70 km 
Hua Hinista länteen Myanmarin ra-
jalle päin. Tie sinne on erittäin huo-
nokuntoinen ja Jouko-kuljettajalla 
olikin vaikea valita pienin kuoppa, 

Komeetat viidakkokoululla

mihin uskalsi autolla ajaa. Maisemat 
ovat hyvin vuoristoisia, laakso on 
vihreää ja syvässä uomassa kulkee 
joki, josta saadaan vettä viljelyksille. 
Muuten tällä alueella on erittäin kui-
vaa, kun viime sadekautenakin tuli 
normaalia vähemmän vettä, kun taas 
pohjoisessa ja etelässä satoi liikaa.

Oppilaita tässä viidakkokoulussa 
on noin 90, he ovat 3–12-vuotiaita. 
Koulussa opetetaan myös käytän-
nön taitoina erilaisten tuotteiden vil-
jelyä, joita käytetään hyväksi koulu-
ruokia valmistettaessa. Koululla on 
oma ankkatarha ja kalalampi, myös 
possuja on aika ajoin. Alueella on 
isot ananaspellot, joiden hoito kuu-
luu yhdessä opettajille ja oppilaille. 

Työ ananaspellolla ei ole helppoa, 
kun ”lehdet” ovat erittäin teräviä ja 
aurinko paahtaa ja sitten riesana on 
vielä erinäköiset pellossa asustele-
vat ötökät. 

Marita kertoo:
”– Teimme heille päivän ruoaksi 
nuudelikeitton entiseen tapaan. Sii-
nä oli possunlihaa, lihapullia, ituja 
ja muita kasviksia. Kanan kaikista 
osista (heltta,nokka ja jalat) maus-
teineen keitettiin lihaliemi, joka li-
sättiin höyryävän kuumana muiden 
aineiden päälle. Keitto oli erittäin 
maukasta ja maistui kaikille oikein 
hyvin. Onneksi meillä oli paikallisia 
mukana tekemässä keittoa. Me vain 

ihmettelimme ja otimme kuvia. Ei 
taitaisi kokkaaminen meiltä onnis-
tuakaan, kun keittiö ja olosuhteet 
eivät ole ihan sitä mihinkä olemme 
kotimaassa tottuneet. Normaalisti 
opettajat ja oppilaat tekevät päivän 
ruoan ja oppilaat hoitavat ruokailun 
jälkeen astioiden tiskaamisen.

Kaiken kruunasi jälkiruoaksi vie-
mämme iso pöntöllinen jäätelöä, jo-
ta lapset saivat syödä niin paljon kun 
jaksoivat.

Teimme heille vielä ”lahjapussu-
kat”, jossa oli maitopurkkeja, nuude-
lipusseja ja muutakin pientä napos-
teltavaa. Lapsista oli oikein mukava 
saada ne kotiin vietäviksi. 

Koululla yhteisesti käytettäviksi 
lahjoitimme leikkeihin erilaisia pal-
loja. 

Thaimaassa pienellä rahalla saa 
tehtyä paljon hyvää. Saimme han-
kituksi kaikille ruoan, lahjapussukat 
ja pallot yhteensä noin 200 eurolla.”

Minna kertoo:
”– Oli hienoa päästä mukaan kou-
lulle ja käynnistä siellä jäi todella 
hyvä mieli. Lapset nauttivat selväs-
ti hyvästä ruuasta ja olivat onnelli-
sia pikku pussukoista ja palloista. Oli 
hienoa huomata, että täällä lapset 
opetetaan pienestä lähtien olemaan 
erittäin kohteliaita, joten tervehtimi-
nen ja kiittäminen tulee heiltä aivan 
luonnostaan. Vieläkään emme on-
nistuneet löytämään koulun kaipaa-
mille koripallotelineille tekijää, kun 
valmiita tehdastekosia ei kannata os-
taa kalliin hinnan takia. 

Toivottavasti onnistumme kui-
tenkin hankkimaan koripallotelineet 
oppilaille jollain seuraavien vuosien 
käyntikerroilla.”

Ja mitäs me pojat muuta kuin että kyllä on hyvää...

 Oppilaan kiitospuhe.

 Mitäköhän me saadaan?



Keskustelua klubitoiminnasta
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Ei pidä järkyttyä jos joku klubi suun-
nittelee toimintansa lopettamista, 
vaikka jäsenkato on suomalaisessa 
lionsliikkeessä ollut viime vuosien 
jatkuva huolenaihe. Ilmassa on ol-
lut selvästi katastrofin tunnelmaa. 
Näin ei tarvitse olla. Useimmiten 
klubin näivettymässä oleva toimin-
ta ja ennen kaikkea kyseisen klubin 
jäsenet voidaan pitää mukana suun-
nittelemalla ja toteuttamalla toimin-
nan yksipuolisen lopettamisen sijaan 
harkittu ja hyvin hoidettu yhdistymi-
nen toiseen klubiin.

Tämä kirjoitus on laadittu tämän 
asian onnistumisen osoittamiseksi.

Toimintakaudella 2010–2011 
LC Kotka/Ruotsinsalmi päätti viet-
tää 50-vuotisjuhlansa ja lopettaa 
sen jälkeen keväällä toimintansa jä-
senistön vähenemisen ja vanhen-
tumisen takia. Toisin kuin vuot-
ta aiem min lopettanut LC Kotka/
Kymi, Ruotsinsalmen klubi aloitti 
mahdolliset yhdistymisneuvottelut 
kummiklubinsa LC Kotkan kanssa, 
joka sekin poti jäsenistönsä vanhe-
nemista ja vähenemistä. Yhteisestä 
sopimuksesta Ruotsinsalmen klubin 
veljet saivat siirtyä vapaaehtoisuu-
den pohjalta 1.7.2011 entiseen kum-
miklubiinsa. Näin 16 jäsentä lopet-

tavasta klubista saatiin pysymään 
edelleen mukana lionsliikkeessä, 
vain kolme jättäytyi pois. LC Kotka/
Kymin lopettaessa vain kaksi jäsen-
tä paristakymmenestä saatiin liitty-
mään muihin paikallisiin klubeihin, 
kun lopettaminen tapahtui ilman yh-
distymispyrkimystä toiseen klubiin.

Yhteen sulautumista valmisteltiin 
huolellisesti. Todettiin jo alkuneu-
vonpidossa, että sulautuminen pi-
tää tehdä juridisten seikkojen vuok-
si niin, että toinen klubi lopettaa ja 
sen jäsenet voivat halutessaan liit-
tyä toiseen klubiin. Kahden entisen 
yhdistyminen yhdeksi uudeksi klu-
biksi on juridiselta kannalta huomat-
tavasti monimutkaisempaa. Keskus-
teltiin miten yhdistymisessä saadaan 
hallinto parhaiten hoidetuksi jäsen-
ten yhteenkuuluvuuden kannalta ja 
myös mitä kaikkea muuta pitäisi pi-
tää mielessä prosessin aikana.

Vaikka LC Kotkan hallitus va-
littiin sääntöjen mukaan jo huhti-
kuussa 2010, siihen jätettiin paikat 
yhdistyvän klubin jäsenille. Toimin-
nalliseksi päätavoitteeksi otettiin jä-
senistön sulautuminen toisiinsa ja 
klubihengen ylläpito. Asian korosta-
miseksi nimettiin LC Kotka/Ruotsin-
salmen viimeinen presidentti Pekka 

Rahunen hallitukseen uudella nimik-
keellä eli klubivastaavaksi. Myös toi-
mikunnat koottiin niin, että niiden 
jäsenet tulivat tasapuolisesti molem-
mista klubeista.

Myös kauden avaus suunniteltiin 
huolella ja se toteutettiin koko uu-
den jäsenkunnan ja ladyjen yhtei-
sellä vapaamuotoisella päiväretkellä 
Kotkassa Korkeakosken vuorikodal-
le. Tilaisuus oli onnistunut tutustu-
mis- ja yhteenkuulumistapahtuma 
kahveineen, makkaranpaistoineen, 
leikkimielisine tietokilpailuineen 
mölkynheiton ja petankinpeluun 
parissa.

Uusien jäsenten liittyminen piris-
ti myös LC Kotkan entistä toimintaa, 
onhan jäseniä nyt 34. Tämä näkyi 
jo syksyn ensimmäisessä aktivitee-
tissa, hailien halstraamisesta Karhu-
lan torilla. Mukaan ilmoittautui heti 
13 veljeä ja tunnelma torilla oli erin-
omainen. 60 kiloa silakkaa halstrat-
tiin ja myytiin kolmessa tunnissa, 
saatiin satoja euroja auttamiseen 
ja sen lisäksi meillä oli hauskaa. Sa-
ma yhdessä tekemisen innostus on 
näkyvissä myös pääaktiviteettimme 
joulukalentereiden myyntiin osallis-
tumisessa.

Kun molempien klubien entisiä 

aktiviteetteja myös jatkettiin, nou-
si yhdistyneen uusioklubin jatku-
vasti toteutettavien aktiviteettien 
määrä selvästi yli kymmeneen. Pää-
aktiviteettina on joulukalenteri/ta-
vara-arpajaisten myyntikampanja, 
jonka tuotolla tuetaan nuorisotoi-
mintaa ja sotaveteraaneja. Suomi-
poikien lesken tukiprojekti ja Suomi-
poikien itsenäisyysjuhla sekä siihen 
liittyvä kynttilöiden sytytys Suomi-
poikien haudoille Tallinnan Metsä-
kalmistossa, Merimiina-aktiviteetti 
merimiesten hyväksi, kummilapset 
Sri Lankassa, Lions Quest-koulu-
tus, sankarihautojen kynttilöiden 
sytytys jouluaattona, vaalilipaske-
räyksen hoitaminen näkövammais-
ten puolesta ja kolme halstraustilai-
suutta kauden aikana torilla. Myös 
nuorisovaihto elvytettiin muutaman 
vuoden tauon jälkeen. Yhteistyössä 
muiden kotkalaisten klubien kanssa 
ylläpidetään vanhusten palvelutaloa 
Leijonatalo-säätiön kautta ja osallis-
tutaan veteraanien tukirenkaaseen. 
Lisäksi osallistuttiin Nenäpäiväkerä-
ykseen ja liiton laatiman nettikäyt-
täytymistä käsittävän aineiston välit-
tämiseen koululaisten vanhemmille.

Koko nykyinen jäsenistö on uu-
delleen aktivoitunut mukaan kaikkiin 
näihin toimintoihin. 

Vaikka yhteensulautumisesta on 
kulunut vasta muutama kuukausi, 
voimme jo nyt kiistattoman selväs-
ti nähdä, ettei toiminnan hiipuessa 
pidä pelätä yhteenliittymistä jonkin 
toisen lähellä olevan klubin kanssa. 
Onnistunut liitos aktivoi ja säilyttää 
myös vanhenevat jäsenet aktiivisi-
na lionstoiminnan piirissä kunhan 
se pohjustetaan hyvin ja suunnitel-
laan molempien klubien kanssa yh-
dessä molempien intressit huomioi-
den. Tämä kannattaisi aina pitää 
mielessä, mikäli jokin klubi harkit-
see toimintansa lopettamista. Yh-
teen liittymistä ei pidä pelätä vaan 
siihen tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan pyrkiä koko suomalaisen lions-
liikkeen eduksi.

Tehdäänpäs porukalla jotain sen 
hyväksi, että myös jäsenistön perä-
lauta pitää.

Tauno Kurikka, sihteeri 
Pekka Rahunen, klubivastaava

PS. Jälkipainos sallitaan. Osittaisis-
takin lainauksista kirjoittajat tunte-
vat itsensä imarrelluiksi.

Onnistunut klubiliitos eli uusioklubi

Jo ensimmäisessä aktiviteetissa Kotkan torilla näkyi hyvä yhteistyö ja veljet viihtyivät toistensa seurassa. ”Kauppa 
kävi kuin siima” ja tulostakin syntyi.
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Vastaus helmikuun LION-lehdes-
sä olleeseen kirjoitukseen: Orga-
nisaatiouudistus?
Klubi on rekisteröity yhdistys, joka 
on saanut nimensä perustamispaik-
kakuntansa mukaan. Kuntauudistus 
ei aiheuta mitään tarvetta klubin ni-
men muuttamiseen. Vanhat klubit 
säilyttävät nimensä, uusia klubeja 
perustettaessa otetaan uuden kun-
nan nimi huomioon.

Kansainvälisen säännöstön mu-
kaan aluepuheenjohtajan toimi on 
valinnanvarainen. Kaikissa piireissä 
ei aluejohtajia olekaan valittu. (ks. 

vuosikirja). Lohkonpuheenjohtaja 
sitä vastoin kuuluu kansainvälisten 
sääntöjen määräämiin virkoihin.

Piirijakoasia on ollut liiton harkin-
nassa. Jos se tulee ajankohtaiseksi, 
se ei ole sidonnainen valtiolliseen 
kuntauudistukseen, vaan piirien jä-
senmääriin mm. siihen, että piirin jä-
senmäärä on oltava vähintään 1250 
jäsentä. 

Osana kansainvälistä järjestöä 
toimimme kansainvälisten sääntö-
jen edellyttämällä tavalla.

Maija-Liisa Heikkilä
Liiton jäsenjohtaja

Lionsklubit Suvituuli, Leppävaara ja Alberga järjestivät perheiden Talvirie-
ha-tapahtuman 4.3.2012 Leppävaaran urheilupuistossa jo neljättä kertaa. 
Samanaikaisesti paikalla olivat jokavuotiset Marjon hiihdot, jossa Marjo 
Matikainen toimi mm. palkintojenjakajana.

Ilma oli mitä parhain, aurinko paistoi täydeltä terältä ja pakkasta oli noin 
viisi astetta. Moni leppävaaralainen perhe tuli paikalle ja kauempaakin tul-
tiin nautiskelemaan yhdestä talven kauneimmista päivistä. Järjestäjät arvioi-
vat, että paikalla oli runsas 3000 ihmistä, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Eija Vilpas julisti tapahtuman avatuksi klo 10 ja väkeä alkoi vyöryä pai-
kalle. Makkara-, rokka- ja partiolaisten lettujonot olivat pitkät, mutta sään 
ollessa niin hyvä, ihmiset jaksoivat odottaa. Kahviossa musisoi Talviriehan 
vakio-orkesteri, espoolainen BEM-bändi. Osallistujat saivat nauttia poni- ja 
mönkijäajelusta, palo- ja sammutusnäytöksistä, saivat osallistua talvijump-
paan, arpajaisiin, kirppariin, tutustua Muumiin. Kaikkein suosituin oli kui-
tenkin lasten hiihtokilpailu, johon osallistui parisensataa lasta ja nuorta. 

Hyvällä syyllä voimme sanoa, että Talvirieha on hyvä esimerkki klubien 
välisestä yhteistyöstä ja kaikenkaikkiaan erinomainen lionien työnäyte! Sa-
maa mieltä tuntuivat olevan tyytyväiset Talviriehan osallistujat

Hannele Turkama

Organisaatiouudistus?

Leppävaaran talvirieha – 
todellinen lionien työnäyte!

Kilpailu alkamassa – jännitys tiivistyy. 
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9 789519 755762

TerveTuloa Jyväskylän 
sokos HoTelleiHin!

Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä
Sokos Hotel Jyväshovi, Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä

Sokos Hotels Myyntipalvelu puh. 020 1234 600 tai Jyväskylän Sokos 
Hotellien Myyntipalvelu, puh. 020 1234 640 tai sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi

www.sokoshotels.fi



Klubien arkea ja juhlaa

44  LION  2/12

LC Rautalammin 50‑vuotisjuhlaa vietettiin yhdessä kunnan kanssa järjes‑
tetyn itsenäisyyspäiväjuhlan yhteydessä. Juhlaohjelmasta mainittakoon Jy‑
väskylän Puhallinsoittajien esittämä reipas torvimusiikki, emeritusprofessori 
Jussi T. Lappalaisen juhlapuhe sekä kunnan työntekijöiden palkitseminen.

Juhlan sykähdyttävin tapahtuma oli 32 rautalampilaistaustaisen lotan tai 
lottatytön sekä viiden sotilaspojan palkitseminen. Asia kiinnosti myös valta‑
kunnallista mediaa, sillä se oli maamme suurin yhdellä kertaa luovutettujen 
lottamuistomitalien ja sotilaspoikaristien jakotilaisuus. Niinpä heidät etsi‑
nyt ja mitalihakemukset tehnyt Rautalammin reserviupseerikerho ansaitsee 
työstään kunniamaininnan.

Juhlan lions‑osuus alkoi 1.VDG Martti Törrösen lyhyellä lionstoiminnan 
esittelyllä, jonka jälkeen hän jakoi yhdessä lion Risto Tahvanaisen kanssa eri 

“Mikään työ ei sitten ole niin arvokasta, että se vaatisi olemaan poissa klu‑
bin kuukausikokouksesta.” Tämä Pomarkun Lions Clubin ensimmäisen pre‑
sidentin Leevi Nissisen tokaisu jäi perintönä elämään ja se tuntui viitoitta‑
neen selkeän linjan lionveljien toiminnalle alkuvuosina. Klubin perustava 
kokous pidettiin 3.5.1962. Mukaan lähti 22 veljeä.

Alkuvuosina rahantulolähteistä oli pulaa. Kokouksissa jopa myytiin huu‑
tokaupalla veljien kesken puukauhoja ja saunajakkaroita. Järjestettiin illan‑
viettoja ja paperinkeräyksiä. Eräinä vuosina järjestettiin myös tukkien ke‑
räys ja metalliromun keräys. Jo 1963 anottiin lupaa toimittaa verokalenteri. 
Ilmoitusten myynti verokalenteriin olikin hyvä tulolähde. Ohjelmaan otet‑
tiin vuosittainen joulun ajan lahjakorien hankkiminen vähävaraisille yhdes‑
sä seurakunnan diakoniatoimen kanssa. Sotainvalideja ja ‑veteraaneja muis‑
tettiin lahjoituksin ja palveluaktiviteetein. Samoin paikallisia urheiluseuroja 
ja koulujen oppilaita muistettiin alusta lähtien. 

Kunnan pururata raivattiin ja se sähköistettiin 1970‑luvun lopulla, usei‑
ta sähkömiehiä kun oli veljesjoukossa. Niin kuin monilla muillakin klubeil‑
la aurausviittojen teko ja pystytys on ollut pitkäaikaisimpia aktiviteettejam‑
me. Kun verokalenterin julkaisemiseen ei enää saatu lupaa, sen paikan sai 
Pomarkun Joulu ‑lehti, jota olemme toimittaneet yli 20 vuotta. Joulumark‑
kinat ja joka toinen vuosi Pomarkun Päivän musiikkipitoinen iltatilaisuus 
ovat nykyisiä sekä palvelu‑ että varojenkeräysaktiviteetteja. 

Kuluvana toimintavuonna klubi lahjoitti 1  500 euroa vähävaraisille tar‑
koitettujen jouluruokapakettien hankkimiseksi. Seurakunta nimesi perheet 
ja tuli mukaan omalla osuudellaan. LCIF ‑rahastoon lahjoitettiin 1  500 eu‑
roa. Tämä tarkoittaa sitä, että klubin jäsenistä nyt valtaosa on Melvin Jones 
‑palkittuja. Arne Ritari ‑säätiölle lahjoitettiin 850 euroa, ja sillä summalla 

Lotat ja sotilaspojat myös
palkittavina Rautalammin juhlassa

Lions -ritarin arvonimen 
saanut 1.VDG Martti 
Törrönen ja puoliso Rit-
va. Ritariksi lyönnin suo-
ritti ARS -ritari Ari Virta 
LC Rautalampi/Malvista.

Yhdistetyssä itsenäisyyspäivä- ja LC Rautalammin 50-vuotisjuhlan kunnia-
paikalla eturivissä istuivat entiset lotat, lottatytöt ja sotilaspojat.

Pomarkun Lions Club 50 vuotta
lyödään klubiin ensimmäinen ritari. Ekaluokkalaisille lahjoitettiin 350 eu‑
ron pyöräilykypärät. Tämä samoin kuin koulujen stipendit, nuorisovaihto 
ja Lions Quest ovat olleet vuosittaisia lahjoituskohteita. 

Ladytoiminta oli vielä 1990‑luvulla varsin satunnaista, mutta viime vuo‑
sina toiminta on vakiintunut. Klubi on kokoontunut pääsääntöisesti lionien 
kotona. Nykyään tässä tavassa on joustettu. Joustettu on myös alussa mai‑
nitusta vaatimuksesta, että työ tai työmatka ei voi olla kuukausikokouksiin 
osallistumisen esteenä, mutta sitten korvataan. 

Jarkko Lehtolammi

Vastanimitetty Arne Ritari -killan jäsen Lions-ritari Toivo Vainio ja lady Tert-
tu, vasemmalla klubin sihteeri Janne Mörönen ja oikealla klubin president-
ti Raimo Santi. 

yhteisöille ja yksityisille henkilöille myönnetyt tunnustuspalkinnot kunnia‑
kirjoineen. Jaettujen tunnustuspalkintojen yhteissumma oli 7 650 euroa.

Tilaisuus jatkui klubin juhlana Ropolassa, jossa nautittiin 1800‑luvun 
mukainen Rautalammin perinneateria ruokalukkarin ankarien ohjeiden tah‑
dittamana. Tätä seuranneiden musiikkiesitysten jälkeen olikin sitten vuo‑
rossa juhlan kohokohta eli ansioituneiden lionsien palkitseminen. Se alkoi 
juhlallisella ritariksi lyömisellä, kun klubin jäsen ja 1.VDG Martti Törrö‑
nen sai vastaanottaa Lions ‑ritarin arvonimen. Hänen jälkeensä lion Raimo 
Hytönen sai puolestaan vastaanottaa Melvin Jones ‑jäsenyyden. 

Lionsjärjestön 40‑vuotisansiomitali luovutettiin lion Armas Laitiselle ja 
Esa Fråntille sekä 30‑vuotisansiomitali lion Juhani Helenille ja Pekka Hin‑
tikalle. 

Juhla jatkui leppoisan yhdessäolon ja keskustelun merkeissä, johon 
myös vieraina olleet piirin 
ja naapuriklubien edusta‑
jat innolla osallistuivat. Ja 
herrasmiehiä kun oltiin, 
tilaisuuteen oli kutsuttu 
myös poisnukkuneiden lio‑
nien lesket, jotka niin ikään 
lausuivat kiitoksensa aitoa 
leijonahenkeä osoittanees‑
ta juhlasta.

              Raimo Hytönen
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Kuopion kaupungintalon juhlasali täyttyi 12.2.2012 Kevät keikkuen tule‑
vi ‑konsertin innostuneista kuulijoista. Operetteja, liedejä, suomalaisia kan‑
sanlauluja ym. esittäneet laulunopettaja Marjatta Airaksen oppilaat antoi‑
vat hienon näytön siitä, mitä kuopiolainen laulunopetus tällä hetkellä on. 
Konsertin järjestelyistä vastasivat LC Kuopio/Päivärannan puolisot ja tulot 
kohdistuivat lasten ja nuorten hyväksi.

Marjatta Airas suoritti lauludiplomin 1980 Sibelius‑Akatemiassa ja on 
jatkanut laulunopintoja Ritva Auvisen johdolla. Ulkomailla hänen laulun‑
opettajina ovat toimineet mm. Vera Rozsa, Fedora del Monaco, Oren Brown, 
Regine Crespin, Dorothy Irving ja Junwayne Jones. Airas on esiintynyt lä‑
hes kaikkien suomalaisten sinfoniaorkesterien puhallinorkesterien solistina 
ja konsertoinut useissa Euroopan maissa ja USA:ssa. 

Konsertissa esiintyivät Airaksen oppilaista Heidi Mikkonen, Riina Impiö, 
Aliisa Lohi, Pauliina Sairanen, Liisa Väisänen, Tiina Ylimäki ja Sanna Ma‑
tinniemi. Säestäjänä toimi Leena Toivanen. Konsertin päätteeksi itse Mar‑
jatta Airaskin nousi lavalle ja esitti wieniläissävelmän Mun äitini on wienitär.

Legendaarinen iskelmätähti Vieno Kekkonen lauloi 11.2.2012 tuttuja iskel‑
miä vuosikymmenten takaa vanhuksille Metsonkodin Ystävänpäivätapah‑
tumassa, jonka Lions Club Vantaa/Komeetat olivat mahdollistaneet. Hän‑
tä säesti harmonikalla Pekka Pentikäinen.

Vieno Kekkonen on tehnyt todella pitkän ja hienon uran eräänä eturivin 
Iskelmälaulajistamme. Hän on laulanut ammatikseen jo 55 vuotta! Levyil‑
le on löytänyt tiensä kolmisensataa kappaletta. Tämän viehättävän, iloisen 
ja energisen laulajan viehkeyden ja virkeyden salaisuus on varmaankin se, 
että hän on kiinnostunut niin monista asioista ja on saanut olla terveenä. 

Ystävänpäiväkonsertin tunnelma oli iloinen ja välitön, ja moni rohkais‑
tui laulamaan Kekkosen kanssa mikrofoniin tuttuja kappaleita hänen ojen‑
taessaan mikrofonia vuorotellen eturivissä istuville. Laulujen välillä Vie‑
no hauskutti kertomalla hauskoja juttuja savolaismurteella elämän varrelta. 
Saimme kaikki osallistua tapahtumaan laulamalla yhdessä mm. Jos sais ker‑
ran reissullansa nättiä poikaa halata... Talvella Talikkalan markkinoilla... ja 
Kultainen nuoruus. 

Virallisena Ystävänpäivänä 14.2.2012 asukkaille tarjottiin vielä täyte‑
kakkukahvit ja myös päiväkeskuksen kävijöitä muistettiin viikon ajan ilta‑
päivisin. He saavat kuunnella Lasse Coléruksen soittamana haitaria tiike‑
rikakkukahvien kera. 

Teksti ja kuvat: Eija Päivinen

Kevät keikkuen tulevi
konserttina Kuopiossa

Kevät keikkuen tulevi -konsertin esiintyjät yhteiskuvassa. Oikealla laulun-
opettaja Marjatta Airas ja vasemmalla säestäjä Leena Toivanen ja konsertin 
juontaja, LC Kuopio/Päivärannan  presidentti Antero Okkonen. Kuva: RNen.

Vieno Kekkonen tulkitsi 
tunteella

Vieno Kekkonen esiintyi Metsonkodin vanhustentalolla Pekka Pentikäisen 
säestäessä haitarilla.

LC Teisko on yksi Tampereen vanhimmista lionsklubeista. Se perustettiin 
Teiskon itsenäisen kunnan aikana 1.12.1961. Klubi toimii kaupungin laa‑
jalla maaseutualueella ja on säilyttänyt toiminnoissaan teiskolaisen maaseu‑
tuimagon. Metsä on vuosikymmenten saatossa tarjonnut mahdollisuuksia 
moniin metsäaktiviteetteihin aina kulotuksesta lähtien. Viimeisimpänä ak‑
tiviteettina mainittakoon polttopuiden teko ikäihmiselle. Yli 60 erilaista ak‑
tiviteettia on kirjattu 50 toimintavuoden ajalta.

Klubille on ollut tunnusomaista tehdä paljon palveluaktiviteetteja. Mai‑
nittakoon yksi erikoinen palveluaktiviteetti. Klubiveljet osallistuivat yölli‑
seen kirkon vartiointiin, kun tuhopolttoja pelättiin. Nykyisin hälytyslait‑
teet hoitavat kirkon valvonnan.

Aktiviteettituotot ja palvelut on kohdistettu oman kotiseudun nuorille, 
sotaveteraaneille ja ikäihmisille. 50 vuoden ikään päässyt klubi ei ole ”uk‑
koutunut”, sillä tämän toimikauden aikana uusia veljiä joukkoon on tul‑
lut peräti yhdeksän . 

50 vuoden taivaltaan klubi juhli 3.12.2011 Teiskon Liutun Juhlatalos‑
sa. Piirikuvernööri Päivi Ihamäki löi veli Markku Savolaisen klubin ensim‑
mäiseksi ritariksi.

Juhani Manninen

Teiskon leijonat jopa
kirkon vartijoina

”Metsuriveljet” Kai Lundqvist, Markku Savolainen ja Tuomas Koskinen kla-
pitalkoissa. Sinikka Louhivuori kiittää avusta!
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Jalasjärven lionsklubi kiitti neljää aktiivijäsentään Melvin Jones ‑arvonimel‑
lä. Tunnustus on korkein LCIF‑säätiön klubien jäsenille myöntämä tunnus‑
tus. Tällä kerralla sen saivat Jalasjärven klubin jäsenet Matti Kohtamäki, Pek‑
ka Mannila, Juha Saarnio ja Sami Saarnio. Aikaisemmin tunnustuksen on 
saanut 12 klubin nyt toimivaa jäsentä.

LCIF‑säätiö kerää rahoja kansainväliseen avustustoimintaan. Yhden Mel‑
vin Jones ‑jäsenyyden tuotolla voidaan torjua 167 henkilön sairastuminen 
jokisokeuteen kehitysmaissa sekä järjestää 67 nuorella Lions Quest‑koulu‑
tusta, jolla heitä opastetaan hyvien elämäntapojen hallintaan. ‑mk‑

N‑piirin VDG Jukka Kärkkäisen perhe otti kaulahuivihaasteen upeasti vas‑
taan luettuaan piirin sivuilta Komeettojen vierailusta syöpäklinikalla Roo‑
sanauha‑päivänä. 

Perinteisellä piirikuvernöörin vierailulla N‑piirin VDG Jukka ja lady Lea 
Kärkkäinen ilahduttivat sekä VDG Jukka yllätti ja sai LC Vantaan Komee‑
tat liikuttuneiksi antaessaan omin käsin neulomansa kaksi kaulahuivia lah‑
joitettaviksi eteenpäin syöpäklinikalle. 

Voisimmeko me koko Suomen leijonat yhdessä tästä heidän esimerkis‑
tään innostua neulomaan kaulahuiveja niin, että niitä riittäisi koko vuo‑
deksi koko maahan ilahduttamaan potilaita? 

Tämän vuoden Roosanauhapäivänä LC Vantaa/Komeettojen lahjoittamat 
huivit (250 kpl) ovat riittäneet klinikalla noin neljäksi viikoksi. Nyt huive‑
ja tarvittaisiin lisää sinne ja muualle Suomeen. Useampien syöpäpotilaiden 
ilahduttaminen maassamme on mahdollista, jos otatte HAASTEEN vastaan!

Valmiit kaulahuivit voi kukin klubi toimittaa itse lähimmälle syöpätau‑
tien klinikalle. Pääkaupunkiseudulla valmiita kaulahuiveja voi toimittaa 
myös LC Vantaa/Komeetoille, jotka toimittavat ne syöpäklinikalle isom‑
missa erissä. 

Lisätietoja ja tarkempi huivin ohje eija.paivinen@nic.fi tai  
p. 0400 804 727.

LC Raisio järjesti Isiemme kon‑
sertin isänpäivänä 13.11.2011 
Raision pääkirjaston Martinsalis‑
sa. Konsertissa esiintyi Korsior‑
kesteri esittäen parhaita sota‑ajan 
lauluja ja myös vähän nuorem‑
pia sävellyksiä. Yleisö oli kuule‑
mastaan ihastunut ja konsertti oli 
loppuunmyyty.

Väliajalla puolisot huoleh‑
tivat kahvin ja lahjoitukse‑
na saatujen viinerien myynnis‑
tä. Vaatenarikasta pitivät huolen 
Par tio lippukunta Jokikylän Pojat 
ja kartuttivat näin vapaaehtoisel‑
la säilytysmaksulla omaa tiliään.

LC Salo/ Birgitoissa on 27 aktiivista jäsentä toimimassa monien hyvien 
asioiden puolesta. Suuritöisimpänä ja tärkeimpänä aktiviteettina Birgitoil‑
la on Naisex‑messujen järjestäminen Naisten päivän läheisenä viikonlop‑
puna. Messut on pääasiassa suunnattu naisille.   Maaliskuussa 2012 messut 
olivat 10‑vuotisjuhlamessut.  Messujen tuotto käytetään lyhentämättömänä  
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tueksi. 

Jo kolmannen kerran joulukuussa 2011 lahjoitettiin  osa tuotosta salolai‑
sille vähävaraisille perheille tuomaan jouluiloa.  Messujen näytteilleasettajat 
tulevat pääosin lähiseudulta ja kävijöitä messuilla  on ollut tuhatkunta.  Jo‑
ka vuosi messuilla on tunnettu henkilö luennoimassa  mielenkiintoisista ai‑
healueista ja muotinäytöksessä  lavalla esitellään kevään muotia.

Sotaveteraaneille kertyi lahjoitet-
tavaa 3 000 euroa. Lahjoituksen 
vastaanotti Jyrki Siura presidentti 
Jukka Rantalalta.

LC Jalasjärvi kiitti jäseniä

Kaulahuivihaaste

Melvin Jones -tunnustuksen saivat Sami Saarnio, Matti Kohtamäki, Pekka 
Mannila ja Juha Saarnio. Tunnustukset luovutti klubin tämänvuotinen pre-
sidentti Jukka Rintala.

VDG Jukka ja lady Lea Kärkkäinen sekä presidentti Marja-Leena Colérus kau-
lahuivien ja Komeettojen viirin kanssa.

Isiemme konsertti

Naisex-messujen 2011
tuotolla taas jouluiloa

LC Salo/Birgittojen presidentti Mirja Jyläntö (vas.) ojentamassa 3 000 euron 
lahjakortin Salon kaupungin lastensuojelupuolen johtaja Tuula Ikoselle (kes-
kellä). Mukana oli myös Birgitoista Ilse Laukamo (oik).
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Lahden nuorimpiin klubeihin kuuluva LC Lahti/Ahtiala saavutti jo 25 vuo‑
den iän. Klubi vietti juhlapäiväänsä 21.1.2012 Lahdessa hotelli Seurahuo‑
neella. Klubissa toimii vielä kahdeksan perustajajäsentä. Veljet halusivat 
muistaa aktiivista perustajajäsentä Matti Saarista Arne Ritari killan jäse‑
nyydellä ja hänet lyötiin tilaisuudessa juhlallisesti Lions‑ritariksi. 

Juhlassa luovutettiin Lahden Diakoniasäätiön palvelukoti Betelille 5000 
euron arvoisen lahjashekin käytettäväksi asukkaiden jalkahoitoihin. C‑pii‑
rin terveiset juhlivalle klubille välitti lohkon puheenjohtaja.

Ilta sujui Ahtialan nuorekkaiden ladyjen ja veljien kesken rennosti ka‑
marimusiikista ja hyvästä yhdessäolosta nauttien. 

Teksti ja kuvat: Matti Saarinen

Kolme juniorien liikuntajärjestöä PK‑37 juniorityö sai 1 000 €, Iisalmen 
Pelikarhujen juniorityö samoin 1 000 € ja Iisalmen Naisvoimistelijoiden 
nuoret 750 € rahallista apua Iisalmen vanhimmalta lionsklubilta LC Iisal‑
melta sen 55‑vuotisjuhlassa. LC Iisalmen presidentti Vesa Pakarinen korosti 
jakotilaisuudessa liikunnan merkitystä kasvavan nuoren elämässä. Tuki on 
myös saajille tunnustuksena järjestöjen arvokkaasta toiminnasta ja yhteis‑
työn toivotaan vahvistuvan.

Liikuntajärjestöjen edustajat PK‑37:n Marja Lipponen ja Tapio Leski‑
nen,  IPK:sta Mika Salonen ja IINA:sta Heli Pironetti kävivät pokkaamas‑
sa shekit. Tukea saaneiden järjestöjen puolesta IINAn edustaja kiitti yhteis‑
työstä nuorten hyväksi tehtävässä vapaaehtoisissa toiminnoissa

LC Iisalmen presidentti Vesa Pakarinen toi esille uuden Arne Ritari ‑jä‑
senen Raimo Piiroisen, joka  vuoden alussa lyötiin Kuopiossa Lions‑ritarik‑
si. Presidentti Pakarinen julkisti klubin uuden Melvin Jones ‑jäsenen He‑
lena Salorannan. Lionpuoliso Helena on toinen LC Iisalmen ”lady”, kuten 
ennen sanottiin, joka on nyt klubin naispuolinen Melvin Jones ‑jäsen  Ei‑
ni Tallgrenin ohella.

Tammikuun 55‑v. Charterjuhlan kolmas huipennus muun ohjelman li‑
säksi oli uuden klubilipun naulaus. Edellinen oli kadonnut merkillisesti 
Haminan vuosijuhlassa. Artikkelin kirjoittajan mielestä oliko joku ”pahan‑
tekijäjärjestö” tai sen jäsen vienyt hyväntekeväisyysjärjestön lipun. Hami‑
nahan on nykyäänkin sotilaskaupunki, jossa harjoitellaan valtauksia maa‑
vallien suojassa. 

Lipun pysyvyyden kävi Charterjuhlassa naulaamassa 19 lionia ja puoli‑
soa. Lipun ulkoasu noudattaa klubin pöytästandaarin mallia. 

Risto Pehkonen

Usein luulemme, että kaikki asiat ovat kunnossa. Kunnes se osuu kohdal‑
lemme ja toteamme puutteen. Näin kävi minullekin, kun jouduin Seinä‑
joen terveyskeskukseen hoitoon neljäksi päiväksi. Ilmeni mm. että kaikissa 
potilashuoneissa ei ole televisiota. Niinpä vielä hoitajan innoittamana klu‑
bimme LC Nurmo/Lakeus yhdessä LC Nurmo/Valakioiden kanssa päätti 
luovuttaa jouluviikolla seitsemän TV:tä ja potilaille jaettavaksi pussillisen 
villasukkia. Osa potilaista, tosin ei kovin moni, on kotiuttamisvaiheessa il‑
man sukkia. Nyt ainakin muutamat saavat lähteä kotiin lämpimissä sukissa.

Antero Larmi

Betelelle 5 000 euroa

Lahjoitusta luovuttamassa  klubin sihteeri Raimo Kiukas ja  presidentti Mik-
ko Ruokosalmi. Palvelukoti Betelin puolesta vastaanottajina olivat palve-
lukotivastaava Anne Manninen (keskellä)  ja palvelujohtaja Tiina Mäkelä.

Nuorten liikuntaan tukea

Potilaille televisioita

Luovutustilaisuudessa vasemmalta lionit Antero Larmi LC Nurmo/Lakeus, 
Anita Perkka ja Aini Larmi LC Nurmo/Valakiat, Jorma Kangasmäki LC Nur-
mo/Lakeus sekä terveyskeskuksen osasto 3:lta apulaisosastonhoitaja Kati 
Auranen, osastonhoitaja Kristiina Kallio ja sairaanhoitaja Marita Peltonen.

Kuva luovutustilaisuudesta. Vasemmalta LC Iisalmen sihteeri Aimo Saloran-
ta, IPK:n edustaja Mika Salonen, IINAn edustaja Heli Pironetti, president-
ti Vesa Pakarinen, PK-37:n edustajat Marja Lipponen ja Tapio Leskinen. Ku-
va: Samuli Laitinen.

Laskiaissunnuntaina LC Kempele/Sampolan leijonat järjestivät yhdessä lady‑
jen kanssa koko perheen talvitapahtuman. Aurinkoinen sää keräsi Linnakan‑
kaan koulun alueelle runsaasti väkeä. Ohjelmassa oli moottorikelkka‑ajelua, 
poniratsastusta, vetokoiran kyytiä, vauhtilyöntikisa, lasten hiihtokilpailut ja 
pulkkamäkeä. Tapahtumassa vieraili myös piirikuvernööripari Eino ja Lii‑
sa Jakkula.

Sampolan talvitapahtuma

Myyntipöydällä oli ladyjen valmistamia herkkuja ja villaneuleita.
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Tuoreen klubin häilyvät haaveet ovat kirkastuneet ja jalostuneet. Kirkko‑
nummella näkyvästi paikkansa ottaneen NICE‑klubin käytössä ovat nyt uusi 
upea lippu ja sen rinnalla herkät standaarit. – Halusimme sen olevan naisel‑
linen ja kaunis – moderni ja itsemme näköinen. Tulee olemaan ilo käyttää 
näitä tunnuksia tuodessamme esiin Lions‑toimintaa ja jatkaessamme työ‑
tämme paikkakunnan lasten ja nuorten hyväksi, lausui LC Kirkkonummi‑
Kyrkslätt/NICE:n presidentti Sanna Mustonen lippupuheessaan 29.10.2011 
Kirkkoharjun koulussa juhlallisessa lipunnaulaustilaisuudessa.

Valitun työryhmän ideointi tuotti keväällä 2011. Valkealta pohjalta lähti 
versomaan kultaisten sydänten ketju, joka kohoaa ylös aina parempaa tavoi‑
tellen. 12 sydäntä symboloi vuoden kahtatoista kuukautta, joina aktiiviset 
naiset tuottavat ympäristölleen apua ja hyvää mieltä. Kuten hyvin hoidet‑
tu köynnös, klubikin versoo uusia jäseniä, tuoreita toimintatapoja, kasvaa 
ja kehittyy, valotti Mustonen lippuprojektin historiaa. Kiitospuheen pitä‑
nyt pastpresidentti Rita Heinrichs lausui lämpimät kiitokset lipputyöryh‑
mälle ja erityisesti lipun suunnittelijalle, Heidi Koivistolle. – Ilman teidän 
kaikkien innostunutta, idearikasta ja kärsivällistä työotettanne emme oli‑
si saaneet tätä aikaan. Kärsivällisyyttä tarvittiin, kun työryhmän ideat jou‑
tuivat klubikokouksissa kriittisen, innokkaan ja äänekkään noin 30 naisen 
raadin käsittelyyn. 

Liisa Kosonen

Härkätien kuntayhtymä on saanut toimialueen lionsklubeilta 5 865 euron 
lahjoituksen, jolla perusterveydenhuollon käyttöön pystytään hankkimaan 
kolme nykyaikaista kipupumppua. Taskukokoinen laite antaa lääkkeen sään‑
nöllisesti ja tarpeen vaatiessa ihminen voi antaa itselleen ylimääräisen an‑
noksen kipulääkettä.

Marttilan lionsklubiin tuli syksyllä kipupumppupyyntö. Sen tiimoilta 
järjestettiin juoksutempaus, jossa paikallisen yritykset värvättiin sponso‑
roimaan juoksevia leijonia. Sen jälkeen haastettiin kaikki Härkätien klubit 
mukaan keräykseen. Mukaan lähtivät LC Lieto, LC Lieto/Loukinainen, LC 
Tervalahti, LC Koski Tl ja Kosken lionsladyt.

NICE sai oman lipun

LC NICE-klubin edustajista kukin sai vuorollaan lyödä naulansa kauniilla kuk-
kaisvasaralla, tässä vuorossa Laura Kortelainen. Lippua koristaa keltaisten 
sydänten ketju ja vas. yläkulmassa on Lions-järjestön tunnus sekä klubin ni-
mi, mikä on muotoilija Mirjami Hoppendorffin käsialaa. 

Härkätien klubeilta kolme kipupumppua

Marttilan presidentti Ahti Kaskela ojensi lionklubien kipupumppushekin joh-
tavalle lääkärille Sirpa Rantaselle. Etualalla myös osastonhoitaja Minna Ruo-
honen-Ylikoski.

LC Turku/Ancoran naarasleijonat järjestivät 14.2. turkulaisen Kurjenmäki‑
koti 2:n asukkaille lämminhenkisen ja ikimuistettavan ystävänpäivän yhdes‑
säolohetken. Sinisiä, punasia ruusunkukkia viritti vanhukset, heidän omai‑
sensa sekä hoitohenkilökunnan iloiseen tunnelmaan. Turkulaisten Lahjan 
Tyttöjen viehättävät liikuntaesitykset saivat läsnäolijat huokailemaan ihas‑
tuksesta. Erityisesti kaikkia herkisti ”Tyttö, sinä olet tähti” ‑elokuvan tunnus‑
laulun Pidä musta kii ‑melodiaan tehty plastisen kaunis esitys, joka viestitti 
tärkeää sanomaa kaikkien maailman tyttöjen puolesta. Yhdessä leikitty lau‑
luleikki Ystäväni, tuttavani riemastutti vanhuksia. Vuorovaikutteinen leik‑
ki, jossa päästiin läheiseen halikontaktiin vanhusten kanssa, oli niin suosit‑
tu, että se leikittiin kahteen kertaan. 

Ohjelmaosuuden jälkeen nautittiin sydänkakkukahvit. Tilaisuuden tun‑
nelma oli lämmin ja hauska. Ei haitannut, vaikka joku erehtyikin luule‑
maan sydämenmuotoista suklaakarkkien tarjoilurasiaa kolehdin keräysas‑
tiaksi.  ”Tämä oli paras juhla ikinä”, oli erään tyytyväisen vanhuksen kiitos 
meille. Viimeistään loppulaulun aikana vahvistui ajatus: Tänne tullaan en‑
si vuonna uudestaan! 

”Tiet kauas voivat loitota, jää muistot sydämiin. Siis kiitos vielä kaikes‑
ta ja terve, näkemiin” 

Sirpa Taipale-Oiva

Hetki ystävälle

Ancoran etuoikeutettu jäsen Aiju von Schöneman kertomassa ystävänpäi-
vän syntyhistoriasta.
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LC Tapiola juhli 55. toimikauttaan Charter Nightin merkeissä marraskuus‑
sa 2011. Kiireisestä joulunalusajankohdasta huolimatta paikalle oli saapunut 
edustava joukko lioneja ladyineen. Osa heistä oli juuri toimintansa aloit‑
taneita, kun taas kokeneimmat olivat olleet mukana toiminnassa jo useita 
vuosikymmeniä. Näin ollen tilaisuus tarjosi mainion foorumin ajatusten ja 
kokemusten vaihtoon tuoreiden ja kokeneempien lionien välillä. 

Juhlapuheen piti varapresidentti Jaakko Hammarén. Hän painotti klu‑
bin oman toiminnan lisäksi lohko‑, alue‑ ja piiritoiminnan tärkeyttä. Lisäk‑
si hän toi esille ladyjen antaman tuen merkityksen lions‑toiminnalle. Tähän 
teemaan sopien illan aikana palkittiin ladyt Kirsti Keltikangas, Marja‑Leena 
Setälä ja Riikka Torpo ansiokkaasta toiminnasta lionismin hyväksi. 

Juhlavuotensa kunniaksi LC Tapiola on ottanut tavoitteekseen muun 
avustustoiminnan lisäksi hankkia flyygelin Espoon musiikkiopiston pop/
jazzlinjan opiskelijoille. Varoja tähän flyygeliin kerättiin mm. järjestämällä 
hyväntekeväisyyskonsertti Espoon kulttuurikeskuksessa.

Petteri Pöntinen

LC Helsinki/Kontulan perinteiset joulujuhlat alkoivat perinteisesti todella 
hyvällä joulupuurolla ja sekahedelmäkeitolla. Ennen ruokailua kirkkoher‑
ra Martti Häkkänen siunasi ruuan ja luettiin yhteinen rukous. Jälkiruuak‑
si oli herkullisia joulutorttuja kahvin tai teen kera.

Jälkiruuan jälkeen ohjelman luonne muuttui. Juhla sai yllättävän kään‑
teen. Neljä tuntematonta miestä astui sisään ja alkoi sähäkkä miekkatais‑
telu, missä myös sanan säilää, tosin pääosin laulaen, käytettiin taitavasti. 
Miehet olivat pukeutuneet kolmeksi tiernapojaksi. Kaikkien helpotukseksi 
tämä olikin juhlan yllätysnumero, josta vain harva tiesi. Aivan mainio esi‑
tys, joka jäi positiivisena kokemuksena mieleen. Toivottavasti esitys tulee 
jäämään osaksi perinteistä juhlaa.

Ilta jatkui mukavissa yhteislaulun merkeissä. Laulettiin perinteisiä jou‑
lulauluja veli Myllymaan säestäessä pianolla. Juhlan jälkeen jäi todella hyvä 
tunnelma ja tästä oli hyvä lähteä joulutauolle Lions toiminnasta. 

Kari Ristivehmas
Kuvan on ottanut Heikki Tolvanen

Juhlaväkeä kahvilla aterian päätteeksi. Kuva: Henry Stenberg.

LC Tapiola 55 vuotta

Miekat heiluivat joulujuhlassa

Isänpäivänä 13.11.2011 sytytettiin Kankaanpäässä Taidekehän Uuniveis‑
toksella perinteisesti tulet. Tapahtuma on Kankaanpään Taideyhdistyksen 
kehittämä eli joka vuosi haastetaan joku Kankaanpääläinen yhteisö tai yh‑
distys järjestämään isänpäivänä tapahtuma Uuniveistokselle sekä sytyttä‑
mään sinne näyttävät tulet.

Tänä vuonna tuo kunnia oli langennut LC Kankaanpää/Kuninkaan‑
lähteelle ja klubi järjestikin presidentti Teuvo Rosenbergin johdolla näyttävän 
ja yleisöä viihdyttäneen tapahtuman. Ohjelmassa oli tulien sytyttämisen 
lisäksi leidien tarjoamaa kuumaa mehua ja piparia sekä vääpeli U.W. Kar‑
julan & Hanuripartion hauska show.

”Kapellimestari”, vääpeli  U.W. Karjula, alias lion Olli Mustaniemi johtaa 
Hanuripartiotaan. Kuva: Juha Levonen.

Kuninkaanlähteen leijonat 
”liekeissä”

Kalajoen Sani‑Hotellin yhteydessä olevassa Meriluontokeskuksessa on ol‑
lut alkutalvesta 2012 esillä LC Kalajoen Kalajoki‑kalenterissa olleita valo‑
kuvia, joista vanhimmat ovat sadan vuoden takaa. 

Entisen Kalajoen elämää esittelee kaikkiaan yli 2000 vanhaa valokuvaa. 
Myös tämän vuoden Kalajoki‑kalenterin kuvat ovat mukana näyttelyssä.

LC Kalajoki on tehnyt kalenteria vuodesta 1996 alkaen ja on klubin tär‑
kein aktiviteetti, joka tuo samalla esille Kalajoen elämää eri vuosikymmenil‑
tä.  Kalenterin tuotto jaetaan vuosittain eri kohteisiin Kalajoella.

LC Kalajoen valokuvat esillä
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LC Luhangan jäsenmäärä on pysynyt 30 jäsenen vahvuisena koko 40‑vuo‑
tisen toimintansa ajan. Perustajajäseniä oli 2.11.1971 sama 30, mikä on 
nytkin vahvuus.

Klubin ladyt lahjoittivat klubille 10‑vuotisjuhlassa oman lipun. Nyt PDG 
Rauno Ahola lahjoitti 40‑vuotistoimikauden kunniaksi saamansa klubien 
pöytästandaarit DG‑kaudeltaan.

LC Luhanka on toimintansa ajan tehnyt esimerkillistä työtä paikkakun‑
nan nuorison, vanhusten, sotainvalidien, sotaveteraanien ja vähempiosais‑
ten lähimmäisten auttamiseksi

Monista perinteisistä keräyksistä varainhankinnassa ovat olleet mm. sää‑
tilaveikkaus aina Vapunpäivänä, joulukuusien myynti, joulukuusen pituu‑
den arvaus, metsän raivaustalkoot, metsän istutustalkoot, pilkikisat ja monet 
muut eri vuosina toteutetut varainhankinnat jaettavaksi edellä mainituil‑
le kohteille.

Klubi on toiminut kummiklubina, kun LC Toivakka perustettiin 
26.1.1975 ja on ollut perustamassa Viroon yhdessä Joutsan klubien kanssa 
LC Tähtveren klubia 19.11.1994.

LC Kuusamo/Ruka viime kauden presidentti Pentti Säämänen ja hallituk‑
sen sihteeri Juho Lintulahti tempaisivat seniorikansalaisten liikenteessä nä‑
kyvyyden puolesta Toimintakeskus Porkkapirtillä. 

Heijastimet luovutettiin sosiaalityöntekijä Kerttu Lohilahdelle, joka lu‑
pasi  jakaa heijastimia erilaisissa toimintaryhmissä. Ikäihmisten liikuntatur‑
vallisuustyöryhmän jäsenenä Lohilahti kertoi heijastimien tulevan tarpee‑
seen, sillä edellisen talven heijastimet tuppaavat katoamaan kesän aikana ja 
aina niitä tarvitaan lisää. Heijastimia pitäisi olla koko ajan jaossa näkyvällä 
paikalla niille, joilla sitä ei juuri sillä hetkellä ole saatavissa. 

Porkkapirtin lähialueen tiet, varsinkin Kirkkotie on varsin pimeä ja hei‑
jastin on kaduilla kulkiessa aivan välttämätön näkyvyyden parantamiseksi.

LC Nilsiä Syvärinseudun marraskuun kokousta vietettiin juhlavissa mer‑
keissä.

Kokouksessa annettiin klubin ensimmäiset Melvin Jones ‑arvonimet pit‑
kään ja ansiokkaasti   toimineille leijonaveljille  Osmo Korhoselle ja Veikko 
Karjalaiselle. Osmo Korhonen on klubin perustajajäsen eli hän aloitti jär‑
jestössä 15.3.1969. Korhonen on puolisonsa Pirkon kanssa ollut aktiivinen 
jäsen kaikki nämä vuosikymmenet. Hänen osallistumisprosenttinsa on 100. 

Korhonen on ollut aktiivisesti mukana Nilsiä joulukuusen hankinnassa. 
Joulukuusi loistaa nyt jo 34. kerran.

Toinen palkittu jäsen, Veikko Karjalainen on ollut vuodesta 1976 läh‑
tien vaikuttamassa paitsi oman klubin hallintotehtävissä ja urheiluedustaja‑
na, myös usean vuoden ajan piirihallituksessa. Myös hänen puolisonsa Rai‑
ja on ollut aktiivisesti mukana yhteisissä talkoissa sekä puolisotoiminnassa.

Kokouksessamme vieraillut piirikuvernööri Pekka Järvelä ojensi palkin‑
tolaatat Osmolle ja Veikolle. Leena Järvelä kiinnitti Melvin Jones ‑pinssit 
Osmon ja Veikon rintapieleen.

LC Suonenjoki/Soittu  ‑klubin ritarit tuplaantuivat, kun ritareiksi lyötiin 
klubin kaksi jäsentä. Juhlallisessa tilaisuudessa Arne Ritari‑killan jäsenyyden 
ja Lions ritarin ‑arvon saivat Alpo Rantala ja Jouko Lampela.

Molemmat ovat klubin aktiivisimpia jäseniä. Monien aktiviteettien to‑
teutuminen olisi ollut jopa vaakalaudalla ilman heitä. Viime kauden mer‑
kittävimmät vetovastuut olivat palveluhakemiston ja TV:stä tutun Kuo pion 
Nuorisokuoron konsertin järjestäminen Suonenjoella.

Leo Tervo

LC Luhanka 40 vuotta Juhlava klubikokous

PDG Rauno Ahola luovutti piirikuvernöörikaudella saamiaan pöytästandaa-
reja klubin vitriiniin. Kuvassa DG Pentti Äijö, klubin presidentti Tapio Vai-
niomäki ja PDG Rauno Ahola. 

Ryhmäkuvassa takana piirikuvernöörin puoliso Leena Järvelä, piirikuvernöö-
ri Pekka Järvelä ja LC Nilsiä/Syvärinseudun presidentti Risto Pitkänen. Eturi-
vissä Pirkko ja Osmo Korhonen, Veikko ja Raija Karjalainen.

PCC Harri Forss lyö Lions-ritariksi Alpo Rantalan. Taustalla oikealla puoliso 
Inkeri Rantala ja puoliso Arja Lampela sekä Jouko Lampela.

Rukalla heijastintempaus
Soittuun ritareita

Presidentti Pentti Säämänen ja sihteeri Juho Lintulahti luovuttivat heijastimet 
sosiaalityöntekijä Kerttu Lohikoskelle. Kuva: Kaino Törmälä. 
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Lionspiirin 107‑A ja V alueen perinteistä kirkkopyhää vietettiin talvisessa 
säässä Uskelan kirkonmäellä tammikuun puolivälissä. Kirkkopyhään osal‑
listuivat Salossa ja Somerolla toimivat lionsklubit. Perinteen on aloittanut 
LC Halikko/Rikala 1970‑luvulla.

Jumalanpalveluksen piti Salon kirkkoherra Timo Hukka ja kanttorina toi‑
mi Martti Räisänen, itsekin lion Salo/Uskelan klubista. Jumalapalveluksen 
jälkeen siirryttiin Suomen lipun johdattaman lippukulkueen johdolla san‑
karihaudalle. Havuseppeleen muistomerkille laskivat LC Salon presidentti 
Petteri Elo sekä Kalervo Lehtonen.

Salon Seurakuntatalossa pidetyssä kahvitilaisuudessa LC Salon presidentti 
Petteri Elo piti puheen, jossa hän käsitteli mm. veteraanien asiaa sekä vete‑
raanien auttamista. Puheessaan hän muistutti näiden sankareiden poistuvan 
luotamme tulevina vuosina ja kehotti klubeja tekemään auttamistyötä jäljel‑
lä olevien veteraanien elämisen ja asumisen helpottamiseksi. Seurakunnan 
tervehdyksen tilaisuuteen toi kirkkoherra Timo Hukka, joka kertoi lions‑
toiminnan sopivan hyvin seurakunnan yhteistyöverkostoon.

Petronellojen syksyn ahkeruuden ja myyjäisten tuoton tuloksena 30 yksin 
asuvaa vanhusta ja 10 yksin asuvaa kehitysvammaista sai joulun alla 50 eu‑
ron suuruisen joulurahan ja jouluiset lahjapussit. Lahjapusseista löytyi Pe‑
tronellojen tekemiä koristeltuja piparkakkuja ja joulumakeisia sekä taita‑
vien Petronellojen kutomia villasukkia ja joulukoristeita. 

Lahjan saanet vähävaraiset vanhukset ja kehitysvammaiset olivat onnel‑
lisia saamasta jouluisesta yllätyksestä. Joulurahalla heille hankittiin muun 
muassa vaatteita, mikroaaltouunin, kattolampun, hiusten leikkausta ja jou‑
luherkkuja. 

Kirkkopyhä  Salossa

Petronelloilta jouluapua

Liput tekevät kunniaa. Kuva: Pentti Järvinen. 

Paketteja luovuttamassa LC Rovaniemi/ Petronellojen presidentti Sirkka Sara-
järvi ja palvelutoimikunnan puheenjohtaja Eliisa Lintula. Lahjaa vastaanotta-
massa Rovaniemen kaupungin vanhusten kotihoidon vastaava Anneli Ylita-
lo, vanhusten päiväpalveluvastaava Aulikki Mikkonen, ohjaaja Eila Virtanen 
ja kotihoidon ohjaajat Sirkka Vitikka ja Annikki Kulppi.

Tammikuun 2. viikonloppuna 2012 toteutettiin Oulun kaupungin lions‑
klubien perinteinen kunniakäynti ja seppeleenlasku Oulun sankarihaudalle. 
Kutsun tähän tilaisuuteen esitti LC Oulu/Sillat jo 26. kerran. Klubien yh‑
teisen seppeleen hankinta‑ ja laskuvuorossa oli LC Oulu/ Hannat.

Tämä vähäeleinen ja juhlallisen harras tilaisuus on samalla kunnianosoi‑
tus sotiemme veteraaneille. Tapahtumassa esiintyi Oulun veteraanikuoro.

Koskettavan puheen piti Karjasillan srk:n kappalainen, fil.tri Satu Saa‑
rinen.

26. seppeleenlasku
Oulun sankarihaudalla

Oululaisia leijonia yhteisellä kunniakäynnillä sankarihaudoilla. Kuva EM.

 

Oulujoelta jouluiloa

Lahjoitus on toimitettu Oulujoen seurakunnan kautta apua tarvitseville. Ku-
vassa vasemmalta klubin edustajat Martti Turkka ja Jyrki Jokinen sekä dia-
koniatyön edustajat Anu Fedotoff ja Ilkka Mäkinen.

LC Oulu/Oulujoki lahjoitti Oulujoen seurakunnan diakoniatyölle 3000 eu‑
ron arvosta ostokortteja. Paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijät jakoivat 
leijonien antaman taloudellisen avun ennen joulua vähävaraisille perheille 
ja talouksille. Oulujoen leijonat ovat kuluneina viitenä vuotena lahjoitta‑
neet yli 10 000 euroa joulun odotusaikana alueen vähävaraisille perheille, 
jotka on tavoitettu seurakunnan diakoniatyön kautta.

Klubin edustajat Jyrki Jokinen ja Martti Turkka luovuttivat 13.12.2011 
diakoniatyöntekijälle Anu Fedotoffille klubin jäsenten keräämän taloudel‑
lisen avustuksen. Diakoniatyöntekijä Fedotoff iloitsi siitä, että tämän kä‑
denojennuksen avulla monissa työttömyyden tai sairauden vaivaamissa ta‑
louksissa saatetaan ostaa jotakin pientä, mutta hyödyllistä joulun varten. 
Fedotoff totesi myös, että tämä lahjoitus auttaa erityisesti sellaisia talouk‑
sia, joissa vanhempien heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi lapset 
uhkaavat jäädä ilman joululahjoja. 

Leijonat julkaisevat vuosittain kalenteria, joissa esiintyy pääasiallisesti ku‑
via 30‑, 40‑ ja 50‑luvun Oulusta. Kalenterin mainos‑ ja myyntitulot käy‑
tetään Oulujoki‑varren pienituloisten hyväksi. Seurakunnan diakoniatyön 
välityksellä alueen asukkaille jaettava avustus on osa LC Oulujoen palvelu‑
toimintaa oman lähialueen ihmisten hyväksi.
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Laskiaissunnuntaina lumi pöllysi ja 
tuuli tuiversi, mutta Siilinjärven Sal
min salissa vallitsi lämmin tunnelma 
LC Siilinjärvi/Sandelsin järjestämässä 
kahvikonsertissa. 

Onnistuneen etukäteismyynnin 
johdosta konsertti oli lähes loppuun
myyty, ja reilut parisataa silmäparia 
sai nauttia monipuolisesta konsertti
tapahtumasta, jonka aloitti mieskuo
ro Puijon Laulun vahvistettu kvar
tetti. Tämän jälkeen ensimmäinen 
puoliaika täyttyi nuorten harrasta
jien esityksillä, joita ohjasi musii
kinopettaja Sari Ropponen edellis
vuoden tapaan. Esiintyjinä oli 12 
nuorta, ja yleisö palkitsi mukaansa
tempaavat esitykset raikuvilla aplo

Oopperalaulaja Marjukka Tepposen ja pianisti Lauri Hippeläisen yhteis-
työ oli saumatonta.

Marjukka Tepponen 
hurmasi Siilinjärvellä

deilla. Klubipresidentti Jari Lyytinen 
käsitteli puheessaan Lionsjärjestön 
toimintaa ja Siilinjärvellä tehtävää 
lionstyötä, erityisesti nuorisotyön 
osalta.

Konsertin pääesiintyjä oli ooppe
ralaulaja Marjukka Tepponen säestä
jänään puolisonsa pianisti Lauri Hip
peläinen. He aloittivat konsertin Ralf 
Gothonin sovittamilla Suomalaisilla 
kansanlauluilla, joita seurasi ooppe
raaarioita ja liedejä useista tunne
tuista oopperoista. Konsertti päättyi 
elokuvasävelmään Älä unhoita mi
nua. Konsertin tuotto käytetään Sii
linjärveläisen nuorisotyön hyväksi.

Mikko Inkinen 
 

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

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

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

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

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

Lisää leoja mukaan
Myös virallisen ohjelman ulkopuo-

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

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

Jukka Mäkitalo
Suomen Leojen hallituksen presi-

dentti 2011-2012

Seattlessa leopresidentti Jukka Mäkitalo ehti tavata kansainvälisen presidentin Win-Kun Tamin. Kuva: RNen.
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Leluja ja laitteita lastenosastoille
Lions Club Jyväskylä/Lohikoski lahjoitti KeskiSuomen keskussairaalan las
tentautien yksikölle yhdessä klubin ladyjen ja Aarne Ritari säätiön kanssa 
6.000 euron edestä potilaiden hoidossa tarvittavia laitteita ja pienten poti
laiden virkistyskäyttöön leluja sekä tietokonepelejä. Lahjoituksen vastaan
otti lastenosaston osastonlääkäri Mikko Hirvonen yhdessä osastonhoitaja 
Marjo Aution ja työvuorossa olleiden hoitajien kanssa. 

Lahjoituksesta kiittäessään osastonlääkäri Hirvonen totesi lahjoitettujen 
laitteiden olevan heille täydentävänä lisänä sairaalan omaan laitteistoon ja 
omalta osaltaan lisäävän mm. hoidon onnistumista ja potilasturvallisuut
ta. Hän lisäsi myös, että lelut tuovat lapsille myönteistä ilmapiiriä ja edistä
vät näin pienten potilaiden parantumista.

Lahjoitus sisälsi kaksi insuliinipumppua á 2.000 € ja yhden hapettumi
sen seurantamonitorin á 1.000 €. Klubin ladyt hankkivat pelejä, leluja dvd
elokuvia yhteensä 1.000 €. Lahjoitusvarat olivat hankittu helmikuun ystä
vänpäiväkonsertin, kevään Jyväskylän kalamarkkinoiden ja syksyn Ween ja 
Maan Wiljaa markkinatapahtumien aktiviteettituotoilla. Tapahtumissa ar
vuuteltiin akvaariossa uivan kolmevuotiaan kirjolohen painoa. Markkina
tapahtumissa klubin ladyt järjestivät lapsille ongintapisteet, joiden tuotto 
käytettiin leluhankintoihin.

LC Jyväskylä/Lohikosken klubin lahjoituksen Keski-Suomen keskussairaalan 
lastentautien yksikölle luovuttivat presidentti Ossi Kurki (vas.) lady Eeva 
Elimäki, sihteeri Olli Elimäki sekä aktiviteettivastaava Viljo Hokkanen ja sen 
vastaanottivat osastonhoitaja Marjo Autio sekä osastonlääkäri Mikko Hirvo-
nen. Kuva: Sinikka Kurki
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44 vuotta ehti kulua Lionsjärjes tön 
perustamisesta Chicagos sa, kun här
mäläiset saivat oman klubin. LC Ala
härmä juhli 50 vuottaan 22.10.2011. 
Juhlapäivä tarjosi hyvän tilaisuuden 
muisteluihin, yhdessäoloon, katso
miseen taaksepäin ja keskusteluun 
tulevaisuudesta.

Juhlapäivä alkoi seppeleen laskul
la sankarihaudalle sekä muistamal
la poisnukkuneita veljiä. Tervehdys
ten vastaanotto ja iltajuhla vietettiin 
Park hotel Härmässä, jossa juhlavä
keä oli täysi sali. Klubin president
ti Harri YliRahnasto toivotti juhla
väen tervetulleeksi. Leijonahengen 
jälkeen klubin historiaa sanoin ja ku
vin esitteli lion Raimo Peltola. Eniten 
mainetta saanut klubin palvelutem
paus, jonka ideana oli palvella yh
den päivän ajan kuntalaisia ilman ra

LC PorvooBorgå järjesti maaliskuussa koululaisten laulukilpailun ”Skidiskaban” 20. kerran. 
Se on suosittu kilpailu. Viime vuosina karsintoihin on osallistunut yli 200 laulajaa. Tänä 
vuonna osallistujia oli 20 eri koulusta. Idealla oli kaksi isää, 1990luvun alun presidentti Erk
ki Kangas ja lion, kapellimestari Olavi Pitkänen. Heitä molempia muistettiin juhlakilpailussa. 
Erkki Kangas sai vastaanottaa MJjäsenyyden. Edesmenneen Olavi Pitkäsen muistorahastos
ta klubi jakoi stipendejä.

Juhlassa esiteltiin Kari Kankaan ja Ismo Henttosen yhdessä kokoama leikekirja 20 vuoden 
ajalta. Juhlaesiintyjinä oli kaksi entistä voittajaa: Anna Wiksten ja Rebecka Strålman. Skidi
skaban voiton siivittämänä Annan lisäksi eräät muutkin voittajat ovat saaneet musiikista am
matin. Rebeckalle siitä on tullut aktiiviharrastus.

Laulukilpailu on haasteellinen klubiaktiviteetti. Valmistelut alkavat jo syksyllä. Tammi
kuussa järjestetään karsinnat, helmikuussa semifinaalit ja maaliskuussa loppukilpailu. Juhlan 
avauk sessaan presidentti Tapio Patrakka kiitti kaikkia kahden vuosikymmenen aikana toimi
neita järjestäjiä, klubilaisia ja leidejä, loppukilpailuun ja karsintoihin osallistuneita koululaisia, 
kouluja, opettajia, tuomareita, orkestereita ja kaikkia muita yhteistyötahoja. Myös Porvoon 
kaupungille Skidiskaba on tärkeä vuotuinen koulu ja kulttuuritapahtuma.

Antti Tuomikoski

LC Alahärmä täytti 50 vuotta

Uudet Lions-ritarit ja ritarien ladyt vasemmalta oikealle: Pirkko Härkönen, 
Martti Härkönen, Leena Heikkilä, Anne Pihlajamäki, Paavo Heikkilä, Mauri 
Pihlajamäki, Sirkka-Liisa Heikkilä, Matti Heikkilä, Pirkko Malmi ja Seppo Mal-
mi, Hillevi Tyni ja Matti Tyni. Kuvat: Pentti Ekola ja Risto Vatanen.

Juhlakilpailun 2012 voittaja Ellinoora Eklund palkittuna ja kukitettuna. 
Porvoon Grandin sali oli nytkin aivan täynnä. Kuva: Antti Tuomikoski.

haa ja hintaa. Tempaus huomioitiin 
erittäin harvinaisella kan sainvälisen 
Lionsliikkeen tunnustuksella, ”Top 
10 club service activity award”, jol
loin se luokitel laan yhdeksi kymme
nestä parhaasta palveluaktivitee tista 
maailmassa.

50vuotisjuhlan juhlapuhujana 
oli Lionsliiton puheenjohtaja Heimo 
Potinkara. Hän puhui mm. Lionsjär
jeston missiosta, arvoista ja arvojen 
tärkeydestä yleisemminkin. Yksi juh
laillan kohokohdista oli, kun Lions
ritareiksi lyötiin kuusi pitkäaikaista 
ja ansioitunutta klubin jäsentä. Ri
tariksi lyönnin suorittivat PDG Bör
je Träsk ja PDG MattiPekka. 

Ladyt osallistuvat monien akti
viteettien, harrastus ja virkistys
toiminnan ja vierailujen järjestämi
seen. LC Alahärmässä toimintaan 

Skidiskabaa Porvoossa 20 vuoden ajan

kuuluu ”perhelionismi” ja muka
na on usein lapsia ja myös lapsen
lapsia.  Kokouksen päätyttyä on 
mahdollisuus saunomiseen, yhdes

säoloon ja ”keskustelukerhon” ko
koontumiseen.

Risto Vatanen
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EteläSavossa on käynnistetty hanke, 
jossa pyritään selvittämään järvika
lan (särki, lahna, säynävä ja ahven) 
hoitokalastuksen kautta järvikalan 
jalostuksen haasteita. Mukana on 
mm. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 
sekä muita yhteistyötahoja. LC Ota
van hoitokalastusaktiviteetti liittyy 
läheisesti tähän laajempaan hankkee
seen. EteläSavon elinkeino, liiken
ne ja ympäristökeskus oli LC Otavan 
hankkeessa informaation antajana ja 
tukijana.  

Monet lähialueiden vedet ovat 
rehevöityneet ja ns. roskakalat ovat 
vallanneet puhtaat vedet. Hoitoka
lastuksen tarkoituksena on paran
taa vesistön tilaa ja antaa kasvu
mahdollisuuksia muillekin kaloille.  
LC Otavan tarkoitus on olla muka
na hankkeessa kalastusvaiheessa ja 
pyydetyn ”roskakalan” kuljetuksen 
järjestämisessä jatkokäsittelypaikoil
le. Mikkelissä kalamassaa toimitettiin 
paikalliselle kalayrittäjälle Mikkelin 
Kalaherkkuun. Kalamassa hyödyn
netään lähialueen ruokahuollossa: 
kouluissa, palvelutaloissa, sairaa
loissa jne. Mukana ollessaan lionit 
tutustuvat itsekin kalastuksen jaloi
hin taitoihin.

Kalastuksessa käytetään olemas
sa olevaa kalastusvälineistöä: kalas
tuskuntien pikkunuottia ja ammatti
kalastajien isoja nuottia. 

Hoitokalastuksessa leijonavel
jet olivat neljällä reissulla. Mukana 
leijonaveljiä reissuilla oli kaikkiaan 

Leijonat hoitokalastuksessa
kymmenkunta. Aktiviteetin vetäjä
nä toimi lion Heikki Tervonen. Aluksi 
tehtiin koevetoja sekä pienellä sekä 
suurella nuotalla Kyyvedellä loka
kuun alussa. Ohjaamassa LC Otavan 
veljiä oli Kyyveden kalastuskunnan 
edustaja Harri Lahikainen.  Mukana 
olleet veljet oppivat nuotanvedon 
ja saaliiksi saatiin tällä kertaa vain 
n. 30 kiloa särkiä, kuoreita, lahno
ja ja ahvenia, jotka toimitettiin jat
kojalostukseen.

Seuraavaksi kokeiltiin nuotanve
toa omalla porukalla pienellä nuotal
la. Näin itse toimien ja pähkäillen si
säistimme nuotanvedon periaatteen 
ja käytännön. Samalla saimme naut
tia hienosta syksyisestä ilmasta.

Kalastajan johdolla 
päästiin tositoimiin

Tositoimiin päästiin lokakuun puo
livälissä, jolloin ammattikalastaja 
Tarmo Tolvasen nuottaveto tuotti 
2000 kiloa kalaa Kyyveden Kärsäse
lällä. LC Otavan edustajat kuljettivat 
tästä saaliista n. 200 kiloa pääasiassa 
lahnoja Mikkelin Kalaherkkuun jat
kojalostukseen. 

Muutaman viikon kuluttua saman 
kalastajan johdolla tehtiin uusi nuot
taveto Alanenjärvellä ja saaliiksi tu
li yli 6000 kiloa kalaa, pääosin särkiä, 
haukia ja ahvenia. Mukana toimin
nassa olivat myös paikalliset kylä
läiset, jotka olivat mukana lajitte
lemassa kaloja. Kaloja toimitettiin 

yksittäisiin talouksiin sekä jatkoja
lostukseen Savonlinnaan, Varkau
teen ja Mikkeliin. LC Otavan veljet 
toimittivat jatkojalostukseen n. 300 
kiloa särkikaloja Mikkeliin. 

                                  
Hoitokalastuksen 
tarvetta paljonkin

Vastaavanlaisia hankkeita kannat
taa jatkaa. Hoitokalastuksen tarvet
ta on lukuisissa Suomen järvissä. 
Mukaan kannattaa etsiä yhteistyö
kumppaneita, joilla on nuottakalus

Leijonat hoitokalastuksessa

Kalastusvälineistö veteen.

toa. Myös jatkojalostusta on kehitet
tävä. Nyt menee liian paljon hyvää 
hyödynnettävää raakaainetta pellon 
lannoitteeksi. Kalan käsittelyssä olisi 
työtä myös työtä vailla olevilla, asia 
vaatii vain suunnittelua.

Leijonat voivat olla mukana orga
nisoimassa toimintaa, itse kalastuk
sessa ja järjestämällä kuljetuksia jat
kojalostukseen.

Veijo Suhonen
Heikki Tervonen

Kuvat: Rauno Järvinen

LC Turengin 50vuotisjuhlia juhlittiin 5.2.2012 Riihimäen Upseerikerholla. Liiton ter
vehdyssanat välitti varapiirikuvernööri Jouko Inkeroinen. Juhlapuheessaan 1. varapre
sidentti Markku Kuikka mainitsi syntymäpäivien kunniaksi lahjoitettavan Janakkalan 
nuorille 1  000 euroa jäljempänä erikseen päätettävään kohteeseen. Juhlassa klubin his
torian kertoi lion Seppo Aarnio. Tilaisuudessa palkittiin lisäksi pitkästä ansiokkaasta 
Lionstoiminnasta ansiomitalein Eero Korhonen, Markus Kiuru, Reijo Helenius sekä Sep
po Aarnio. Varapiirikuvernööri Jouko Inkeroinen löi Lionsritariksi Martti Varjokallion.

Janakkalassa toimii neljä lionsklubia (Tervakoski, Turenki, Janakkala ja Janakkala/
Idat), joista LC Turenki on toiseksi vanhin. Klubien suhteet ovat hyvin läheiset ja klu
bit toimivat monissa aktiviteeteissa yhdessä.

LC Turenki muisti nuoria
50-vuotisjuhlapäivänään

VDG Jouko Inkeroinen lyö Lions-ritariksi 
Matti Varjokallion, vasemmalta Anneli Varjokallio, 
Matti Varjokallio, Jouko Inkeroinen. 

Liiton tervehdyksen 
juhlaan toi 
VDG Jouko Inkeroinen.
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Karaoken SMkilpailun järjestäjänä toimi LC Juankoski. Tilaisuuden avasi 
LC Juankosken presidentti Veikko Vartiainen. Kaikkiaan yli 50 osallistujaa 
esittivät perinteen mukaan yhden kappaleen, joiden perusteella tuomaris
to valitsi viisi laulajaa toiselle kierrokselle. Sarjoina oli naiset, miehet, Duot 
ja Leijonan pennut. Tuomareina toimivat musiikin konkarit Mariam Abdul
linaKaivosaari, Jarmo Roininen sekä Petri Summanen. SMkilpailujen lisäk
si samalla ratkottiin myös Kpiirin mestaruudet. 
Tulokset:
Naiset:
1) Kati Huttunen LC Kiuruvesi 2) Tarja Iskanius LC Juankoski 
3) Helena Hallikainen LC Savonlinna/Sääminki
Miehet:
Juha Vartiainen  LC Kiuruvesi 2) Olli Hakkarainen LC Säyneinen 
3) Keijo Karppi  LC Juankoski
Pennut:
Emmi Niiranen Juankoski 2) Henrietta Kulmala Rääkkylä 
3) Nea Miettinen Vehmersalmi
Duo-sarja:
Kati Huttunen & Juhani Vartiainen  LC Kiuruvesi
2) Tuula Malinen & Olavi Alastalo LC Liperi 
3) Helena Hallikainen & Jouko Hallikainen LC Savonlinna/Sääminki

LC Peräseinäjoki järjesti 23.–24.7. 
2011 Suomen Lionsliiton haulikko
ammunnan SMkilpailut. Ne käy
tiin Peräseinäjoen metsästysseuran 
omistamalla Näätämajan ampuma
radalla loistavissa puitteissa. Kilpai
lulajeina olivat skeet ja ykköstrap, 
joissa molemmissa ammuttiin 100 
kiekkoa. Kilpailut käytiin yhdessä 
sarjassa ikähyvityksin siten, että eri 
sarjoissa saatiin tasoituskiekkoja 05 
(y0, 551, 653, 705, max tulos 25). 
Osanottajia oli 52 kaikkiaan 11 klu
bista. Kilpailu oli ensimmäinen, jos
sa ammuttiin yhdessä sarjassa.

Lauantaina käydyn skeetkilpailun 
voitti LC Ilomantsin Pentti Särkkä rik
komalla 95 kiekkoa. Joukkuekilpailun 
vei LC Ilomantsi 246 kiekolla. Voitta
neessa joukkueessa ampuivat Pent
ti Särkkä, Rauno Kortelainen ja Ar
to Riikonen. Toisena oli LC Turenki 
227 ja kolmantena LC Peräseinäjoki 
220 kiekolla.

Simppala ampui täydet 100 trapissa
Skeet-tulokset:
Pentti Särkkä LC Ilomantsi 95 2) Mauri AlaKorpi LC Kurikka 94 
3) Jukka Matilainen LC Siuro 92 4) Matti Väärälä LC Ylikiiminki 90 
5) Rauno Kortelainen LC Ilomantsi 88 6) Jaakko Kankaanpää 84 
7) VJ. Simppala LC Peräseinäjoki 83 8) Timo Kovalainen LC Kuopio 82 
9) Heikki Salonen LC Turenki 82 10) Martti Nieminen 81
Joukkuetulokset: 
LC Ilomantsi 246 2) LC Turenki 227 3) LC Peräseinäjoki 220 
4) LC Ylikiiminki 207 5) LC Honkilahti 204
Trap-tulokset:
Simo Simppala LC Peräseinäjoki 100 2) Taisto Mäkinen LC Ylistaro 95 
3) Esa Laitala LC Jurva 93 4) Veikko Nordström LC ToijalaAkaa 90 
5) Matti Väärälä LC Ylikiiminki87 6) Martti Nieminen OLC Honkilahti 86 
7) Mauri AlaKorpela LC Kurikka 85 8) VJ. Simppala LC Peräseinäjoki 83 
9) Jaakko Kankaanpää LC Lammi 82 10) Juha Nieminen LC Honkilahti 82
Joukkuetulokset:
LC Peräseinäjoki 247 2) LC Honkilahti 238 3) LC Ylistaro 233 
4) LC Ylikiiminki 219 5) LC Ilomantsi 201
Yhteistulokset tasoituksin:
Mauri AlaKorpela LC Kurikka 178 2) Simo Simppala LC Peräseinäjoki 178 
3) Matti Väärälä LC Ylikiiminki 177 4) Pentti Särkkä LC Ilomantsi 168 
5) Martti Nieminen LC Honkilahti 167 
6) VJ. Simppala LC Peräseinäjoki 166 
6) Jaakko Kankaanpää LC Lammi 166

Sunnuntaisen ykköstrapin voit
ti järjestävän klubin Simo Simppala 
maksimituloksella 100 kiekkoa. Jouk
kuekilpailun voitti LC Peräseinäjoki 
247 kiekolla. Joukkueessa ampuivat 
Simo Simppala, VeliJussi Simppala 
ja Raimo Jykelä. LC Honkilahti oli toi
nen ja LC Ylistaro kolmas.

Yhteiskilpailun paras tulos oli 178 
kiekkoa, jonka ampuivat sekä Mau
ri AlaKorpela että Simo Simppala, 
voittajaksi sovittiin ilman ratkaisua 
ampumalla AlaKorpela. Kolmannek
si sijoittui Matti Väärälä 177 kiekolla. 
Molemmissa lajeissa ilman ikähyvi
tystä parhaan tuloksen ampui LC Yli
kiimingin Matti Väärälä. Tämä an
taa hyvän lähtökohdan vuoden 2012 
haulikkoammunnan SMkilpailuihin, 
joita isännöi Väärälän klubi LC Yli
kiiminki. 

Siellä tavataan.

Iloiset palkitut yhteisessä kuvassa.

Karaokemestaruudet Kiuruvedelle KILPAILUKUTSU

Osallistu Lions järjestön 
karting ‑kilpailuun
Alahärmässä 12.5 2012 klo.10.00–14.00 

1.  Kilpailun järjestää Lc Alahärmä

2.  Kilpailu pidetään 12.5 2012 Power Park huvipuistossa Alahärmässä ulkoradalla 
tai sateen sattuessa Euroopan suurimmassa sisäkarting radalla. Kilpailu 
ajetaan radan omilla autoilla, henkilökohtainen ajopuku ja  
kypärä on sallittu.

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

4. Osallistumismaksu on 45,00 € / kuljettaja, maksetaan ilmoittautumisen 
 yhteydessä Lc Alahärmän tilille 492840-23268 

5. Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu kirjallisesti  
   1.5 2012 mennessä sähköpostilla pentti.ekola@pardia.fi 
   Ilmoittautumisessa tule ilmetä Klubin nimi, 
   Kuljettajien nimet ja sarjat sekä ilmoittajan yhteystiedot.  
   Lisätietoja saat Harri Sillanpää gsm 040 5120 531 tai 
   Pentti Ekola gsm 0400 746 391.

6. Kilpailuun hyväksytään 180 ensiksi ilmoittautunutta.

7. Kilpailussa palkitaan jokaisen sarjan kolme parasta 
   kuljettajaa.

8. Kilpailussa käytetään Power Parkin ajoratasääntöjä.

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



56  LION  2/12

Kutsu
Mölkynheiton

Lions SM-kisoihin
LC-Kausala kutsuu suomalaiset Lions clubit IX

Mölkynheiton Lions-liiton SM-kilpailuihin
Iitin Kausalaan Ravilinnan Saharan kentälle

lauantaina 19.5.2012 alkaen klo 11.00

Kilpailu käydään 4-henkisin joukkuein, jossa kukin pelaaja heittää
omassa ryhmässään oman joukkueensa puolesta.

Kunkin ryhmän peli loppuu kun yksi pelaajista saavuttaa 50 pistettä.
Kisoissa noudatetaan Suomen Mölkkyliiton virallisia sääntöjä.

Samasta klubista voi olla useampiakin joukkueita.

Kilpailujen alussa joukkueet arvotaan ryhmiin, jossa on
3–8 joukkuetta osanottajamäärästä riippuen.

Tarkemmat säännöt käydään läpi ennen kilpailun alkua.

Osallistumismaksu peritään ennakkomaksuna 50 €/joukkue tai
kisapaikalla ilmoittautuessa 60 €/joukkue.
Välineet sisältyvät osallistumismaksuun.

Käydyn kilpailun kolme parasta joukkuetta palkitaan SM-mitalein.

Ilmoittautumiset kirjallisesti 30.4.2012 mennessä osoitteella:
Veikko Ikonen, Konttilantie 264, 47400 KAUSALA.

Mahdolliset tiedustelut Veikolle voi tehdä
puhelimitse 0400 258 624 tai 040 749 9624.

Joukkueet voivat olla myös sekajoukkueita.
Kilpailu käydään Fair Play -hengessä hymyssä suin.

Lajin voi oppia myös paikanpäällä!
Kaikki leijonat ja ladyt, tevetuloa!

TULE IHASTUMAAN IITTIIN!

Rovaniemi/Ounasvaaran perinteisten Porokisojen yhteydessä palkittiin klubin 
toisen aktiviteetin Lapin Päivänsäde 2011 -kisan voittajakolmikko pehmolei-
jonin ja kukkasin. Palkitsemisen aurinkoisen iloisena suorittajana toimi Miss 
Suomi 2010 Viivi Pumpanen yhdessä klubin presidentin Jouko Alasuutarin 
kanssa. Eniten ääniä keräsi rennosti lippiksineen paikalle askeltanut Päivänsä-
de Vilhelmi Vilponen (181) toiseksi Iitu Tirroniemi (143) ja kolmanneksi Telle 
Lempinen (124).  Kaikkiaan ääniä annettiin 1183 kpl. Äitien tunnot kaik kien 
kuuluville haastatteli kisojen kuuluttaja Kari Salmela. (KH)

Vielä se murahtelee vanhem
pikin leijona ladulla esimerk
kinä nuoremmille. Tornion 
Pudas ja Mamselli klubien 
järjestäminä koko perheen 
urheilupäivän teemalla Puu
luodon laduilla suihkivat en
sin paikalliset nappulat ja sen 
jälkeen Lionsliiton viralliset 
SMkisailijat. 

Kisojen senioreina olivat 
80vuotisten sarjassa kisaillut 
LC Kittilän Eero Kurkinen (84) 
avopuolisonsa Valma Keskita
lon kanssa (sarja naiset 75). 
Latukilometrejä on Eerolle 
kertynyt reilun 30 vuoden ai
kana noin 3  000 kilometrin 
vuosivauhtia. ”Niinpä maa
pallo on sivakoitu pian pari 
kertaa ympäri, naurahti Eero, 
jolle hiihto on tuonut takai
sin rohdottoman terveyden. 
Latujen varrelle 50vuotiaana 
tosi huonokuntoinen mies 
on saanut jättää niin veren
painelääkkeet kuin nitrotkin.

Kiuruvedelle voittoja Tornion SM-laduilta

Kisojen senioreina nappulahiihtojen lähtö-
jä seurailivat 80-vuotisten sarjassa kisaillut 
LC Kittilän Eero Kurkinen (84) avopuolison-
sa Valma Keskitalon kanssa (sarja naiset 75).

Nappulasarjan tytöt tarmokkaina sprinttilähtöpaikalla.

Vuoden 2012 SM-voittajat sarjoittain:
Miehet: 
40v Ari Kittilä LC Roi/Alakemijoki, 50v Kari Saastamoinen LC Kiuruvesi/
Niva, 55v Teijo Niskanen LC Kiuruvesi/Niva, 60v Risto Junttila LC 
Kemijärvi, 65v Pentti Yliniva LC Roi/Alakemijoki, 70v Mauri Suorajärvi 
LC Kempele Sampula, 75v Sulo Pirhonen LC Npiiri, 80v Eero Kurkinen 
LC Kittilä
Naiset:
Yleinen 3km: Pirkko JaakkolaJuntunen LC Kiuruvesi, 
75v: Valma Keskitalo LC Kittilä
Viestit: 
Miehet 3x3 1) Kiuruvesi/Niva 2) Oulu/Avain 
Naiset 2x2  1) Kiuruvesi/Niva 2) Mamselli/Tornio

Kari Heikkilä

Päivänsäteet Porokisoissa
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Toivo Björkroth
LC Helsinki/Kallion lionsveli Toivo Arnold Björkroth syn-
tyi Helsingissä 21.9.1927 ja menehtyi äkillisesti Helsin-
gissä Haartmanin sairaalassa 7.8.2011. Pitkän työuransa 
hän teki Helsingin kaupungin liikennelaitoksen hankin-
tatoimiston hankinta-asiamiehenä.

Topi edusti olemuksellaan viimeisiä vanhan kansan 
herrasmiehiä ja toimi LC Helsinki/Kallion presidentti-
nä kaudella 1992-93. Arne Ritarin arvonimi nro 241 

myönnettiin hänelle 8.3.2011. Kaipaamaan jäivät Raija-vaimo, pojat perhei-
neen sekä ystävät ja sukulaiset.

Arto Eskelinen
LC Kuopion jäsen Arto Heikki Eskelinen kuoli 7.4.2011 
äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan Kuopion Niemis-
järvellä. Hän oli syntynyt 22.10.1948. Arto oli harvinai-
sen toimelias mies. Hän toimi ainoana kanatilayrittäjä-
nä vaimonsa Marketan kanssa Kuopiossa.

Kiireisestä elämänrytmistä huolimatta hän osallistui 
aktiivisesti LC Kuopion toimintaan vuodesta 1989 al-

kaen. Klubipresidenttinä Arto toimi kaudella 1999-2000. LC Kuopio kiittää 
Artoa näistä vuosista. Artoa jäivät kaipaamaan vaimo Marketta ja pojat Art-
tu, Aleksi ja Samuli sekä laaja ystäväpiiri. 

Allan Hambrudd
LC Åland/Södra r.f.:s uppskattade chartermedlem Allan 
Hambrudd avled efter en hastigt påkommen sjukdomsat-
tack den 12 febr. 2012. Han var född år 1932 och skul-
le ha fyllt 80 år under detta år. Hans födelsekommun var 
Jomala på Åland där han verkade hela sitt liv. Han var 
klubbens president 1988-89. Dessutom hade han flera 
uppdrag inom klubben såsom sekreterare och kassör. Al-

lan var en social och aktad medlem med ansvarskänsla och deltog samt medver-
kade på våra möten och aktiviteter fram till sin död. Hans åsikter var klara och 
ärliga och framförda med jordnära framtoning och trygghet. 

Till yrket var han bonde och brukade sin fädernesgård. Han var en intresserad 
och mycket duktig jordbrukare. Efter sin pensionering arrenderade han ut åker-
marken, men sitt intresse för vad som händer inom jordbruket fanns kvar. Allan 
var även aktiv skogsägare. Ännu under denna vinter avverkade och transporte-
rade han ut virke från sin skog. Skogen var nu hans stora intresse och han skötte 
den med speciell omsorg. Som bonde var Allan en aktiv jordbrukare, med många 
förtroendeuppdrag båda inom kommun och intresseorganisationer. 

Vi saknar Allan i vår gemenskap och våra tankar går till makan Solveig och 
deras tre vuxna döttrar i deras sorg.

Aarne Inkinen
Elävä side LC Liperin perustamisvaiheisiin, vuoteen 
1957, katkesi, kun veli Aarne Inkisen maallinen taival 
päättyi 16.12.2011. Klubin perustajajäsen oli syntynyt 
15.1.1922 Kirvussa entisen Karjalan puolella.

Liperin kunnanjohtajana pitkän ja arvostetun päivä-
työn tehnyt Aarne oli rakentavia voimia siinä vaiheessa, 
kun joensuulaiset levittivät lions-aatetta naapuripitäjiin. 

Hänet valittiin ensimmäiseksi varapresidentiksi ja kun varsinainen presidentti 
muutti paikkakunnalta, siirtyi lionstaipalettaan aloittavan klubin vetovastuu 
Aarnelle. Uuden klubin omiin tavoitteisiin kuului toimia laajan ja harvaan 
asutun pitäjän eri osien ihmisiä yhdistävänä tekijänä, ja ne periaatteet sopivat 
myös Liperin kunnan tulevaisuuden rakentajalle. Kunnallisneuvos Inkisen siteet 
klubiin ja veljiin säilyivät viime vuosiin saakka. Hän oli mukana vielä LC Li-
perin 50-vuotisjuhlissa ja hänen työnsä arvostettiin klubin kunniajäsenyydellä. 
Kunnanjohtajana hänellä oli luontainen johtamisvaisto- ja taito. Tapaamilleen 
ihmisille hänellä oli yleensä aina joku ystävällinen sana sanottavanaan. Klubi-
veljet kunnioittivat poismenoa lipputervehdyksellä ja kukkalaitteella. Kuvassa 
Aarne Inkinen S. Könosen maalaamassa muotokuvassa.

Kjell Isaksson
I mitten på januari nåddes vi av budet att vår mångårige Lionsbroder Kjell Isaks-
son lämnat oss den 15 januari, bruten av sjukdom. Kjell var född 17.7.1942 
och inledde sitt medlemskap i LC Kvarnbo 1989. Kjell deltog ivrigt och aktivt i 
de aktiviteter som klubben ordnade och fungerade som klubbens president 1998-
99. Kjell var under lång tid delägare i Mariehamns Kontorsmaskiner och drev 
de senaste åren Enter Ab som han sålde för två år sedan för att kunna dra sig 
tillbaka efter ett långt arbetsliv.

Kjell sörjs närmast av lady Ann-Maria och barn och barnbarn.

Matti Koliini
LC Vantaa /Hakunilan perustajajä-
sen Matti Koliini nukkui pois yllät-
täen joulukuussa 2011 – vain päivää 
ennen Hakunilan juhlaillallista, jos-
sa luovutettiin arvostettu Malvin Jo-
nes -jäsenyysplakaatti kahdelle perus-
tajajäsenelle. 

Kolmas perustajajäsen, jolle tämä 
arvostettu jäsenyys oli tällä erää myönnetty, oli edesmennyt Matti Koliini. Valo-
kuva on Matti Koliinin muistotilaisuudesta.

Ossian von Konow 
LC Järvenpää/Jean Sibeliuksen jäsen, arkkitehti Ossi-
an von Konow kuoli 28.11.2011 kotonaan Järvenpääs-
sä äkilliseen sairauskohtaukseen. Von Konow oli syntynyt 
29.9.1934. Elämäntyönsä von Konow teki arkkitehti-
na ja kaupunkisuunnittelijana. Opiskeltuaan arkkiteh-
diksi hän aloitti uransa arkkitehtitoimistossa, josta hän 
hakeutui Varkauteen asemakaava-arkkitehdiksi ja sieltä 

Ouluun yleiskaava-arkkitehdiksi. Oulun jaksoon sisältyy von Konowin ensim-
mäinen valtakunnallinen suunnitelma 1968, jossa hän piirsi Suomelle kestävän 
kehityksen yhdyskuntarakennetta. Pisimmän työjaksonsa von Konow teki Jär-
venpään asemakaava-arkkitehtina 1972–1997. Von Konow piti klubille myös 
esitelmän Järvenpään Vanhasta Apteekkitalosta. Lionsina hänen uransa oli ly-
hyt ja aktiivinen, sillä hän liittyi jäseneksi 19.3.2009.

Matti Kopio
LC Kauvatsan ”melkein perustajajäsen”, maanviljeli-
jä Matti Kopio menehtyi sairauskohtaukseen 8.8.2011. 
Matti oli syntynyt Kauvatsalla 18.10.1935. Nuorena hän 
oli aktiivinen urheilija ollen mm. seiväshypyssä maan kär-
kitasoa. Hänen palkintokaappiinsa kertyi runsaasti pal-
kintoja myös ammunnasta, jäärata-ajoista ja metsästykses-
tä, joka oli hänen rakas harrastuksensa lähes 50-vuotisen 

lions-toimintansa lisäksi. Matti tunnettiin laajalti huumorimiehenä, jolta riit-
ti tarinaa jokaiseen tilanteeseen. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Kaarina, 
tytär ja kolme poikaa perheineen sekä lukuisa ystävien joukko. Kauvatsan klu-
biin Matti jätti ison aukon.

Martti Korkia-Aho
LC Kaarlelan perustajajäsen Martti Korkia-Aho nukkui 
pois 19. 1. 2012 Kokkolassa 82 vuoden ikäisenä. Hän oli 
syntynyt Alajärvellä 12.9.1930. Martti Korkia-Aho teki 
elämäntyönsä tekstiilialan yrittäjänä omistamassaan De-
sign-Tuote Oy:ssä. Hän oli myös yhteiskunnallinen vai-
kuttaja ja pitkäaikainen kunnallismies. Oli kokoomuk-
sen kansanedustajana vuosina 1987-1991 ja presidentin 

valitsijamiehenä 1988. Korkia-Aho vaikutti lionstoiminnan lisäksi myös laajas-
ti urheilu- ja yrittäjäjärjestöissä sekä seurakuntatyössä. Lionsveli Martti oli klu-
bimme perustajajäsen ja hän toimi aktiivisesti klubin kaikissa tehtävissä aina 
90-luvun loppuun saakka ja oli viimeisen vuosikymmenen klubimme ” sisäises-
ti valittu kunniajäsen ” aina poisnukkumiseen saakka.

Martti Korkia-Ahoa jäivät kaipaamaan puoliso Maila ja lapset perheineen, 
sisarukset perheineen ja muut sukulaiset sekä laaja ystäväjoukko lionsveljet mu-
kaan lukien.
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Arvi Leskelä
LC Keminmaan perustajajäsen Arvi Leskelä s. 
19.10.1927, poistui keskuudestamme 2.2.2012 pitkä-
aikaisen sairauden murtamana. Hän oli aktiivinen jä-
sen ja pidetty veli joukossamme. Klubin presidenttinä hän 
toimi 1961-1962.

Hiihtourheilu kuului hänen harrastustoimintaansa. 
Suomen hiihtoliiton valtuuston jäsenenä hän oli 10 vuot-

ta, josta ajasta 4 vuotta liittovaltuuston varapuheenjohtaja. Siviilityönsä hän 
teki ylirakennusmestarina Kemijoen uittoyhdistyksessä. Arvia jäivät kanssam-
me kaipaamaan vaimo ja neljä tytärtä perheineen, sekä suuri ystävien joukko. 

Eino Merilä
LC Hailuodon perustajajäsen, biologi, Eino Merilä nuk-
kui pois 18.12.2011 kotonaan sairasteltuaan pitkään. 
Eino oli syntynyt 12.8.1945 Oulussa. Hän oli aktiivi-
nen luonnon, ympäristön, kansanperinteen sekä kulttuu-
rimaiseman vaalija ja puolestapuhuja. Klubin jäsenet sai-
vat nauttia lukuisat kerrat hänen esitelmistään, joiden 
aiheena olivat hailuotolaiset kasvit, eläimet tai vanhat 

elintavat. Einon ehtymätön tietovarasto oli omiaan Hailuodon opastetuilla saa-
rikierroksilla. 

Einoa jäivät kaipaamaan poika perheineen, sukulaiset ja ystävät sekä klu-
bin lionit.

Mikko Niskanen
LC Pielaveden MJ-jäsen Mikko Niskanen menehtyi pit-
källisen ja vaikean sairauden jälkeen 20.2.2012. Hän oli 
syntynyt maanviljelijän poikana 24.5.1925 ja viljeli ko-
titilaansa kunnes luopui siitä perillistensä hyväksi. Mik-
ko liittyi klubin jäseneksi v. 1971 ja oli erittäin aktiivi-
nen jäsen, osallistui ellei estettä ollut kaikkiin kokouksiin 
ja aktiviteetteihin. Hänet tunnettiin huumorin käyttäjä-

nä ja lämminhenkisenä klubiveljenä ja ystävänä sekä kokouksissa että varsin-
kin klubiesitelmän pitäjänä ja arkielämässään. Klubiveljet jäivät kaipaamaan 
Mikon hersyvää huumoria ja innostavaa palvelutoimintaa. Elämäntyönsä hän 
teki kotitilallaan Huova-ahossa. Yhteiskunnallisista tehtävistä merkittävin lie-
nee ollut Lähivakuutuksen Pielaveden ja sittemmin Pohjois-Savon yhdistyksen 
puheenjohtajuus. Mikkoa jäivät kaipaamaan Elsa-puoliso sekä kaksi poikaa ja 
tytär perheineen.

Erkki Nissinen
LC Tampere/ Kaleva sai vuoden 2011 lokakuun puoli-
välissä suruviestin leijonaveli Erkki Nissisen kuolemasta. 
Erkki Nissinen oli klubin perustajajäsen. Tuolloin vuon-
na 1967 Erkki oli 50-vuotias. Hän toimi presidenttinä 
toimikaudella 1974-1975. Vielä 40 vuotta myöhemmin, 
90-vuotiaaana Erkki oli tiiviisti kiinnostunut klubin toi-
minnasta leijonaveljien vieraillessaan hänen ja lady Oner-

van luona Kuninkaankadulla sekä myöhemmin Koukkuniemen vanhainkodissa.
Veli Erkki oli luonteeltaan pikemminkin hiljainen vaikuttaja, muttei suin-

kaan tuppisuu. Saimme usein kuulla mukavia kommentteja asiaan kuin  asiaan. 
Leijonaveljien muistoihin on jäänyt, että veli Erkki ja lady Onerva olivat laaja-
katseisia ja hyväntuulisia ihmisiä, jotka loivat iloiset puitteet kaikissa klubimme 
juhlissa. Klubin asiakirjoista ilmenee, että Nissisillä pidetyssä ladyjen kokoukses-
sa 7.1.1988 veli Erkki piti esitelmän maailmankuulusta kitarataiteilija Fran-
cisco Goyasta. Viimeisimpiin muistoihin on jäänyt kokouksessa klubin tulevai-
suuden pohdinnassa puheenvuoro, jossa Erkki voimakkaasti toi julki kantansa, 
että klubin toimintaa ei saa lopettaa. Olisi ollut mukava olla enemmänkin sa-
moissa hommissa Erkin kanssa.

Antti J. Näsi
LC Turku/Brahe-Maarian jäsen ja LC Turku/Brahen 
perustajajäsen Antti J. Näsi siirtyi ajasta ikuisuuteen 
28.10.2011. Hän oli syntynyt Merikarvialla 26.2.1922 
maanviljelijän poikana, mutta Näsin suvussa oltiin jo vii-
dennessä polvessa merimiehiä ja mielenkiinto merille oli 
itsestäänselvyys. Sodassa hän oli mukana Rukajärvellä se-
kä kaukopartiotaisteluissa ja toimi uraauurtavana sukel-

luskurssin johtajana. Puolustusvoimista erottuaan hän valmistui merikapteeniksi 
ja toimi mm. supertankkerien Enskerin ja Tiiskerin päällikkönä.

Merikapteenin, komentajakapteenin ja lionsveljen käsi on nyt pois ruorilta. 
Anttia jäivät kaipaamaan Liisa-lady ja lapset perheineen sekä lionsveljien, so-
taveteraanien ja ystävien laaja joukko.

Juhani Tanila
LC Kangasalan jäsen, maanviljelijä Juhani Tanila me-
nehtyi vaikean sairauden murtamana 13.1.2012. Juhani 
syntyi 3.8.1946 Kangasalla. Hän viljeli kotitilaansa Köy-
rän kylällä aina vuoteen 2009 saakka, jolloin tila siirtyi 
seuraavalle sukupolvelle. 

LC toimintaan Juhani kutsuttiin vuonna 1990. Pre-
sidenttinä hän toimi kaudella 2001-2002. 

Juhani oli yhteiskunnallisesti erittäin aktiivinen. Hän toimi aktiivisesti ensi-
sijaisesti Kangasalan kunnallispolitiikassa, mutta vaikutti myös keskustapuolu-
een maakunnallisissa ja valtakunnallisissa elimissä. Juhani tunnettiin erittäin 
sosiaalisena, avuliaana ja seurallisena henkilönä. Hän tuli toimeen kaikkien 
kanssa. Hänen yleistietotaitonsa olivat erinomaiset. Aina kun klubissamme oli 
tietovisailu, Juhani oli palkittujen joukossa. Hänen lempiharrastukiaan olivat 
luonnossa liikkuminen, metsästys ja kalastus.

Klubimme muistelee kiitollisuudella hänen rauhallista olemustaan.
Juhania jäivät kaipaamaan lady Riitta sekä poika Jussi perheineen sekä laa-

ja ystävä- ja tuttavapiiri.

Tarja Oksanen
LC Helsinki/Pro Culturan jäsenet saivat suruviestin 
19.10.2011. Lions-ystävämme Tarja Oksanen oli me-
nehtynyt taisteltuaan urhoollisesti pitkäaikaista sairaut-
taan vastaan. Hän oli syntynyt 1.9.1937.

Tarja oli Pro Culturan aktiivinen perustajajäsen aina 
viimeisiin päiviinsä saakka. Hän toimi klubin perusta-
misesta asti tunnollisena ARS-asiamiehenä. Tarja muis-

tetaan ystävällisenä emäntänä hänen tarjotessaan kotinsa useana vuonna mar-
raskuisen klubi-iltamme kokoontumispaikaksi. Hän levitti ympärilleen vakautta 
monilla matkoillamme ja aktiviteeteissa antamalla tulevien surujen olla. Elä-
mäntyönsä Tarja teki terveydenhoitoalalla. Tarjaa jäivät kaipaamaan puoliso, 
tytär ja poika sekä lapsenlapset ja sisar perheineen. Proculturalaiset säilyttävät 
Tarjan valoisan muiston sydämissään.

Martin Ollqvist
Martin Ollqvist är död. En färgstark samhällspåverkare är borta. Martin Oll-
qvist dog 26.10.2011 efter en längre tids sjukdom. Han föddes 8.11.1946 i byn 
Bertby i Vörå - en by som han förblev trogen hela livet. När Martin var 17 år 
gick han i folkhögskolan i Hangö. Där träffade han Carita som blev hans hus-
tru i december 1965. De har fyra barn och sju barnbarn.

Martin Ollqvists samhällsengagemang hade stor spännvidd och sträckte sig 
från byns bönehusförening till kommunal- och regionalpolitik. I Vörå kommun 
satt han både i styrelse- och fullmäktige. Interkommunalt drev han sjukvårds-
frågor som politiker i Vasa sjukvårdsdistrikt. Han ledde också samkommunsty-
relsen för Oravais- Vörå-Maxmo hälsovårdscentral. Martin Ollqvist arbetade 
med vattenvårds- och fiskerifrågor. Till yrket var Martin Ollqvist jordbrukare 
och företagare. 1972 köpte han slaktbil och blev ombud för Österbottens Kött. .

Martin var lionsbroder och trots att han visste att han inte skulle orka del-
ta i klubbens årliga talko och hugga julgranar till julgatan i Vörå så hade han 
sett ut två granar som lyste där i december. Martin var lionspresident 1997-98. 
Martin Ollqvist sörjes närmast av hustrun Carita, barnen Christer, Harry, Ann-
Sofie och Ann-Louise med familjer samt föräldrarna Hellen och Helge Ollqvist.
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Raimo Rannisto
Lions Club Helsinki/Vartiokylän pitkäaikainen veli, val-
tiotieteen maisteri Raimo Rannisto kuoli 18.11.2011 ko-
tikaupungissaan Helsingissä. Raimo syntyi 1.1.1933 Suo-
menlinnassa upseeriperheeseen, minkä myötä isänmaa ja 
sen puolustaminen oli hänelle tärkeää läpi elämän. Yli-
opistosta valmistuttuaan Raimo muutti Vartiokylään 
KOP konttorin johtajaksi ja liittyi vuonna 1965 klu-

biin.  Raimo Rannistoa jäivät suremaan pitkään lionstoimistossa työskennellyt 
vaimo Riitta  ja kolme lasta perheineen sekä laaja ystäväpiiri.

 
Seppo Rantala 
LC Teiskon pitkäaikainen jäsen, insinööri Seppo Rantala 
kuoli pitkän sairauden uuvuttamana 19.9.2011 Tampe-
reella. Hän oli syntynyt Orivedellä 4.8.1932.

LC Teiskoon Seppo liittyi 1978. Klubin presidenttinä 
hän toimi kaudella 1994-1995.

Seppo oli Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy:n pe-
rustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja. Hänen perusta-

mansa yritys on kasvanut yhdeksi maamme merkittävimmistä sillanrakentajista. 
Seppo tunnettiin veljesjoukossa ja työssään tunnollisena ja luotettavana ihmisenä. 
Luonto ja siihen liittyvät ilmiöt olivat hänen sydäntään lähellä työn vastapai-
nona. Seppo Rantalaa jäivät kaipaamaan vaimo sekä tytär ja poika perheineen.

Heimo Rinne
LC Laitilan arvostettu lionsveli, PDG Heimo Viljo Kale-
vi Rinne nukkui pois 23.11.2011 pitkän sairauden uu-
vuttamana. Heimo kuului siihen ikäluokkaan, joka sa-
nanmukaisesti rakensi Suomea sen noustessa nykyiselleen 
1960-80-luvuilla toimiessaan oman rakennusliikkeensä 
toimitusjohtajana. Työstään hän sai talousneuvoksen ar-
vonimen.

Veli Heimo oli LC Laitilan perustajajäsen vuodesta 1964 toimien sen ensim-
mäisenä rahastonhoitajana. Presidentti hän oli kaudella 1974-75, lohkon pu-
heenjohtajana 1984-65, alueen puheenjohtajana 1986-87 ja M-piirin piiriku-
vernöörinä 1988-89. Melvin Jones -jäseneksi hänet nimitettiin 1987. Hän oli 
aktiivinen leijona koko sydämestään monine ideoineen klubissa ja piirin toimin-
nassa aina sairastumiseensa saakka. Sairasvuoteeltaankin hän lähetteli terveisiä 
veljille kuukausikokoukseen ja oli aina kiinnostunut mitä klubissa tapahtui, ai-
naisjäsen kun oli. Veli Heimoa jäivät kaipaamaan puoliso Elvi, tytär Sanna ja 
leijonaveljet ja laaja ystäväjoukko.

Lyly Vehanen
Kanslianeuvos, VDCC Lyly Vehanen sai äkillisen iäisyys-
kutsun 31.1.2012 vaikean sairaskohtauksen jälkeen. Lyly 
oli syntynyt 29.5.1921, joten hän oli juuri viime keväänä 
saavuttanut kunnioitettavan 90 vuoden iän.

Kanslianeuvos, varatuomari Lyly Vehanen kuului LC 
Turku/Pansioon vuodesta 1964, missä hänet tunnettiin 
kunnianimellä ”Grand Old Man”, ja oli edelleenkin ak-

tiivisesti mukana lionstoiminnassa. Hän oli koko ajan 100 %:n osallistuja ja 
oli viimeksikin mukana klubinsa kuukausikokouksessa vain muutama päivä 
ennen menehtymistään. 

Hän toimi lohkon puheenjohtajana 1973-74, seuraavana vuonna varapiiri-
kuvernöörinä ja sitten A-piirin piirikuvernöörinä. Suomen Lions-liiton 1. vara-
puheenjohtaja hän oli 1976-77. Liiton sääntötoimikunnan puheenjohtajana veli 
Lyly toimi 5 vuotta, jona aikana hän laati lähes kaikki kansalliset lionssäännöt.

Edelleen Lyly oli Turun 1978 Valtakunnankokouksen päätoimikunnan joh-
dossa sekä Eurooppa Forum 1980-kokouksen varapresidentti ja järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtaja. Hän oli myös SLOPS-rahaston (Suomen Lions-liiton 
Punainen Sulka) päätoimikunnan jäsen 1975-78 ja puheenjohtaja 1979-83. 
Lions-liiton tilintarkastaja hän oli 1983. Piirihallituksen jäsenenä hänellä oli 
myös pitkä rupeama vuosina 1975-81 ja 1982-86. Lisäksi Lyly oli perustamassa 
A-piiriin PDG-kiltaa toimien sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Lions -ansiois-
taan hänet on palkittu mm. Melvin Jones -jäsenyydellä ja Lions-ritarin arvolla. 

Lyly oli voimakkaasti isänmaallinen. Siitä kertoo mm. se, että talvisodan al-
kaessa hän koulupoikana liittyi puolustusvoimiin, mitä tehtävää sitten jatkuikin 
viisi vuotta. Siviilityössään varatuomari Vehanen toimi pitkäaikaisena Turun 

kaupunginsihteerinä. Tässä tehtävässä, samoin kuin lionstoiminnassakin hänen 
erinomaiset ominaisuutensa organisaattorina ja hyvä yhteistyökykynsä toivat hä-
nelle useita merkittäviä huomionosoituksia ja ansiomerkkejä. 

Lylyä jäivät kaipaamaan kolme poikaa lapsineen ja lapsenlapsineen. Piirim-
me lionit kunnioittavat Lyly Vehasen pitkää elämäntyötä ja jäävät kaipaamaan 
hänen positiivista ja myönteistä lionsveljeyttään.

Lasse Karén

Pekka Seppälä
LC Mäntän lionsveli Pekka Henrik Seppälä siirtyi varjo-
laivueeseen lyhyen, mutta vaikean sairauden murtamana 
23.9.2011. Hän syntyi Iisalmessa 12.2.1938 ja asui en-
simmäiset elinvuotensa Pyhäsalmella. 10-vuotiaana hä-
net adoptoitiin äitinsä kotitilalle Kuoreveden Seppälään.

Pekka hoiti rakkaudella sukutilaansa maamieskoulus-
ta saamiensa oppien myötä. Varusmiespalveluksessa sekä 

lentoupseerikurssilla saatu innostus lentämiseen säilyi ja harrastus muuttui am-
matiksi maanviljelyksen ohella ilmailuyhtymän parissa.

Lionstoimintaan Pekka tuli vuonna 1963 ja olin leijonaiältään toiseksi van-
hin sekä osallistumiseltaan 100 %:n jäsen loppuun asti. Hän oli LC Mäntän 
ensimmäinen Melvin Jones -jäsen. Presidenttinä hän toimi kaudella 1970-71, 
lohkon puheenjohtajana 1972-73, varapiirikuvernöörinä 1974-75 ja piirihal-
lituksen aktiviteettitoimikunnan puheenjohtajana 1976-77. Pekka oli myös LC 
Vilppulan henkilökohtainen kummi. Pekka ja puoliso Riitta olivat useiden lei-
jonatapahtumien isäntäpari Seppälässä. Näistä pitkäaikaisin oli yli 20 vuotta 
jatkunut lyhdeaktiviteetti. Pekka oli jämpti ja hymyilevä veljellinen veli, joka 
vaali lionsperinnettä suurella sydämellä. Hän oli myös silminnähden tyytyväi-
nen kun vävypojat lähtivät LC Mäntän toimintaan mukaan. Veli Pekkaa jäi-
vät kaipaamaan puoliso Riitta, kolme tytärtä perheineen, veli perheineen sekä 
iso joukko sukulaisia ja ystäviä.

Pekka Valve
LC Rauma/Ruorin perustajajäsen Pekka Tapani Valve poistui keskuudestam-
me 78 vuoden  ikäisenä. 

Pekan lähtö tapahtui 5.5.2011. levollisesti valmistautuneena. Vielä sairau-
den murtamana hän säilytti saman arvokkuuden,  joka leimasi kaikkia hänen 
toimiaan niin koulun rehtorina, yhteiskunnallisissa vastuissaan kuin  myös lions-
veljenä. PeeVelin kohdalla täyttyi kirjaimellisesti Leijonamarssin jalo lupaus:” 
Kun  uskot, uskallat, niin ihmisyyttä  eespäin mittas viet”. Läheisten  lisäksi Pe-
kan  muistoa  kunnioittaa lämmöllä ja kiitollisuudella runsas  ystävien  joukko.

Ossi Vuorenmaa 
LC Suodenniemen jäsen, agrologi Ossi Vuorenmaa meneh-
tyi vakavaan sairauteen 20.12.2011 Sastamalassa. Hän 
oli syntynyt Suodenniemellä 17.7.1943. Ossi Vuorenmaa 
valmistui agrologiksi Hyvinkäällä 1969. Elämäntyönsä 
hän teki Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen kenttäjohta-
jana asuen perheineen Vihdissä.

Ossi oli hyvä puhuja, huumorimies vailla vertaa, kaik-
kien tuttu ja auttaja. Ossia kaipaamaan jäivät puoliso Kaija, kolme lasta, viisi 
lastenlasta, klubiveljet sekä laaja ystäväpiiri kautta Suomen.

Väinö Ukkonen
Viime keväänä LC Varpaisjärvi koki suuren menetyksen 
kun pitkäaikainen jäsen Väinö Ukkonen poistui keskuu-
destamme 16.5.2011. Hän oli syntynyt 3.8.1931 koti-
pitäjässään Varpaisjärvellä, jossa hän teki elämäntyön-
sä maanviljelystilallaan Tervalahdessa siihen asti kunnes 
hän luovutti tilan pojalleen.

Väinö kutsuttiin klubin jäseneksi v. 1975. Klubissa 
hän toimi vuosien aikana kaikissa virkailijatehtävissä, presidenttinä 1989-90. 
Niin ikään hänet tunnettiin aktiviteettiemme puuhamiehenä sekä ideoijana et-
tä toteuttajana, erikoisesti Maalaismarkkinoittemme talkoissa. 

Erittäin sosiaalisena elämänmyönteisenä tunnettuna ystävänä ja työtoveri-
na hänellä oli lukuisia luottamustoimia. Väinö oli taitava käsistään, mistä on 
muistoina monella sukulaisella ja naapurilla esim. hänen tekemiään koristeel-
lisia kelloja ja kirstuja. Oman perhepiirinsä ohella sekä ladyt että lionit jäi-
vät kaipaamaan pitkäaikaista, reilua leijonaveljeä ja monien veljien kummia.
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Surun kohdatessa palveluksessanne

Luonnonkivi on aito asia

HAUTAKIVET  –  SISUSTUSKIVET  –  PIHAKIVET  –  KIVITASOT  –  VEISTOKSET

TOIMITAMME LAADUKKAAT KIVITUOTTEET YMPÄRI SUOMEN
Osallistu nettisivuillamme 500 € arvoisen
lahjakortin sekä kivisen malja-altaan arvontoihin!
Osallistumisaika 30.6.2012 saakka. www.kotitaso.com www.kaavinkivi.fi

KivitasotHautakivet Piha- ja sisustuskivet

GSM.

GSM.

Härkönen

Hautauspalvelut toiveitanne kunnioittaen

Heli Lehtinen
GSM. 050 336 6703

Tuomo Härkönen 
GSM. 050 438 4288

Hautauspalvelut toiveitanne kunnioittaen

GSM.

GSM.

Hautauspalvelut toiveitanne kunnioittaen
Kajaani; Pohjolankatu 27, ma-pe klo 9-17

Ristijärvi; Urheilutie 34, ma, ke klo 9-12
(käynti Kirkkokadun puolelta)

GSM.

GSM.
www.kajaaninhautauspalvelu.fi

Hautauspalvelut toiveitanne kunnioittaen

Somman Hautaustoimisto
Puistokatu 2, 40100 Jyväskylä

Puh. 014 217 879
www.somman.fi

somman.hautaustoimisto@co.inet.fi

Rantasen Hautaustoimisto
HEINONEN GROUP OY

Itäpuisto 12
28100 Pori

Puh. 02 633 2707

Kaarinanseudun 
Hautaustoimisto

Kaarina
Puh. 02 243 2779, 0500 169 701

www.kaarinanseudunht.fi

Hautaustoimisto Niemelä
Parolantie 56, 13720 Parola

Puh. 010 4704 301
Ostoskeskus, 14500 Iittala

Puh. 010 4704 302

Hautaustoimisto Vemino
Kainuuntie 88
88901 Kuhmo

Puh. 08 636 700

Hautaustoimisto Lipponen
Pohjolankatu 26

Seurakunnan viraston vieressä
87100 Kajaani

Puh. 08 612 0661
Velimatti Triipponen

0440 636 700
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Vaalan 
Kukka- ja Hautauspalvelu

Vaalantie 9, 91700 Vaala
Puh. 08 536 1271
Gsm 0400 682 250

www.vaalankukka.palvelee.fi

Salon Hautaustoimisto 
Saustila Oy

Helsingintie 9
24100 Salo

Puh. 02 731 2562

Malax-Blomstecenter 
- Begravningsbyrå Ab

Maalahden Kukkacenter 
- Hautaustoimisto Oy

66100 Malax / Maalahti

Pusulan 
Kukka- ja Hautaustoimisto Ky

Pusula
Puh. 09 2266 112
gsm 050 532 8730

Kantolan Hautaustoimisto
Kemintie 15
95420 Tornio

Puh. 040 738 8470

Hautaustoimisto Perttala 
Annikki Perttala-Koskinen Oy

80 vuotta palvelua
Linnankatu 3, Turku
Puh. 02 231 4074
www.perttala.fi

Suomen katsotuin
lion You Tubessa?
Onkohan Lauri ”Lake” Oksanen Helsinki / Revonsalmen klubista 
tällä hetkellä Suomen katsotuin lion You Tubessa?

Hän esiintyy Chisun ”Kun valaistuin” albumin virallisella 
musiikkivideolla sen loppukohtauksessa. Siinä Lake syö rinkeleitä 
Eläketurvakeskuksen katolla yhdessä Chisun kanssa.

Video valittiin 20.1.2012 Vuoden musiikkivideoksi ja palkittiin 
Emmalla Awardsilla.

27.3.2012 kello 7.03 tuota videota on katsottu 1 115 655 
kertaa. Siis yli 1,1 miljoonaa katselua! 

Käypä siis katsomassa ja kuuntelemassa Misko Ihon ohjaama 
Chisun Sabotage täältä. Osallistut samalla sosiaaliseen mediaan...

Eikä ole Lake ensimmäistä kertaa You Tubea kyydissä.  
Tähän mennessä häntä on katsottu 86 728 kertaa pääosassa  
CMXyhtyeen videolla ”Linnunrata”. 

Siinä hän hyppää laskuvarjolla – Malmilla ja Hangossa. 
19.4.1966 alkanut tuhansien hyppyjen ura jatkuu edelleen. 

Thorleif Johansson

Talvipäivä Mikkelissä
Mikkelin kaikki lionsklubit yhdessä järjestivät nyt kolmatta kertaa iloi
sen talvitapahtuman seudun lapsiperheille. Tällä kertaa päävastuun 
tapahtumasta kantoi LC Mikkeli/Naisvuori. 

Mikkelin sataman alue täyttyi lapsista ja aikuisista heti aamukym
meneltä, kun tilaisuus avattiin. Lapset ratsastivat poneilla, ajelivat 
koiravaljakoilla ja pääsivät tutustumaan myös paloautoon. Pelastus
laitos näytti yleisölle myös sammutuspeiton käyttöä. Liukumäessä 
riitti väkeä, ja monet näyttivät nauttivan myös moottorikelkan kyy
distä. Aurinko helotti kirkkaansiniseltä taivaalta.

Lumiveistoskilpailun aihe oli tänä vuonna Me välitämme. Kilpai
lun voitti Ihastjärven koulun kakkosjoukkue, Palkintoina joukkueet 
saivat vähän rahaa luokkaretkirahastoonsa sekä lisäksi henkilökohtai
set palkinnot, jotka sisälsivät mm. Naisvuoriklubilaisten neulomat 
villasukat. Yksi koulu ilmoittautui jo ensi vuoden kisaan.

Kun lapset olivat touhunneet eri kohteissa, heidän oli mukava is
tahtaa nuotion ääreen paistamaan makkaraa, syömään hernekeittoa 
tai nauttimaan lämpimästä mehusta ja pullasta. Paikalla oli myös las
ten ja nuorten talviliikuntavarusteiden vaihtotori.

Pirkko Vihavainen
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Ennen 13.1. liittyneitä: 
LC Vähäkyrö: Keijo Korkiamäki, Pasi Tyystjärvi ja Juha Paltari
Jälkeen 13.1. liittyneitä:
LC Alajärvi/Aallottaret: Heli Joensuu
LC Alajärvi/Järviseutu: Pekka Hannula
LC Anjalankoski: Timo Vilkki
LC Artjärvi/Lapinjärvi/Myrskylä: Kai Ikäheimo
LC Askola: Ilkka Leino
LC Eno: Ismo Martiskainen
LC Espoo/Keskus: Pirkka Junes
LC Espoo/Mankkaa: Tiina Rautavaara ja Heli Immonen
LC Espoo/Suvituuli: Kirsi Sillanpää
LC Eura: Lauri Parviainen ja Kari Kaukkila
LC Eura/Muinaiset: Tiina Tainio, Rauni Halonen ja Heli RautuVatja
LC Eurajoki: Juha Ollikainen, Eero Kuitunen, Matti Tamminen ja  
Esa Tuomola
LC Forssa/Flores: Mari YliJaakkola
LC Grankulla-Kauniainen: Eero Hakala
LC Haapamäki: Pertti Takkinen
LC Hamina: Jouni Setälä ja Risto Tähkäpää
LC Hamina/Bastioni: Hannu Nieminen
LC Hanko-Hangö: Stig Vesterlund
LC Hausjärvi: Tuomo Seppänen
LC Hausjärvi/Lukot: Pekka Koivula
LC Heinola: Jere Nieminen
LC Heinola/Kailas: Vesa Sauvala
LC Helsinki/Cosmopolitan: Kalle Siljander, Mika Kuhanen,  
Juha Koskinen, Matti Sivonen, Anssi Kullberg, Aarre Viiala ja  
Hannu Puolitaival
LC Helsinki/Hakaniemi: Jarmo Rosenqvist
LC Helsinki/Herttoniemi: Väinö Julkunen
LC Helsinki/Kaivopuisto: Pekka Vajanto
LC Helsinki/Kannelmäki: Pentti Eloranta
LC Helsinki/Kontula: Marko Vainio
LC Helsinki/Malmittaret: Maarit Kuikka
LC Helsinki/Pro Cultura: Arja Karhunen
LC Helsinki/Revonsalmi: Seppo Ritari
LC Helsinki/Soihdut: Anneli Salmevaara
LC Helsinki/Viapori: Maria Hiekkaranta
LC Helsinki/Vuosaari: Pertti Turpeinen
LC Helsinki/Wordwide: Yingni Yan ja Magdalena Pawlowicz
LC Hollola: Mika Hämäläinen
LC Hyvinkää/Höffinga: Sari Kiuttu ja Liisa Paakkolanvaara 
LC Hyvinkää/Paavola: Kai Hyytinen
LC Hyvinkää/Sveitsi: Petri Salonen
LC Hämeenkyrö: Risto Auttila
LC Hämeenkyrö/Kyröttäret: Johanna Vilhula
LC Hämeenlinna/Wanaja: Jiri Kattelus
LC Ii: Osmo Mertala
LC Iisalmi/Koljonvirta: Jari Heino, OlliMatti Nuutinen
LC Ilmajoki: Juho Latva Hoppala
LC Ilmajoki/Ilkka: Vesa Säntti
LC Ilomantsi: Tarmo Kortelainen
LC Isokyrö: Juha Rinnekari ja Juhani Arkkola
LC Jalasjärvi/Liisat: Outi Tuomi
LC Joensuu/Adam&Eva: Taina Hirvonen
LC Joensuu/Carelian: Jukka Koponen
LC Jokela: Antti Pitkäjärvi
LC Jokioinen: Mika Rantala
LC Joutsa/Jousa: Jukka Rasi
LC Juuka: Lea Saarimaa

Tervetuloa Suomen Lions-liittoon jäseneksi
Uudet jäsenet 13.1.–23.3.2012

LC Jyväskylä/Jyvä: Rauno Minkkinen
LC Järvenpää/Ainot: Tarja Seppälä
LC Järvenpää/Jannet: Teuvo Rantajääskö
LC Järvenpää/Vennyt: Maarit Halonen, Eija Salama ja Tarja Väisänen
LC Kaavi: Ari Sopanen
LC Kalvola/Iittala: Jyrki Latvala
LC Kankaanpää: Sami Niemensivu
LC Kannus: Jaakko Kolppanen
LC Karstula/Riutta: Sami Kauppi
LC Kemi/Merenhelmet: Liisa Mäkiniemi ja Anne ViipuriSihvo
LC Kemijärvi: Pirkka Aalto
LC Kerava/Kivi: Martti Salin
LC Kirkkonummi-Kyrklätt: Juha Savisaari
LC Kirkkonummi-Kyrslätt/Nice: Pirjo Koponen ja Tuulia Väkeväinen
LC Kitee/Ilmarinen: Santtu Vaittinen, Pasi Kakkonen ja Matti Laukkanen
LC Kokemäki/Jokilaakso: Anneli Markkanen
LC Kokkola/Kokko: Jouko Huhtala
LC Kontiolahti/Ursulat: Päivi Kujala ja Kristiina Hyvärinen
LC Korsnäs: Annika SvevarSöderholm
LC Kortesjärvi: Quentin Sobrie
LC Kotka/Keisarinna: Päivi Tattari
LC Kouvola/Hansa: Aki Koivula
LC Kouvola/Iris: Irmeli Jyräs ja Virpi Raunio
LC Kouvola/Ritarit: Kimmo Koski ja Ari Kainulainen
LC Kuhmo/Helenat: Paula Rahikainen
LC Kuhmoinen: Osmo Puukila
LC Kullaa: Kimmo Mäkelä
LC Kuopio: Mika Väisänen ja Timo Leppänen
LC Kuopio/Kalakukko: Markku Varjoranta
LC Kuortane: Petri Hakala
LC Kurikka/Jennyt: Raija Sillanpää
LC Kurikka/Paitapiiska: Jouni Parkkonen
LC Kuusamo: Pauli Miettinen ja Marko Leinonen
LC Kuusankoski/Voikkaa: Aimo Rautiainen
LC Kälviä: Tom Helen
LC Lahti/Vellamot: Leena Mantere
LC Laihia: Erkki Äyri 
LC Laitila: Marko Elo ja Hans Vouti
LC Lapinlahti: Juhani Hirvonen
LC Lappeenranta/Raja: Matti Väisänen
LC Lappeenranta/Saimaa: Kimmo Ruokoniemi
LC Lappfjärd-Lapväärtti: Johan Nordström
LC Leppävirta: Timo Juutilainen ja Marko Kuohukivi
LC Lestijärvi: Jorma Tuikka, Aimo Itäniemi ja Timo Kiviniemi
LC Liminka/Kultasirkut: Tarja Kontio
LC Liperi/Leonilla: Suvi Räty ja AnnaMarja Jokiniemi
LC Loimaa: Lauri Hollo
LC Loimaa/Sinikello: Heta Perho
LC Lokalahti: Jani Tanner ja Jari Virtanen
LC Loppi: Tuomo Lotta ja Kimmo Viitanen
LC Loviisa/ Queen Lovisa: Minerva Martinoff
LC Mariehamn: Dan Westerholm
LC Mietonen/Ulricat: Piia Pitkäpaasi
LC Mäntsälä/Mamsellit: Jarna Elomaa, Leila Sorkio ja Liisa Kujala
LC Mänttä: Hannu Mutikainen
LC Mänttä/Ilves: Kari Perko
LC Nakkila: Sami Halinen, Ilkka Rantanen ja Ilkka Perkkola
LC Nakkila/Emma: Sari Saarinen, Anne Bärlund, Raili Aalto ja  
KaisuLeena Raikisto
LC Nokia/Lotus: MerjaLeena Törmälehto
LC Nousiainen: Tomi Kankare
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LC Nurmes/Pielinen: Jani Tolvanen
LC Nurmo/Valakiat: RaijaMaija Rantala
LC Orivesi/Isomakkara: Erkki Korri ja Heikki Eronen
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto: Heikki Mikkola, MaijaLeena Pönkkö 
LC Oulu/Oulujoki: Pentti Koskinen
LC Oulunsalo: Kuisma Fält ja Markku Niiranen
LC Paattinen: Ari Tammelin
LC Paimio: Janne Rantanen
LC Parikkala/Siikala: Keijo Kosonen
LC Parkano: Pasi Pentti ja Ari Heinonen
LC Perniö: Jyrki Sahlström ja Tapio Hyytiäinen
LC Petalax: Jukka Salonsaari
LC Pieksämäki/Mlk: Eero Vepsäläinen
LC Pihtipudas/Emmi: Rida Savolainen ja Merja VäinämöPaananen
LC Pirkkala/Naistenmatka: Pertti Wathen
LC Pornainen: Ulla SirviöHyttinen, Aila Mikkolainen, Pirjo Korpela,  
Mia Yrtti, Rita Palmgren, Pirjo Launonen, Maritta Pietilä, Leena Lempinen 
ja Pirjo Koivu
LC Porvoo-Borgå: Tuomas Toivonen
LC Porvoo/Borgoensis: Gustav Lund, Petri Kitula ja Arto Lahti
LC Pulkkila/Piippola: Terho Virtanen
LC Punkaharju: Arto Pitkänen ja Erkki Jantunen
LC Punkalaidun: Jari Kantonen, Lauri Jokela, Jari Kajantola ja  
Janne UusiKämppä
LC Puumala: Matias Hilden
LC Pyhäjoki/Merijärvi: Ulla Suvanto
LC Raahe/Fantti: Hillevi Lappi
LC Rajamäki: Juha Tapaninen
LC Rauma/Ruori: Tomi Ojanen
LC Rautalampi: Leo Väänänen ja Pasi Raatikainen
LC Rautavaara: Marko Savolainen, Jorma Hyttinen ja Lauri Korhonen
LC Rovaniemi/Arctos: Henri Puranen
LC Rovaniemi/Petronella: Aija Auvinen
LC Rääkkylä: Kyösti Pippuri, Leo Honkanen ja Tapani Ihalainen
LC Saarijärvi: Tapani Huuha ja Antti Juntunen
LC Salo/Uskela: Toivo Heinonen
LC Salpakangas: Tommi Kotkavuori
LC Sastamala/Vammala: Mikko Lahtinen
LC Savonlinna/Eerikki: Tapio Tirri, Tom Lindman ja Kari Lindholm 

LC Savonlinna/Linna: Pirjo Jäntti ja Mirja Hämäläinen
LC Savonlinna/Sääminki: Tommi Tynkkynen
LC Seinäjoki: Kimmo Pölönen 
LC Siikajoki: Timo Jaakkola
LC Siilinjärvi/Sandels: Janne Hämäläinen
LC Sodankylä: Paavo Vasara ja Olavi Hanski
LC Sotkamo/Vuokatti: Kalle Virtanen
LC Sukeva: Pekka Ulmanen
LC Sulkava: Arto Rissanen, Juha Reponen ja Heikki Joskitt
LC Suolahti: Vesa Salakka
LC Säkylä: Reijo Savioja ja JukkaPekka Puumalainen
LC Taivalkoski: Jarkko Jokiperä
LC Tampere/Köyhät Ritarit: Heljä Alanko
LC Tampere/Pirkanmaa: Pekka Tienaho
LC Tampere/Ruotu: Tero Taipale
LC Tampere/Wivi Lönn: Kirsi Mäenpää, Pirkko Savola ja Ilona Salo
LC Tervo: Juhani Kokkonen
LC Tornio/Raja: Pekka Saukkonen
LC Turku/Kupittaa: Pekka Rytkölä ja Ari Elonen
LC Turku/Linna: Ari Heikkilä
LC Tuulos: Jarmo Törmänen, Seppo Hallikainen ja Hannu Olenius
LC Utajärvi/Isa Asp: Eila Muttilainen ja MaijaLeena Piirala
LC Uusikaupunki/Family: Harry Sine
LC Vaasa/Meri: Seija Törmänen, Paula Hauru, Reija Valtari ja  
Jarmo Valtari
LC Valkeala/Vekara: Petri Saari ja Jukka Kontkanen
LC Vantaa/Helsinge: Hannele Aronen
LC Vantaa/Kaivoksela: Arto Asikainen ja Juha Hirvonen
LC Vantaa/Simonkylä: Juha Jäntti
LC Vantaankoski-Vandaforsen: Rauno Westerlund ja Mårten Björkvall
LC Varkaus/Koskenniemi: Niko Hallama
LC Vehmersalmi: Esa Holopainen, Markus Siira ja Matti Räsänen
LC Virrat: Jouni Pirttiniemi ja Markku Seppälä
LC Virrat/Tarjanne: MerjaLiisa Syrjänen ja Sanna Ruohonen
LC Ylitornio: Antti Laurikainen
LC Ylivieska: Matti Mehtälä
LC Ylöjärvi/Teivo: Matti Syrjä
LC Äänekoski/Helmi: Tiina Aspinmaa ja Aila Vainikainen
LC Äänekoski/Kotakennäs: Sami Salo

LC Joensuu/Pielisjoki 50 vuotta  

LC Joensuu/Pielisjoen Charter Night oli 10. 2.1962. Sen 50vuotismuistojuh
laa vietettiin 10. 2. Joensuussa opetusravintola Kiesassa. Klubin juhlaan liit
tyi myös 5 000 euron lahjoitus PohjoisKarjalan Syöpäyhdistykselle. Samoin 
5 000 euroa lahjoitettiin PohjoisKarjalan Syöpälapset ry:lle. 

Juhlapuheen piti Suomen Lionsliiton puheenjohtaja Heimo Potinkara.
Jarkko Kemppi esitti kirjoittamansa klubin historiikkiteoksen pohjalta tii

vistelmän 50 vuoden keskeisimmistä tapahtumista. Klubin historian tärkeim
piä tapahtumia on ollut Lionsliiton vuosikokouksen järjestäminen vuonna 
1969. Tuolloin klubi hoiti järjestelyt täysin yksin. 

Juhlaillallisen aikana klubin ainoa elossa oleva perustajajäsen Pekka Ran
tala muisteli vuosia, jotka hän oli klubin jäsenenä.

Illan ohjelmassa oli myös ansioituneiden jäsenten huomioimista. Terho 
Kettunen, Jaakko Mononen ja Kauko Rajasuo saivat Melvin Jones tunnus
tuspalkinnot. Lionsliiton entinen puheenjohtaja Harri Forss löi Erkki Lää
perin ja Raimo Paltakarin lionsritareiksi todistajinaan piirikuvernööri Alpo 
Kosunen ja juhlivan klubin ensimmäinen varapresidentti Seppo Turunen. 

Erkki Lääperi ja Rai-
mo Paltakari lyö-
tiin klubin 50-vuotis-
juhlassa Arne  Ritari 
-Killan lionsritareiksi. 
Kuvassa vasemmalta 
Erkki Lääperi, Pirkko 
Lääperi, Vuokko Pal-
takari ja Raimo Pal-
takari.

Tapahtumakalenteri 
Huhtikuu
13. – 18.4. Kansainvälisen hallituksen kokous (San Francisco, Kalifornia, USA)
18.4.  Kansainvälisen hallituksen kesäkuun 2012 kokouksessa käsiteltävien 

Standard, Core 4 ja IAGapurahahakemusten viimeinen jättöpäivä
21.4.  Lionien maailmanlaajuinen jäseneksi ottopäivä
22.4.  Maan päivä
27.4.  Lionsliiton hallituksen kokous 
Toukokuu
1.5.  Vuosikongressin ennakkoilmoittautumisten ja huonevarausten viimeinen 

saapumispäivä
1.5.  Kansainvälisen ystävyyslipun, tiedotteen, vaihtomerkkien ja verkko sivujen 

kilpailuihin osallistuvien töiden on oltava kansainvälisessä päämajassa
5.5.  Suomen tulevan kauden 1. ja 2. varapiirikuvernöörin valmennus
5. – 6.5.  Suomen tulevan kauden piirikuvernöörien valmennus
11.–17.5.  Valkoisen kepin viikko
13.5.  Kaikki muutokset klubien virkailijatietoihin jäsenrekisteriin
14.5.  SightFirstin neuvoaantavan toimikunnan elokuun 2012 kokouksessa 

käsiteltävien SightFirstapurahahakemusten viimeinen jättöpäivä
15.5.  Leoklubien virkailija ja jäsenilmoitusten (Leo72) viimeinen palautuspäivä 
Kesäkuu
1.6.  Helen Kellerin päivä
1.6.  Vuoden leopalkinnon hakemusten (LeoLOY) viimeinen palautuspäivä
1.6.  Kaikki muutokset klubien jäsenrekisterin jäsen ja klubitietoihin
5.6.  Maailman ympäristöpäivä
8. 6.  Lionsliiton hallituksen kokous ja KVN:n kokous Jyväskylässä
8.6.  Kolmannen sektorin seminaari Jyväskylässä
8. 6.–10.6.  Lionsliiton vuosikokous Jyväskylässä
17.–21.6. Kansainvälisen hallituksen kokous (Busan, Korean tasavalta)
20.6.  Kauden 2011–2012 uusien klubien peruskirjahakemusten viimeinen jättöpäivä
22.–26.6.  Kansainvälinen vuosikongressi (Busan, Korean tasavalta)
 Kansainvälisiä tapahtumia ja määräaikoja löydät päämajan nettisivuilta 

www.lionsclubs.org > uutiset ja tapahtumat.



Svenska sidor

64  LION  2/12

Lions medlemmar visar 
styrkan i att tro

Wing-Kun Tam
President, 

The International 
Association of Lions Clubs

Ett av mina mål som internationell 
president är att träffa klubbpresiden
ter. Hittills har jag haft förmånen att 
få träffa 7000 klubbpresidenter från 
ett dussintals nationer. Är du impo
nerad? Jag brukar skoja om att jag 
 endast har 38 000 kvar! 

Dessa siffror bekräftar vår orga
nisations omfattande storlek. Men 
siffror går inte att jämföra med vad 
som finns i våra hjärtan. Det är lion
medlemmarnas hjärtan som gör oss 
speciella.  Vi tror att vi kan göra en 
skillnad i människors liv. Vår tro på 
att hjälpa gör det möjligt att sprida 
 glädje och möjligheter till andra.

Vi skall tro på våra mål

Styrkan i vår tro är anledningen till 
att jag valde att inte ändra mitt mål 
om att plantera 1 miljon träd.  Sedan 
vi krossat detta mål har godhjärta
de lionmedlemmar frågat mig ”Bör 
vi sätta upp ett nytt mål?” Jag har 
meddelat dem att de inte endast har 
planterat träd utan även sått ett frö i 
sina hjärtan.  Lions medlemmar tror 
som aldrig förr, och det nya målet är 
gömt i deras hjärtan. Medlemmarna 
bestämmer själva hur långt de vill nå 
med trädplanteringen. Låt oss fort
sätta plantera träd och visa varandra 
och hela världen styrkan i att tro och 
kraften i ”vi”. 

Ta hand om lionsfamiljen

Jag vill be er att under de sista måna
derna av detta verksamhetsår fortsät
ta att bjuda in potentiella medlem
mar, genomföra projekt tillsammans 

med Leomedlemmar och ta hand 
om ungdomar, vår mest värdefulla 
resurs. Men framförallt, se till att ta 
hand om medlemmarna som om de 
vore familjemedlemmar. Vid klubb
möten, fråga hur dem och deras 
 familj mår. Besök eller ring dem när 
de är sjuka. Leta efter arbetstill fällen 
åt dem som är arbetslösa. Styrkan i 
vår organisation är resultatet av en 
varm relation bland medlemmarna. 
Desto mer vi bryr oss om varandra 
desto bättre kommer vi att kunna be

Låt den egna familjen var modell för hur vi tar hand om lionmedlemmarna.

hålla våra medlemmar och tjäna mer 
effektivt. Om lionmedlemmar kan 
hjälpa andra kan vi definitivt även 
hjälpa lionmedlemmar. Det är vad att 
vara en familj handlar om.

Jag bjuder in dig till att se och 
 njuta av när lionsfamiljen samlas 
i stor skala i juni vid den interna
tionella kongressen i Busan, Kor
ea. Vi kommer att avslöja det slut
giltiga resultatet av antal planterade 
träd samt var delaktiga i de fan
tastiska traditionella evenemang

en så som  flaggceremonin, paraden 
och installationen av vår nya presi
dent. Lionsmedlemmar kommer att 
visa varandra styrkan i att tro och 
 kraften i ”vi”.

Trisha Co Reyes, en 13årg flicka från 
Manilla, Filippinerna, har utsetts till 
förstapristagare i Lions 24:e årliga 
internationella fredsaffischtävling. 
”Jag är det gömda barnet i min mål
ning”, säger Reyes. ”Det man ser är 
barn från hela världen som har 
 kärlek,  frihet, enighet och fred.”

 Reyes vinnande affisch  valdes 
för dess originalitet, konstnärlig 
 utformning och tolkning av årets 
 tema i  tävlingen, ”Barn vet vad fred 

Filippinsk flicka vann första priset i Lions internationella fredsaffischtävling
innebär”. ”Vi barn kan göra vår del 
genom att plugga hårt och plantera 
träd för att värna om Moder Jord”, 
säger Reyes.

 Reyes affisch valdes bland 126 
affischer från 60 länder som gick till 
den internationella bedömnings
nivån efter urval på lokala nivåer.  
Varje år görs mer än 350 000 bidrag 
av barn i åldrarna 11 till 13 år.

 Som förstapristagare kommer 
Reyes att få 5  000 USD och en  resa 

till en speciell prisceremoni vid  Lions 
dag med FN i New York City. Hon 
kommer att resa tillsammans med 
sin mamma och syster och presiden
ten i Manila Centennial Lions Club, 
som sponsrade den årliga tävlingen 
på hennes skola, St. Stephen’s High 
School.

“Lionmedlemmar runtom i värl
den tror på att värna om freden och 
vikten av att uppmuntra ungdo
mar att  tänka kreativt”, säger Lions 

Clubs Internationals president Wing
Kun Tam.

Utöver förstapristagaren får 23 
ungdomar hedersomnämnanden, ett 
 diplom och 500 USD. De barn som i 
år får hedersomnämnanden bor i Brasi
lien, Kina, Colombia, England, Guam, 
Island, Indien, Japan, Panama, Peru, 
Portugal, Rumänien, Sydafrika, Taiwan, 
Thailand och USA (Arizona, Connecti
cut, Georgia, Kansas, Minnesota, New 
Hampshire och North Carolina).

H
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H
Välfärd genom service 
Har du någonsin kommit att tänka på 
varför du blev lion? Vad visste du på 
förhand om lionsverksam heten? Hu
rudana trodde du att lionen var? Vad 
ville du som lion få uträttat? Det bra 
att stundom påminna sig om dessa 
saker nu då medlemsärendena i 
 högsta grad står i fokus.

Vi lions är olika till våra egenska
per men var och en har sin plats i 
lionfamiljen. Vi hör alla till lionens 
världsomspännande, stora släkt och 
klubben är den lionfamilj som tar 
hand om sina medlemmar.

Som kommande ordförande 
 måste jag ständigt betona en kost

nadseffektiv verksamhet på  alla 
 nivåer. I styrelsen kommer vi att 
noggrant följa upp hur våra gemen
samma pengar används. Vi tar i bruk 
 aktivitetsbaserad kalkylering och vi 
gör vårt bästa för att medlemskåren 
bättre än tidigare skall få veta hur 
förbundets pengar används. Fortsat
ta inbesparingar kan ändå knappast 
göras utan att verksamheten lider.

Större öppenhet

Under den här perioden har vi på för
bundsnivå uppdaterat nästan alla 
 våra stadgor. Vi har ökat öppenheten 

och det första medlemsbrevet som 
publicerats är ett bra tecken på det
ta. Vi har gjort upp planer som syf
tar till att minska på de administrati
va kostnaderna. Under nästa period 
minskar vi på antalet branschledare, 
vi koncentrerar de olika branscherna 
och deras arbetsgruppers verksam
het samt tar allt mera i bruk moderna 
och alternativa mötesrutiner  genom 
att använda skypeförbindelser och 
epost.

Det börjar snart vara dags att höja 
på medlemsavgiften, i annat fall är vi 
tvungna att upphöra med vissa verk
samhetsformer. Senast höjdes med
lemsavgiften år 2009. Kostnaderna 
har fortsatt att stiga och man har 
även höjt de internationella med
lemsavgifterna.  Eventuellt kommer 
en höjning av medlemsavgiften att 
finnas med på föredragningslistan 
vid årsmötet i Heinola 2013.

På såväl förbunds, distrikts, 
zon som klubbnivå bör vi satsa 
på meningsfulla och bra planerade 
 möten, klubbaftnar och andra må
natliga sammankomster. När vi ser 
till att vår verksamhet är förnuftig 
och intressant behöver vi inte stän
digt tala om medlemsrekrytering och 
medlemsbortfall. Man överger inte så 
gärna en verksamhet där man trivs 
och blir på gott humör. Humor och 
aktiv verksamhet har vi ju från förut. 
Nu står i tur en utgallring av onödig 

Seppo Söderholm
Vice ordförande

Vice ordförande Seppo Söderholm är en ivrig skidlöpare. Den här bilden är ta-
gen på sommarstugesjön Elkiänjärvi i Luumäki i mars 2009.

byråkrati och införande av en mera 
frigjord atmosfär.

Lejonens mod att 
diskutera ärenden

Låt oss vara modiga såsom lejonet 
att diskutera ärenden, även svåra 
 sådana, och söka lösningar genom 
att rådgöra med varandra. Onödigt 
stötande och blötande, att inte ta tag 
i saken ordentligt och skjutande på 
framtiden gör att förståndiga lions 
blir frustrerade.

Låt oss respektera varandra och 
varandras tankar i enlighet med 
 lionsmålen och etiken. Låt oss  värna 
om god anda och kamratskap i våra 
klubbar och låt oss hålla lionsvän
skapen som ett mål och inte som ett 
medel för att nå personlig vinning.

Wayne Madden som är interna
tionell president under nästa år har 
som tema i Vi Tjänaanda “I en värld 
av hjälpinsatser” och vårt inhemska 
tema är ”Välfärd genom service”. Då 
vi tjänar och då vi hjälper andra får 
vi själva gott att vara. Det är en sund 
egoism för då vi hjälper andra, hjäl
per vi även oss själva.

Händelsekalender
April
13 – 18.4.  Internationella styrelsens möte  

(San Francisco, Kalifornien, USA)
18.4 Sista datum för Standard, Core 4 och IAG anslagsan sökan för 

granskning på styrelsemötet i juni 2012
21.4.  Lions världsomfattande välkomstdag för nya medlemmar
22.4.  Jordens Dag
27.4.  Lionsförbundets styrelsemöte

Maj
1.5.   Sista datum då registrering till kongressen och bokningar av 

hotellrum tas emot
1.5.  Sista datum då tävlingsbidrag till internationella tävlingar för 

vänskapsstandar, nyhetsbrev, samlarnål och webbplats tas emot 
av internationella huvudkontoret

5.5.  Utbildning av den kommande periodens 1 och 2 vice 
distriktsguvernörer

5 – 6.5.  Utbildning av den kommande periodens distriktsguvernörer
11 – 17.5.  Vita käppenveckan
13.5.  Alla ändringar gällande uppgifter om klubbens funktionärer bör 

vara införda i medlemsregistret
14.5.  Sista datum för anslagsansökan till SightFirst för granskning av 

dess rådgivande kommitté i augusti 2012
15.5.  Sista dagen för inlämning av uppgifter om leoklubbarnas 

funktionärer och medlemmar (Leo72)

Juni
1.6.  Helen Kellerdagen
1.6.  Sista dagen att lämna in ansökan om Årets leopris  

(LeoLOY) 
1.6.  Alla ändringar i medlemsregistret gällande klubbens medlems 

och klubbuppgifter  bör vara införda
5.6.  Världsmiljödagen
8. 6.  Lionsförbundets styrelsemöte
8.6.  Guvernörsrådets möte i Jyväskylä
8.6.  Seminarium om tredje sektorn i Jyväskylä
8.6.  Lionsförbundets årsmöte i Jyväskylä, 1:a årsmötesdagen
9.6.  Lionsförbundets årsmöte i Jyväskylä, marsch, årsmötets 

öppningsfest, 2:a årsmötesdagen
10.6.  Lionsförbundets årsmöte i Jyväskylä, avslutningsfesten
17 – 21.6.  Internationella styrelsens möte (Busan, Sydkorea)
20.6.  Sista datum för charteransökan för 2011–2012
22 – 26.6.  95:e internationella kongressen (Busan, Sydkorea)

Internationella evenemang och tidsfrister hittar du på huvudkontorets 
webbsida www.lionsclubs.org  Nyheter och evenemang.

Markus Flaaming



66  LION  2/12

D
Den årliga Lions-dagen 
firades för 34:e gången vid 
FN 16.3.2012. I år var endast 
400 lions närvarande från 23 
olika länder. Under tidigare 
år var antalet 800, men 
man har varit tvungen att 
begränsa deltagarantalet, då 
FN:s huvudkontor renoveras 
första gången under sin 
65-åriga historia och salen som 
tidigare har använts är under 
reparation. Varför firar man 
en sådan här dag och vilket är 
förhållandet mellan FN och vår 
centralorganisation LCI? 

Långvarigt samarbete 
med FN

Efter andra världskriget 24.10.1945 
(dagen är känd som FNdagen), un
dertecknade USA:s president Har
ry Truman, Englands premiärminis
ter Winston Churchill och andra 
världens ledare i San Fransisco FN
fördraget. Samma år ombads den 
 internationella Lionsorganisatio
nens grundare Melvin Jones att till
sammans med vår organisations två 
tidigare presidenter (Fred W. Smith 
och D.A. Skeen) hjälpa den blivande 
FN:s medborgarorganisation (NGO) 
i uppgörandet av grundläggnings
dokumentet. LCI var redan vid den 
tiden en vitt utbredd organisation.  

Sedan dess har FN och LCI haft 
ett omfattande och mångsidigt sam
arbete under 65 år. LCI har haft tal
rika gemensamma projekt med 
UNICEF, WHO och UNESCO. Som 
exempel på aktuella projekt kan näm
nas det världsomspännande syn
vårdsprogrammet CSF och vaccina
tionerna mot mässling i sam arbete 
med WHO som påbörjades senas
te år. Tillsammans med UNICEF 
har man hjälpt utvecklingsländer
nas skolelever med hjälp av ”School 
in the Box” (Skollåda)programmet.

Pris till vinnarna i 
fredsaffisch- och 
fredsberättelse-

tävlingarna

En av dagens intressantaste händel
ser är kungörandet av vinnaren och 
vinnararbetet i den årliga fredsaf
fischtävlingen. Fredsaffischer har 
 ritats redan i över 20 års tid. Nuför
tiden görs de över 300  000 st. per 
år. Vinnaren av tävlingen detta år är 

Trisha Co Reyes (13 år) från Filip
pinerna.     

I fjol beslöt man även om en 
 annan tävling. Nämligen att blin
da barn kan skriva en fredsberättel
se (Lions International Essay Con
test). Vinnaren i år är Nicole Smith 
(12 år), Indiana, USA. Båda vinnar
na var på plats och fick ett pris om 
$5 000 och den publicitet som de så 
väl var värda.

Lionsarbetet  
uppskattas

Under dagen hölls föredrag av  flera 
FNtjänstemän och av vår egen pre
sident WingKun Tam. Biträdan
de generalsekreteraren Robert Orr 
framförde FN:s generalsekreterare 
Ban Kimoons hälsning. Generalse
kreteraren uppskattar högt det  arbete 
som utförs av lions. Som exempel 
framfördes vaccineringen av 1,4 mil
joner barn i Afrika i fjol och plante
ringen av 7 miljoner träd efter förra 
sommaren. 

I Japan planteras träd för att däm
pa eventuellt kommande tsunamis 
och i Mongoliet försöker man med 
plantering av en miljon träd mins
ka på stormarna.  Man konstatera
de att hunger dödar flera människor 
än malaria. Man såg på en video där 
 lions på olika håll i världen tillredde 
och bjöd på mat åt hemlösa.

I många länder är mässling hos 
barn en mycket besvärlig plåga. 
 Varje dag dör ca 450 barn i mäss

ling. I  Nepal utbildades på läger flera 
tusen lions och sedan började man 
med en ”från dörr till dörr”vaccine
ring. Efter det minskade de nya  fallen 
av mässling dramatiskt.

Lions Quest  
effektiveras

Förutom några föredrag och panel
diskussion undertecknades ett nytt 
avtal mellan FN och LCI som gäller 
t.ex. att förhindra drogmissbruk hos 
barn. Sedd ur vår horisont betyder 
det en effektivering av Lions Quest
programmet. 

Till dagens program hörde även 
en lunch tillsammans med FNam
bassadörer. Vid mitt eget bord hade 
det reserverats plats för tjeckiska re
publikens ambassadör som ändå  inte 
deltog i lunchen.

Som en extra programpunkt fram
förde Kinas FNambassadör sitt tack 
till LCI för omfattande och världs
omspännande servicearbete. Som 
effektiv ordförande under dagen 
fungerade som tidigare den tidiga
re internationella presidenten Joe 
 Wroblewski.

PID Erkki Laine

Lions dag med FN

Förstapristagaren 2011–2012 i Lions internationella uppsatstävling för synskadade ungdomar, Nicole Smith (12 år) 
från Indiana, USA omgiven av föräldrar, klubbrepresentanter och LCI:s ledning på Lions-dagen med FN 2012. 
Foto: Erkki Laine

112 lionskvinnor sökte vind i seglen
Den första seminariekryssning ”Vind i Seglen för Lionskvinnor” som 
11.3.2012 ordnats för finländska kvinnliga lions var en stor succé. Resan 
från Helsingfors till Tallinn (2,5 h) var späckad med sakinnehåll, författa
ren Essi Tammimaas kreativitetssporrande föreläsning, grupparbeten och 
en föreläsning om inredning som ett något lättare inslag. Till slut genom
fördes en medlemsintagningsceremoni för nya lions där åtta lions svor 
”kryssningseden”. Största  delen av de nya lionen var medlemmar i LC Tur
ku/Lucia som grundats 9.3.2012.

I seminariet deltog 112 kvinnor från 11 olika distrikt och 33 olika klub
bar. ”På tjänstens vägnar” deltog också tre män, bl.a. förbundets ordfö
rande Heimo Potinkara som i sitt hälsningsanförande konstaterade att 
han var rent av överväldigad av möteslokalens väldiga lionsenergi som al
la närvarande lionskvinnor gav upphov till – där fick Heimo sig en oför
glömlig upplevelse!

På returresan shoppade man, åt gott och umgicks.
Vad allt som man kunde hitta i deltagarnas seminariekassar, vilka idéer 

som kläcktes i grupparbetena, vem som höll föredrag om inredning, hu
rudan var inställningen bland deltagarna osv. – mera om detta i skrift och 
bild i  nästa LIONtidning!
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DDetta är min första generalsekreterar
spalt i LIONtidningen. Då det gäller 
medlemskommunikationen är mitt 
mål att sträva efter en så öppen och 
aktuell kommunikation som möjligt i 
nära samarbete med tidningens chef
redaktörer, kommunikationskommit
tén och dess ordförande. Jag kan nås 
antingen per telefon 09  565  59510, 
GSM 040  580  2494 eller per epost 
maarit.kuikka@lions.fi.

Uppdateringen av 
medlemsregistret

Klubbarnas presidenter och sekrete
rare har fått post i vilken man ber 
dem kontrollera medlemsuppgif
terna, lägga till funktionärerna för 
perioden 20122013 och kontrol
lera uppgifterna om klubbarna i Fin
lands Lionsförbunds medlemsre
gister. Uppdateringarna är absolut 
viktiga bl.a. för årsboken. Sekretera
ren och presidenten har l ösenorden 
till medlemsregistret på adressen 
www.lions.fi/rekisteri där ändring
arna görs. Beträffande klubbarna 
skall man kontrollera uppgifterna 
om klubben, klubbens mötestid och 
plats etc.  Alla förändringar gällande  
funktionärsuppgifterna skall göras 
senast 13.5.2012 och medlems och 
klubbuppgifter senast 1.6.2012.

Anvisningar för uppdatering hittar 
man på www.lions.fi/index.php/sv/
medlemsregister. Marja Pakkanen på 
förbundskansliet (tfn 09  565  59515) 
har lovat hjälpa de klubbar som inte 
har möjlighet att göra uppdatering
arna på Internet.

Årsmötesärenden

Anmälningarna till årsmötet i Jy
väskylä har kommit igång.  En del 
frågor har kommit om att mötesda
garna är fredag (mötets första del) 
och lördag (andra delen). Den här 
praxisen som skiljer sig från tidiga
re beror på de internationella stad
garna (kapitel 1X Distriktets  årsmöte 
och val): årsmötet skall sluta åtmins
tone 15 dagar före internationella 
kongressen börjar. Då den interna
tionella årskongress som ordnas i Bu
san, Sydkorea har sin öppningsses
sion söndagen den 24 juni är 9.6. 
den sista möjliga dagen att avslu
ta vårt årsmöte. Mera om årsmötet 

i Jyväskylä på förbundets webbsida 
www.lions.fi.

Klubbens president har fått kal
lelsen till årsmötet i tre exemplar. På 
agendan står bl.a. stadgeändrings
ärenden. Jag ber att presidenterna 
behandlar såväl distriktets som för
bundets årsmötesärenden på klubb
mötena under senvåren så att de de
legater som deltar i årsmötet skulle 
ha klubbens ståndpunkter klara för 
sig då det gäller de ärenden som 
finns på föredragningslistan för res
pektive årsmöte.

Internationella årsmötet

Det internationella årsmötet arrang
eras detta år i Busan, Sydkorea 22–
26.6. En gemensam, omfattande in
ternationell lionssammankomst är 
alltid en upplevelse för dem som 
deltar. 

Årsmötets sidor med anmälnings
direktiv hittar man på:
http://www.lionsclubs.org/FI/
newsandevents/international
convention/index. php.

Pilotprojekt med 
skatteförvaltningen

Finlands Lionsförbund har inlett 
samarbete med skatteförvaltning
en. Projektets mål är att lionsmed

lemmarna hjälper och vägleder se
niorer att elektroniskt fylla i sin 
skattedeklaration på Internet. Det är 
fråga om teknisk rådgivning, inte om 
skatterådgivning eller att man fyller 
i själva skattedeklarationen. Skatte
förvaltningen  utbildar de lions som 
beslutar att delta i projektet.  Under 
det första året är det fråga om ett pi
lotprojekt och förverkligandet sker 
utgående från det hur frivilliga är 
beredda att delta i verksamheten. 
Skatteförvaltningen svarar för pro
jektets utgifter.

Samarbete med 
scouterna

Finlands Lionsförbund och Finlands 
Scouter har kommit överens om  
samarbete för att öka barn och  ungas 
upplevelser i naturen. Klubbarna har 
fått information om samarbetet via 
distriktsguvernörens brev och några  
klubbar har möjligtvis redan fått 
 ansökningar om understöd från 
scoutkårerna. Enligt beslut av Lions
förbundets styrelse är förhoppning
en att man förhåller sig positivt till 
ansökningarna men med beaktande 
av ömsesidighetsprincipen: scoutkå
rerna hjälper klubbarna i deras akti
viteter ifall bidraget beviljas. Ett sätt 
att stöda scoutkårer är att bidra till 
anskaffningen av Hawukamintält.

Organisationsförsäkring 
hos If Skadeförsäkring

Förbundskansliet har fått en del för
frågningar som gäller försäkrings
ärenden. Här som påminnelse att 
Finlands Lionsförbund har en orga
nisationsförsäkring hos If Skadeför
säkring. Försäkringsavtalet innehål
ler olycksfalls och reseförsäkring 
(klubbmedlemmar, inte makar) 
samt ansvars och rättskyddsför
säkring. Observera att försäkringen 
 inte täcker skada som drabbat lions 
 eller talkodeltagare under aktivite
ter. Tilläggsinformation (på finska) 
om självrisk, ersättningsbelopp och 
hur man gör skadeanmälan på www. 
lions.fi – Medlemscenter – Medlems
ärenden – Infogrottan –  Anvisningar 
– Organisationsförsäkring.

Lions Quest-ärende

Questprogrammets hälsning är ett 
önskemål om att man i klubbarna 
nu redan under våren skulle  fundera 
över ordnandet av questutbildning 
då man gör upp planerna för verk
samheten under nästa verksamhets
period. Det skulle vara viktigt att få 
in questutbildningarna i skolornas 
arbetsplaner i god tid innan skol
starten i höst.

Mästerskapstävlingar

Följande mästerskapstävlingar in
om Lionsförbundet får under år 
2012  arrangeras av: karting 19.5., 
arrangör LC Alahärmä (F), skytte, 
Skeet och Trap 28–29.7., arrangör 
LC Ylikiiminki (I), orientering 18.8.,  
arrangör LC Jalasjärvi (F) och schack 
6.10.,  arrangör LC Hartola (G). Lions 
FM – turnering i bowling arrangeras 
av LC Heinola/Jyränkö (D). På för
bundets webbsida (Medlemscenter 
– Medlemsverksamhet) får man när
mare information om tävlingsarrang
emangen inkl. tidpunkter.

En aktiv och solig lionsvår! Vi möts 
senast i Jyväskylä.

Öppenhet och verksamhet i tiden

Finlands Lionsförbunds generalsekreterare Maarit Kuikka. Foto: RNen.

Maarit Kuikka
Generalsekreterare
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Livligt guvernörsrådsmöte i Vanda
Snön yrde och diskussionens vå
gor gick tidvis höga då guvernörs
rådet samlades till möte i Vanda 
18.2.2012. Det senare kunde man 
kanske tolka som steg i en riktning 
där man utlovar en större öppenhet 
och genomskinlighet i beslutsfattan
det på förbundsnivå. Som arrangör 
stod LC Vantaa/Avia med past pre
sident Anja Päärni i spetsen.

Mötesdagen inleddes med en 
öppningsfest där DG Pekka Sarvan
to framförde Ndistriktets hälsning 
och där han kort karaktäriserade sitt  
eget distrikt. Han tog också upp 
 lionsverksamheten som sådan där 
vi har att göra med en sammanhål
lande organisation som är öppen, 
 demokratisk och utåtriktad.

Under öppningsfesten uppträd
de operasångarna Hannu Forsberg, 
Jaakko Hietikko och Arto Hosio,  alla 
medlemmar i LC Vantaa/Hakunila.

På själva guvernörsrådsmötet fat
tade man inledningsvis beslut i vissa 
stadgeärenden där man bl.a. precise
rade generalsekreterarens uppgifter 
och där man godkände en ändring 
i klubbens modellstadgar och be
slöt stryka omnämnandet om att 
frånvaro från fyra påföljande möten 
kan  utgöra grund för uteslutning ur 
klubben. I stället skall klubben sträva 
 efter att understöda ett aktivt delta
gande i klubbens verksamhet

Nej till officiellt 
deltagande  

i Näsdagen 2012

Guvernörsrådet beslöt efter omröst
ning i enlighet med styrelsens för
slag att Finlands Lionsförbund in
te officiellt deltar i Näsdagen 2012. 
 Distrikten och klubbarna kan, om 
de så önskar, delta som tidigare i 
aktiviteten. Efter omröstning god
kände man att Finlands Lionsför
bund inleder samarbete med skat
teförvaltningen där man hjälper 
äldre människor att med dator fylla 
i sin skattedeklaration. Inlednings
vis är det fråga om ett pilotprojekt 
och bygger på att det finns frivilliga 
 Lions som ställer upp. Auditerings
aktiviteten beslöt man fortsätta med 
 under 2012.

Reglerna för att ordna lionsmäs
terskapstävlingar ändrades så att 
man kan ordna tävlingar samtidigt 
som distriktens och förbundets års
möte äger rum.

Gällande de ärenden som tas till 
behandling på förbundets årsmöte 

konstaterade guvernörsrådet inled
ningsvis de sökande till vice ordfö
randeposten i förbundet, PDG Asko 
Merilä, LC Utajärvi, IPDG Sakari Rah
kala, LC Ylivieska, DG Pekka Sarvan
to, LC Helsinki/Kruunuhaka och PDG 
Esko Viinikainen, LC Helsinki/Metsä
lä. VCC Seppo Söderholm, LC Lap
peen ranta/Raja kandiderar för ordfö
randeposten och Åbo var den enda 
ort som hade anmälts som kandidat 
till årsmötesarrangörer 2016.

Verksamhetsidé och tyngd
punktsområden 2012–2013 före
drogs av VCC Seppo Söderholm som  
konstaterade att man i stort föl
jer  tidigare mönster. Han betonade 
speciellt kostnadseffektivitet, mötes
teknik och – arrangemang samt öp
penhet. Ifall lionsrörelsens värden 
har omformulerats inför årsmötet i 
Jyväskylä, uppdateras dessa i sam
band med att ärendet behandlas på 
årsmötet

Teman  
2012–2013

Guvernörsrådet beslöt föreslå för års
mötet att det inhemska temat fort
sättningsvis är ”Palvelulla hyvin
vointia – Välfärd genom service”. 
Den inkommande internationella 
presidenten Wayne Maddens tema 
är ”In a world of Service – Palvelun 
mailmassa – I en värld av hjälpin
satser”

Den strategiska planeringen, 
lions årets verksamhet i huvuddrag 
2012–2013 samt Finlands Lionsför

Rösträknaren, DG Pekka Sarvanto i arbete vid guvernörsrådets möte i Van-
da. Foto: BVL

bunds händelse och åtgärdskalen
der för 2012–2017 godkändes att 
föras vidare till årsmötet för beslut.

Ingen höjning av 
medlemsavgiften

Då budgeten för 2012–2013 be
handlades kunde man konstatera 
att den uppvisade ett mindre över
skott. Man föreslår för årsmötet att 
medlems avgiften bibehålls som 27 
€/lion och att man inte uppbär nå
gon anslutningsavgift.

PID Tapani Rahko rapporterade 
från LCI och NSR. Internationella 
styrelsen har inte haft möte sedan 
senaste guvernörsrådsmöte varför 

rapporten berörde den internatio
nella presidentens miljöskyddskam
panj nu i april och i vilket ingår det 
nu redan bekanta målet att plantera 
en miljon träd, ett mål som redan nu 
mångfalt har överträffats.

Finland i  
toppen-kampanjen  

går vidare

PID Harri AlaKulju informerade om 
Finland i toppenkampanjens nulä
ge, om den pågående frivilliga stöd
insamlingen samt om beslutspro
cessen och medtävlarna till posten 
som internationell president. Rap
porteringen var tydlig och förtroen
deingivande.

Gällande vårt medlemsprogram 
kunde MDGMTkoordinatorn Mai
jaLiisa Heikkilä ge aktuell informa
tion om medlemssituationen som 
per 31.1.2012 visar en minskning på 
141 medlemmar. Här påpekades att 
vi får långt förlita oss på att kvinnor 
allt mera kommer med i lionsverk
samheten ifall vi vill öka vårt med
lemsantal.

Inom utbildningssektorn har vi 
fått ett tillskott av nya ledarskapsut
bildare. MDGLTkoordinatorn  Rafael 
Frans kunde berätta att antalet utbil
dare nu uppgår till 52 och finns i al
la distrikt.

Avslutningsvis önskade PDG Ossi 
Kurki alla välkomna till årsmötet i Jy
väskylä och VCC Seppo Söderholm 
redogjorde för internationella årsmö
tet i Busan/Sydkorea. 

BVL

Past president Anja Päärni och lion Sanna Kuosmanen (t.v.), LC Vantaa/Avia 
introducerar biträdande stadsdirektör Martti Lipponen som framförde stadens 
hälsning till deltagarna i guvernörsrådsmötet. Foto: BVL
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Kandidat för ordförandeposten (CC) 2012–2013

VCC Seppo Söderholm

Framåt med nya krafter och idéer
Inom den finländska lionsverksamhe
ten blåser reformvindar. Verksamheten  
moderniseras och man koncentrerar sig 
mera än tidigare på service, på ungdo
mar och på aktiviteter som man kon
staterat att har varit bra. Man ökar 
genomskinligheten i verksamheten. 
Informationsverksamheten behöver  
effektivitet och öppenhet. De första ny

hetsbreven har sänts ut. Medlemskåren har rätt att veta vad som behandlas 
i förbundets beslutande organ och hur t.ex. medlemsavgifterna används.

Den internationella presidenten under nästa period har som sitt tema I 
en värld av hjälpinsatser. Även i Finland betonar vi service och den välfärd 

som den medför – såväl för tagaren som för givaren. Vi tjäna är vår organi
sations huvudtema och det är bra att allt emellanåt betona detta vid sidan 
om annat som vi gör och vår hjälpverksamhet. 

I vår grupp vi har lyckats få med många serviceinriktade människor men 
av olika orsaker har samtidigt många lämnat vår krets. Vi skall komma ihåg 
att lionsverksamheten är en frivillig fritidssysselsättning som då den är som 
bäst ger gott humör och tillfredsställelse. Medlemmarna stannar i våra led 
ifall vi har en förnuftig verksamhet och värnar om en god anda i klubben.

Under de 2–3 kommande åren skall vi finländare bereda vägen för att få 
ett finländskt lion i ledningen för vår internationella organisation. Stöd såle
des den tidigare internationella direktoren Harri AlaKuljus kampanj – med 
sisu, hjärta och euron!

Kandidater för vice ordförandeposten (VCC) 2012–2013

Då lionsandan och hjärtat är på rätt 
plats, upplever den som får och den 
som ger service någonting av det all
ra bästa. Som ett mångsidigt, interna
tionellt frivilligarbete ger lionsverksam
heten många möjligheter. Det är heller  
inte ett under att vår organisation, som 

rankas som den mest pålitliga bland motsvarande i världen, växer och att 1,3 
miljoner medlemmar fungerar effektivt i sitt hemland och runt om i världen.  
Trots att vi lever i en nordisk välfärdsstat behövs lionstjänster unga och  
gamla. Våra insatser riktar sig till dem som mest är i behov av hjälp.

Det finns mycket att förbättra då det gäller vårt förbunds verksamhet och 

Internationella presidenten Wayne 
Maddens tema för nästa period är In 
the World of Service, Palvelun maail
massa, I en värld av hjälpinsatser. Vi 
medverkar i världsomspännande hjälp
projekt, i vilka vi alla behövs, inte en
samma utan tillsammans, då kan vi 
åstadkomma mera.

Genom att stöda grundandet av nya 
Leoklubbar, uppmuntrar vi unga människor att inrikta sin energi på service  
och samtidigt förbereder vi dem för framtiden. Världen förändras i snabb 
takt och välgörenhetsarbetare behövs. Att göra goda gärningar och till 

PDG Asko Merilä

Förbundets ekonomi och samarbetet 
med klubbarna i skick

ekonomi. Jag skulle vilja vara med om att göra märkbara effektiviseringsåt
gärder. Till den service som man ger klubbarna hör även att man informerar 
om alla de lionstjänster som finns. Som ett exempel på det kunde vara en 
synlig marknadsföring av katastrofkontot och insamlingen.

Lionstraditionerna står fortsättningsvis starka. De yngre generationer
na, leos, och den växande andelen kvinnor som deltar i lionsverksam
heten, garanterar ökad mångsidighet i vårt serviceutbud. Då Harri väljs till  
internationell president, räknar jag med att lionsverksamheten i Finland får ett  
sådant lyft att vår servicestyrka växer.

Förbundets verksamhet och ekonomi måste fås i skick och fås att bättre  
tjäna klubbarnas behov. Förbundet bör koncentrera sig på att producera  
sådana viktiga tjänster som klubbarna har nytta av.

IPDG Sakari Rahkala

Mera tillsammans
dem hörande mental tillväxt, ökar också vårt eget välmående. Samarbete  
mellan ortens och närområdets klubbar ger ett gott slutresultat. Jag vill främ
ja grundande av nya kvinnoklubbar och hjälpa till så att samarbete etable
ras med klubbarna i deras närområde. 

Nya unga lion behöver ansvar och stöd för att komma in i verksam
heten. Inom partnerverksamheten gör Ladies hjälparbete i skymundan, som  
inte alltid uppmärksammas. Vi ska se till att uppskatta och tacka alla för det  
arbete som görs. Om jag blir vald till vice ordförande, får ni en stark ledare,  
en man med ekonomisk erfarenhet och som kan leda Lionsförbundet i  
detta brytningsskede. Jag uppskattar gärningar och understöder större  
öppenhet. Tillsammans bidrar vi till en bättre värld.  
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Enligt stadgarna har förbundet till upp
gift att fungera som en länk mellan Fin
lands lionsklubbar och centralorganisa
tionen samt stöda och vägleda dem i 
deras verksamhet. I stadgarna bestäms 
alltså att förbundet är till för klubbarna. 
Detta är inte enbart en fras. I förbun
det finns det redskap för detta. Det är 
bara att använda sig av dem.

Förbundets ekonomiförvaltning är utmanande. Ekonomihantering är  
planering, förverkligande och övervakning av kostnader och intäkter samt 
tillgångar och skulder. Det är nödvändigt att Förbundets ekonomi plane

Vår organisations tema är idag li
ka aktuellt som för nästan hundra år  
sedan. Servicearbete, hjälpinsatser, att 
identifiera hjälpbehov och humanitär  
verksamhet för att förändra situationen 
för nödställda och mindre bemedlade  
medmänniskor, är uppgifter för oss  
lions. För det här är våra klubbar grun
dade och det här är fortsättningsvis det 

viktiga motiv som bör styra klubbens verksamhet.
Välfärden har ökat i hela världen men olika naturkatastrofer, svält, brist 

på rent vatten och sjukdomar har inte försvunnit i världen. Även i Finland 
ökar antalet som lever i nöd, som är handikappade och sjuka, vilket inne

PDG Esko Viinikainen

Förbundet är till för klubbarna

DG Pekka Sarvanto 

Vi tjäna
bär att det finns hjälpbehövande både nära och fjärran. I vårt värdefulla ar
bete ingår också omsorgen om ungdomarna genom att erbjuda dem impul
ser för en god uppväxt och utbildning.  

Styrkan i vår organisation ligger i ledare som byts ut varje verksamhets
period. Var och en som blivit vald vill se till att den egna perioden blir  
lyckad. Jag är beredd att ge till lionsklubbarnas och vårt förbunds förfogan
de den erfarenhet som jag under årens lopp skaffat mig i olika uppgifter  
inom lionsverksamheten och som organisationsledare. Verksamhetsformer
na bör utvecklas enligt tidens krav. En öppen information om beslut och att 
utgifterna hålls inom budgeterade ramar är en förutsättning för god förvalt
ning. Jag ämnar även i fortsättningen ägna mig åt lionsarbetet med all min 
kraft för att bevara lionsförbundet som en uppskattad och stark frivilligak
tör i hela Finland.

ras i perioder på 1–5 år. På det här sättet garanterar man kontinuitet fastän 
personer byts ut. Övervakningen är en viktig del av ekonomihanteringen. 
Med hjälp av den kan man göra korrigerande åtgärder. Förbundets ekonomi  
inverkar även på klubbarnas ekonomi.

Förutom det ovannämnda har förbundet även andra betydande projekt. 
Vi bör se till att PID Harri AlaKulju blir internationell president. Vi bör skö
ta våra relationer till andra hjälp och välgörenhetsorganisationer. Vi skall 
upprätthålla nordiskt, europeiskt och internationellt samarbete. Ett exem
pel på detta är föreningen Sri Lanka Lionsvänner.

Dessa ärenden vill jag tillsammans med Tiina sköta om. Därför kandide
rar jag för vice ordförandeposten i lionsförbundet.

Vid mötet i Vanda 18.2.2012 ha
de guvernörsrådet (GR) att ta ställ
ning till 12 klubbmotioner som skall 
behandlas vid årsmötet i Jyväskylä. 
Därtill hade man att ta ställning till 
julkortsaktiviteten 2012 och Alla 
Hjärtansdagskortaktiviteten 2013. 
Då det gäller kortaktiviteterna före
slår GR att de används för att stö
da förbundets ungdomsarbete och 
NSRaktiviteter. Lions och leoklub
barna får behålla 50 % av inkomster
na för egna aktiviteter. 

LC Kuopio/Päivärinta: LION
tidningen sänds till änkor/änklingar 
till slutet av den verksamhetsperio
den under vilken lionsmedlemmen 
 avlidit. GR föreslår till årsmötet att 
motionen godkänns.

LC Nurmo/Lakeus: Huvudkon
toret avstår från att budgetera med
el under åren 2013 och 2014 för 
märken och pins för att i stället stö
da katastrofoffren i Japan. GR före
slår att motionen avslås. Finlands 
Lionsförbund har inte befogenhe
ter att  besluta i ärenden som gäller 
huvudkontorets medelanvändning. 
 Klubbarna skaffar märken och mot
svarande med administrativa med

el medan katastrofhjälp ges ur akti
vitetsmedel.

LC Uusikaupunki/Meretta-
ret: Motionen går ut på att förbätt
ra innehållet i årsboken genom att 
införa klubbens medlemsantal och 
en förteckning på klubbens vänklub
bar. Klubbarnas medlemsantal fås ur 
medlemsregistret och vänklubbarna 
finns listade, bl.a. i årsboken. GR 
föreslår att årsmötet inte godkänner 
motionen.

LC Kuopio/Canth: ARSadres
sernas utseende bör förbättras. GK 
har överfört ärendet till Arne Ritari
stiftelsen vars styrelse beslutar om 
utseendet.

LC Oulu/Hannat: Lionsmed
lemmarnas adressuppgifter i årsbo
ken ersätts med epostadresser. GK 
föreslår att motionen inte godkänns 
med hänvisning till datasekretess
hänsyn. Alla medlemmar har inte 
heller epostadresser.

LC Oulunsalo och LC Espoo/
Keskus: Förslag att inleda sam arbete 
med Finlands Special Olympicsor
ganisationen. GK föreslår att man 
under nästa verksamhetsår  utreder 
samarbetsformerna.

LC Espoo/Olari: Efterlyser tidta
bell för att ändra årsboken till elek
troniskt format. Ärendet behandla
des på årsmötet i Vasa 2011. Då var 
2/3 av klubbarna beredda att ta emot 
årsboken och1/3 en CD eller motsva
rande elektroniskt media. Styrelsen 
utreder möjligheten att alla medlem
mar skulle få tillgång till medlemsre
gistret. Tillsvidare levereras årsboken 
som tryckt till de medlemmar som 
vill ha den.
Följande motioner gäller för-
bättring av årsmötesprocedurer.
LC Helsinki/Pakinkylä: Uppgif
ter om röstningsdeltagande förmed
las till respektive distrikt för att man 
skall kunna följa upp röstningsakti
viteten. GR konstaterar att man inte 
skall godkänna motionen med hän
visning till bevarandet av valhem
ligheten.

LC Asikkala/Kanava: Effektive
ring av förbehandlingen av klubbmo
tioner till årsmötet. GR föreslår för 
årsmötet att motionen godkänns 
som ett huvudsakligt procedurförfa
rande. Då behovet föreligger görs en 
mera detaljerad beskrivning av mo
tionens innehåll.

LC Helsinki/Pakinkylä: Tillsät
tande av en expertarbetsgrupp för 
att utreda och ge direktiv gällande 
beskattning av lionsklubbarna. GR 
föreslår att motionen godkänns och 
styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för 
att utreda ärendet och för att uppgö
ra direktiv för klubbarna.

LC Sotkamo och LC Oulu/Sill-
lat: Finlands Lionsförbund arrange
rar en nationell hörseldag. GR kon
staterar att det inte i nuläget inte 
finns resurser för ett sådant arrang
emang. Ifall Hörselförbundet och 
 Dövas Förbund går in för att arrang
era en hörseldag kommer Finlands 
Lionsförbund att rekommendera att 
klubbarna deltar enligt eget beslut.

LC Hyvinkää/Sveitsi: Inrättandet 
av en 5årig donationsprofessur för att 
utveckla Lions Quest i samband med 
följande större nationella insamlings
antikvitet. GR konstaterar att följan
de större nationella insamling troligt
vis arrangeras i samband med firandet 
av Finlands 100åriga självständighet 
och lionsorganisationens 100årsjubi
leum år 2017. Motionen noteras då 
man gör upp förslag till målgrupp för 
en kommande storinsamling.

Tolv klubbmotioner till årsmötet i Jyväskylä
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I enlighet med vår verksamhetsidé 
”erbjuder (Lions) verksamheten 
medlemmarna en möjlighet att fung
era i en social gemenskap, att utveck
las som människa och att utveckla  
 ledarfärdigheter samt knyta kontak
ter i hemlandet och utomlands”. För
utom detta kan de som har varit med 
i verksamheten berätta om person
liga erfarenheter av positiv respons  
då man fått göra någonting för 
 någon annan och i någon form fått 
ett gensvar.

För de som varit med längre är det 
allt detta, som inte alltid väcker så 
stor uppmärksamhet, som får en att 
hålla sig aktivt kvar i verksamheten 
från år till år. För medlemskandida
ter borde vi kunna berätta om  detta, 
men hur?

Jag frågade vår kandidat till  andra 
internationella vicepresidentpos-
ten, PID Harri Ala-Kulju om det 
här.

Harri, då det gäller vår verksam
hetsidé talar man om att växa som 
människa. Kan du med några exem
pel berätta hur detta syns i klubb
verksamheten?
I lionsklubbarna förenas två  saker 
som är viktiga sett ur ett framgångs
rikt samhälles perspektiv: för det  
första män och kvinnor som för att 
citera Melvin Jones lionsprinciper 
”betraktar sin dagliga gärning som 
ett kall” och med sitt jobb förkov
rar förutom sig själva även sitt fos
terland och med sina hjälpinsatser 
även hjälpbehövande i hemlandet 
och i hela världen.

Och för det andra, förutom att 
 föda välstånd och sprida det får 
 lionen även något från sina klub
bar. Det som de får är inte pengar 
eller makt med det är ändå ett kapi
tal. Lionsklubbarna förkovrar det so
ciala kapitalet. Det uppkommer ge
nom att vi gör något tillsammans. 

Det största lionsevenemanget i Euro
pa år 2012 närmar sig. Det arrange
ras 8.–10.6 i Jyväskylä. Vi som ord
nar Finlands Lionsförbunds årsmöte  
vill önska Er alla välkomna att  
njuta av ett lionsveckoslut som res
pekterar traditioner men i delvis för
nyad skepnad.

På grund av bestämmelserna i 
de internationella stadgarna börjar  
evenemangen redan på fredag 8.6. 
Förutom fredagens guvernörsråds
möte och årsmötets första del arrang
eras bl.a. ett seminarium om tredje 
sektorns ställning i vårt samhälle. 
Seminariet har också fått en förtjänt 
uppmärksamhet bland toppexper
ter och på grund av sakens aktuali
tet bland lions och våra intressenter.  
Som motvikt till det faktabetonade 
dagsprogrammet får vi på kvällen ta 
ledigt och njuta av samvaro i sann 
lionanda under kvällsfesten samt 
vid Skeba ungdomsbandtävlingens 
final som går av stapeln i byggna
den bredvid.

 Den programspäckade lördagen 
börjar med marschen som ordnas 
i närheten av Jyväskylän Paviljonki 
och fortsätter med öppningsfesten. 
Som konferenciär under våra tillställ
ningar fungerar Riitta Väisänen som 
är känd från många andra samman
hang. Kringprogrammen som ordnas 
på mötesområdet och är menade för 
alla, erbjuder ett eget komplement 
till lördagens program. Lionens Sä
kerhetsdag lockar deltagare i stadens 
absoluta centrum på 10 minuters 
gångavstånd från vår mötesplats.  
Förhoppningsvis bekantar ni er  också 

SERVICEARBETET GER OCKSÅ NÅGOT
Då skapar man fungerande relatio
ner som är beständiga och grundar 
sig på förtroende. Tillbaka med talk
overksamheten är ett bra slagord.

Lionideologin och verksamhe
ten utvecklar oss människor till att 
 sporra oss att fungera som förebilder 
i vår egen arbetsgemenskap, att visa 
oss sätt att hjälpa dem som behöver  
hjälp och stöd i hemlandet och i 
världen, att erbjuda en energigivan
de  social gemenskap i lionsklub
barna som grundar sig på inbördes 
högaktning och vänskap samt att  
utveckla våra färdigheter i olika 
 ledaruppgifter.

Hur skall man i klubbverksamheten 
beakta det att medlemmarna ska 
uppleva att de får någonting som 
ersättning för den tid de ger? 
En positiv energi föds i klubbarna   
bara genom att man gör någonting 
tillsammans. Jag tror att de mest  
positiva erfarenheter som ett lion har 
upplevt kommer från gemensamma 
biståndsprojekt – även med alla de 
små malörer som händer (som efter
lämnar roliga minnen). En klubb som 
inte gör annat än håller möten är på 
tillbakagång. Man bör ha gemen
samt uppställda mål och möjlighet 
för envar att förverkliga dem. Sam
tidigt skall man förstå och godkän
na att alla inte alltid kan delta i allt.

Kommer du på något som våra 
 gemensamma program ger de lions 
som förverkligar dem?
Service på den egna orten är vår ut
gångspunkt och den är klubbens 
centrala basuppgift. Å andra sidan, 
då vi gör någonting tillsammans 
med andra klubbar får vi mycket 
till stånd. Våra mest framgångsrika 
 gemensamma projekt är ungdoms
utbytet, Lions Quest, katastrofhjälp, 
fredsaffischtävlingen, leoverksam
heten, Sri Lanka fadderbarnen osv. 
Ungdomsarbete gör vi också i Skeba
ungdomsbandtävlingen, skolkamrat
projektet och i Ansvaret är mittinfor
mation om användning av internet.

Trots att vi inte i våra gemensam
ma projekt så ofta ser mottagarens 
tacksamma och belönande blick vet 
vi att var och en av dem säkert är 
tacksam.

Tre viktiga orsaker till varför en god 
kamrat som inte ännu är lion skulle 
komma med i vårt gäng?
1. Möjlighet att göra någonting gott 
i en utvecklande kamratkrets

2. Lionsorganisationen är den störs
ta serviceorganisationen för klubbar 
som ständigt får till stånd omfattan
de resultat
3. Lands och världsomfattande 
kontakter och vänkrets

Tack, Harri.

Jag vet att lion Harri har sett en 
mängd olika former av klubbverk
samhet då han skött olika uppdrag 
i distriktstyrelsen, som ordföran

med leomedlemmarnas verksamhet 
vid deras eget möte. På kvällen vän
tar en underhållande kvällsfest och 
vi får njuta av en smaklig middag och 
dansa till takterna av Marita Taavit
sainen. 

 Söndagen börjar med en konsert 
med det legendariska bandet Jussi 
& the Boys. Mångas fot har gung
at i takt med musiken när man hört 
på honom och nu har vi fått honom 
som uppträdare. Många utanför vår 
organisation har velat ha konserten 
varför vi säljer biljetter även till dem.

 Som ni märker ordnas det många 
tillställningar och jag tror att var och 
en hittar sitt bland utbudet. Efter av
slutningsfesten på söndag hoppas vi 
att ni ännu kunde njuta av 175åriga, 
ungdomliga och trivsamma Jyväsky
läs gästvänlighet. Också våra samar
betspartner har kommit ihåg Er med 
sina egna erbjudanden.

 Välkommen att trivas i Jyväskylä 
Heikki Pamilo

huvudkommitténs ordförande

de för Finlands Lionsförbund, som  
ledare för stora finländska lionspro
jekt och som medlem i den interna
tionella styrelsen. Jag tror att Harris 
erfarenhet är till nytta för oss fin
ländare redan nu då vi vill utveckla  
våra klubbars verksamhet samt då 
han blivit vald, utgående från fin
ländsk erfarenhet, tankevärld och 
kunskap, att stå till förfogande för 
den 1,4 miljoner stora lionsfamiljen.

Markku Talvio, PDG

Ett förnyat lionsveckoslut 
på kommande
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LC JakobstadPedersöre/Linnéor fi
rade 15årsjubileum 11.11.2011 i all 
stillhet med en god middag på Ho
tell Epoqe i Jakobstad. Att det inte 
var helt tyst berodde kanske på att 
det var en hel del kvinnliga lions med 
eller utan avec som träffades, åt till 
sammans och mindes episoder  
under de gångna åren. Benämningen  
stillhet kommer sig av att vi själva 
inte inbjudit några andra gäster än 
vår vänklubb LC Örnsköldsvik/Hö
ga kusten i Sverige. Eftersom Kvar
ken svallar fritt emellan våra klubbar 
är det inte bara att hoppa i bilen och 
komma över på besök, så de kunde 
tyvärr inte närvara. Vi firade våra 15 
år för oss själva och det blev en av
slappnad och fin kväll.

Däremot har Linnéorna slagit me
ra på trumman beträffande arbetet 
med att tillverka ett nytt staket kring 
Mariahemmets stora gårdsplan i Ja
kobstad. Mariahemmet är ett äldre 
boende som drivs av en förening och 
de får hela tiden vända på slantarna 

LC VasaVasabygden firade sin 50 åriga verksamheten under högtidliga former 
lördagen 19 november 2011. På festen deltog ca 70 personer, främst från klub
barna inom området. Glädjande var det stora antalet deltagare från vänklubbar
na LC TunaAttmar från Sundsvall, Sverige,  och LC Vörå.

Samma dag, innan festen på Cantare började, gjordes uppvaktning vid krigar
gravarna på kyrkogården i Vasa. Vid huvudfesten på Cantare hölls festföredra
get av minister Ole Norrback och bland underhållarna kan nämnas Lasse Eriks
son från Närpes, Wasa Bygdekör och musikern Stig Snickars.  

En tillbakablick på klubbens 50 åriga verksamhet gjordes av klubbens egen med
lem CarlGustav Andila. Lionsförbundets hälsning framfördes av IPDG Börje Träsk.

LC VasaVasabygden är den näst äldsta lionsklubben i Vasa. Den 1 mars 1961 
hölls mötet där klubben bildades. 17 bröder tecknade under stiftelseurkunden. Av 
dem är Arthur Aura, född 1917, den enda som fortfarande är medlem i klubben. 
Aura har under sina 50 år i klubben inte missat ett enda månadsmöte.  Antingen 
har han lappat eller också har han haft skälig orsak när han inte varit med på or
dinarie möte. I dag har klubben 16 medlemmar. 

Genom åren har klubben haft många olika aktiviteter. Bland dessa kan näm
nas bingoverksamhet, konstauktion och åren 1963–1988 skattekalendern. Från 
år 1989 har klubben arrangerat ett julkortslotteri där huvudvinsten är en tavla 
som skänkts av en lokalt känd konstnär. Som mest har det sålts 8500 julkort, 
men den hårda konkurrensen har gjort att det de senaste åren tryckts 5000 kort. 
Största delen av inkomsterna från julkortslotteriet går till en fond vid Vasa cen
tralsjukhus som skall ge ekonomisk hjälp till cancer och diabetessjuka barn och 
deras familjer där samhället inte kan stöda.

Peter Mattbäck, LC Vasa-Vasabygden

Vid Karisklubbens januarimöte 2012 
uppvaktades broder Olle för trofast 
aktiv insats i högklassig lionsanda. 
Närvarande vid klubbens månads
möte var DG Matti Tenkanen, PCC 
Olli Ollila, PDG Aulis Eskola och lion  
Kurt Hagman.

Efter att lion PDG Tauno Skogberg 
upprepade det medlemslöfte broder 
Olle gav i januari 1962 ”att aktivt 
delta i klubbens möten”...och broder 
Günther Ekman överlämnat 50års 
medlemsmärket, framförde klubbens 
president Niclas Qwarfordt klubbens 
tack, beundran och uppskattning för 
lång värdefull lionsgärning. Broder 
Olle var klubbens president 1974–
75, zonordförande 1976–77 och re
gionordförande (VDG) 1977–78.

DG Matti Tenkanen överlämna
de Lionsförbundets medalj för 50 

På gemenskapens konto
Linnéorna Carita Kronholm, Gunborg Björk och Eivor Wickman i målartagen. 

LC Vasa-Vasabygden fyllde 50 år

Lions Club Karis-Karjaa firade trofast, 
aktiv broder Per-Olof Blomqvist 
50 år 100 % närvarande

Lion Per-Olof Blomqvist, LC Karis-Karjaa, fick motta medalj och andra 
hedersbetygelser efter att under 50 år uppvisat 100 % närvaro.

Några av deltagarna i LC Vasa-Vasabygdens 50-årsjubileumsfest. 
Fr. v. IPDG Börje Träsk, LC Mustasaari-Korsholm som representerade 
Finlands Lionsförbund, Ulf Ingberg, president för LC Vasa-Vasabygden, 
lion Arthur Aura som varit medlem i klubben i 50 år samt minister Ole 
Norrback som höll festföredraget. Foto: Peter Mattbäck

för att få det att räcka till för det mest 
nödvändiga. 

Sedan vi vässt våra lejonklor och 
fått gossarna att tro på att vi skul
le ro projektet iland, fick vi t.o.m. 
ett bidrag från AR stiftelsen. Detta 
tackar vi för!

Med hjälp av andra manliga li
ons i området och partners blev det 
hur bra som helst. Staketet uppför
des sommaren 2010 och nu har Lin
néorna också målat staketet under 
innevarande verksamhetsår. Vi själva 
hade trevliga sammankomster med 
skruvdragare, vattenpass, spadar 
och järnspett samt målarpenslar. Så
väl åldringarna som personalen följ
de tacksamt med våra bravader. Vi 
bjöds både på grillfest och på fylld 
kaka. Nu kan både ”tvivlare” och 
alla andra beskåda slutresultatet av 
vårt arbete vid Ebba Brahe Esplana
den 11 (alt. Hamngatan) i Jakob
stad. Nu väntar vi på nästa ”omöj
liga” uppdrag.

Linnéor med klös

års 100 % aktivt medlemskap och 
uttryckte sin beundran och glädje  
över att få närvara vid uppvaktning
en. PCC Olli Ollila framhöll i sitt 
 anförande den livskvalitet som kan 
uppnås genom idogt arbete och tro
fasthet i enlighet med lions etik. Han 
överlämnade Lionsförbundets min
nesmedalj. PDG Aulis Eskola tacka
de för många trevliga gemensamma 
sammanträffanden och tillönskade 
jubilaren god fortsättning.

Lady Eila Blomqvist avtackades 
med en bukett rosor och ett lions
smycke. Efter uppvaktningen intogs 
en gemensam måltid.

Lions Club KarisKarjaa r.f. fira
de klubbens 50årsjubileum under 
år 2011.

Tauno Skogberg, PDG
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LCI:s exemplar 
(Skicka till LCI före den 1 maj 2012) 

Lions internationella kongress – 2012, Busan, Korea 

Klubbens internationella nummer:   Distrikt:  Antal tillåtna delegater: 
           Medlemmar: 
Klubbnamn: 

Adress: 

Se tabell över antal tillåtna delegater på baksidan. 

Markera en:   DELEGAT       eller  SUPPLEANT 

Namn textat: ___________________________________  Namnteckning: _____________________________ 

Undertecknad bekräftar härmed att ovanstående person är en aktiv medlem och vederbörligen utsedd till 
delegat/suppleant i nämnda lionklubb vid Lions Clubs Internationals internationella kongress enligt ovan. 

_____________________________________________________   
      Klubbtjänstemannens namnteckning (klubbpresident, sekreterare eller kassör) 

Skicka ovanstående till LCI (Club Officer & Record Admin.) före den 1 maj 2012. Efter detta datum måste du ta med 
formuläret till den internationella kongressen. 

Lions Clubs International • 300 W 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842, USA
SW 

DELEGATEN/SUPPLEANTENS EXEMPLAR 
(Ta med detta exemplar till den internationella kongressen) 

Lions internationella kongress – 2012, Busan, Korea 

Klubbens internationella nummer:   Distrikt:  Antal tillåtna delegater: 
           Medlemmar: 
Klubbnamn: 

Adress: 

Se tabell över antal tillåtna delegater på baksidan. 

Markera en:    DELEGAT      eller  SUPPLEANT 

Namn textat: ___________________________________  Namnteckning: _____________________________ 

Undertecknad bekräftar härmed att ovanstående person är en aktiv medlem och vederbörligen utsedd till 
delegat/suppleant i nämnda lionklubb vid Lions Clubs Internationals internationella kongress enligt ovan. 

_____________________________________________________ 
Klubbtjänstemannens namnteckning (klubbpresident, sekreterare eller kassör) 

LCI:s stämpel 
för certifiering 
av suppleant 



Suomen Leojen hallitus

Ida Forsell

Leolehdessä 
on vihdoin 
aloitettu pal-

jon mainostetut uudis-
tukset. Ensimmäises-
sä vaiheessa ulkoasua 
päivitettiin vain uuden 
leologon verran. Sisäl-
töä on muutettu myös 
maltillisesti. Vanhojen 
kunnon sähkeiden il-
mettä on nykyaikaistet-
tu. Sähkeitä lukemalla 
voi nyt oppia myös Suo-
men leoklubien maantie-
teellisen sijainnin.  Onko 
sinun klubisi pallo tässä 
lehdessä punainen vai 
sininen? Punaisen pal-
lon saa lähettämällä 
toimitukselle sähkeen. 
Sähkeenhän ei tarvitse 
olla kuin yhden virkkeen 
pituinen, joten sen kir-
joittaminen ei vie paljon 
aikaa. Jokaisesta klubi-
aktiviteetistakin voi lähet-
tää sähkeen Leolehteen. 
Mitä aktiivisempi klubi on, 
sitä suuremman pallon se 
kartalle saa. Seuraavas-
sa lehdessä olisi tarkoi-
tus jatkaa klubiesittelyjä. 
Suomi on saanut valta-

van määrän uusia 
klubeja, jotka 
a n s a i t s e v a t 
tulla esitellyksi 
lehden sivuilla. 
Haluaisiko sinun 
klubisi olla ensim-
mäisenä esittelyvuo-
rossa? Ota yhteyttä 
toimitukseen!

Mitä mieltä sinä olet lehden 
ulkonäöstä? Onko sinulla visio 
lehden kehittämiseksi? Toimi-
tus ottaa mielellään vastaan 
ideoita ja ajatuksia kaikilta jä-
seniltä ja muiltakin lukijoilta. 
Voit lähettää meille sähköpos-
tilla risuja, ruusuja tai heittää 
ideoita. Kaikki palaute on aina 
tervetullutta.

Minkälaisia haasteita sinä 
haluat ensi kaudella? Tämä 
lehti tarjoaa muutamia ajatuk-
sia tulevaan. Voit lukea lyhyet 
kuvailut eri klubivirkailijoiden 
tehtävistä Leolehden sivulta 
neljä. Piirisi virkailijakoulutu-
kissa saat kattavamman tieto-
paketin klubiviroista ja klubin 
toiminnan pyörittämisestä. 

LEF2013 on ollut voimak-
kaasti esillä kauden jokaises-
sa lehdessä. Tässä lehdessä 
LEF:lla on kaksi juttua täällä 

Teksti Aino-Maija Laitinen, D-piiripresidentti

leo-
sivuil la 

ja myös leijon-
apuolelta löytyy 
LEF-juttu. Bon-
gasitko sen jo? 
Mitä lähemmäs 
tapahtuma tu-
lee, sitä enem-
män siitä tullaan 
kuulemaan. Leo 
Europa Forum 
on valtava pro-
jekti ja sen pitää 
olla kaikkien Suomen Leojen 
yhteinen projekti. Tämän leh-
den toisessa jutussa haetaan 
taas innokkaita auttajia LEF-
porukkaan. Oletko sinä kielitai-
toinen, ulospäin suuntautunut 
ja valmis uusiin haasteisiin? 
Lue juttu viereiseltä sivulta ja 
katso, jos siinä olisi sopivanko-
koinen LEF-pesti sinulle. 

Uusia ihmisiä haetaan 
myös mukaan Suomen Leojen 
hallitukseen. Avoimena ovat 
presidentin, varapresidentin, 
sihteerin, rahastonhoitajan ja 

PR-sihterein paikat. Lisäksi 
kaikki piirit tarvitsevat piiripre-
sidentit. Oletko sinä halukas 
antamaan oman työpanoksesi 
Suomen leotoiminnan kehittä-
miseen? Luvassa on varmasti 
työntäyteinen, mutta samalla 
opettava ja valtavan hauska 
kausi. Lisätietoja viroista ja ha-
kuprosessista saa SLH:n presi-
dentiltä Jukka Mäkitalolta. 

Olisiko joku yllämainituista 
juuri sinun juttusi ensi kaudel-
la? Tartu rohkeasti uusiin haas-
teisiin!

K evät tekee tu-
loaan Kloaan K (toiveajat-
telua...) ja Suo-Ktelua...) ja Suo-K

men Leojen hallitus 
jatkaa työskentelyään. 
Kokous numero kah-
deksan pidettiin Kel-
lokoskella. Saimme 
nauttia mahtavasta vii-
konlopusta maistuvine 
ruokineen, joskin osal-
listumisprosentti oli 
valitettavan alhainen. 
Kuitenkin paljon tärkeitä 
asioita saatiin hoidettua, 
muun muassa viime vuo-
den tilipäätös. Se olikin 
kyllä aikamoinen urakka, 
ensikertalaiselle kuten 
minulle, tuli täytenä yl-
lätyksenä, millainen ni-

vaska laskuja kertyy 
vuoden aikana! 

Ensikertalaisena oikeas-Ensikertalaisena oikeas-E
taan koko kausi on ollut täynnä 
yllätyksiä. En tiennyt, että har-
rastustoiminta voi olla samaan 
aikaan ihan hirveän rankkaa 
ja niin antoisaa. Jälkeen työn-
täyteisen kokouslauantain, 
jossa ei turhalle laiskottelulle 
ole aikaa, on upeaa jutella 
hienojen ihmisten kanssa ja 
vain nauttia mitääntekemättö-
myydestä. Yllätyksiä on ollut 
uudella leolla, kuten itsellä-
ni, myös klubitasolla. Raha-
asioiden järjestyksessä pito, 
esityslistat ja kontaktit leijoni-
en kanssa ovat kaikki hienoja 
mahdollisuuksia oppia uusia 
taitoja, jotka kestävät läpi elä-
män.

Mutta olipas edellinen kyl-
lä aika hienonkuuloista (ei-
kä sisältänyt mitään uutta ja 

mullistavaa). Kevät siis saa-
puu uusine klubi-iltoineen 
ja aktiviteetteineen. Hallitus 
kannustaa klubeja tekemään 
erilaisia aktiviteettejä, ja mie-
lellään myös jakamaan uudet 
mahti-ideat muiden leojen 
kanssa. Eli siis, jos sinun klu-
bissasi on jokin Einstein-aja-
tus siitä, miten hyvää mieltä, 
tai muuta ihanaa ja mukavaa, 
jaetaan kaikelle kansalle, 
kerro ihmeessä. Leolehti var-
masti ottaa mielellään juttuja 
vastaan. (Jos itsestäsi tuntuu 
liian työläältä alkaa kirjoittaa 
juttua, laita joku klubisi uusi 
jäsen hommiin. Hän arvostaa 
sitä vielä joskus, ehkä.) 

Viimeisenä, muttei vähäi-
simpänä asiana, (jos olet 
jaksanut lukea jutun tänne 
asti) Lämpöä Karjalan Lapsil-

le-keräys järjestetään tänäkin 
keväänä. Jos et ilmoittautu-
nut keräykseen, voit klubisi 
kanssa yhä pistää hippulat 
vinkumaan ja mennä vaik-
kapa piirisi vuosikokoukseen 
keräämään lasten ja nuorten 
vaatteita ja kenkiä, jos toimit 
vikkelästi. Leijonat ovat var-
masti mielissään, jos saavat 
osallistua! 

Hyvää leokevättä kaikille, 
muista kuitenkin ensisijaisesti 
pitää hauskaa klubisi kanssa, 
kaiken ei tarvitse kovin vaka-
vaa, tämä on kuitenkin  vain vaa, tämä on kuitenkin  vain vaa, tämä on kuitenki
harrastus! Hauskanpidon 
lomassa voi sitten samalla 
tehdä hyvää. Mutta nyt lop-
puvat tekopyhät löpinät, tä-
mä leo lähtee nyt viettämään 
kissanpäiviä!
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Antti Forsell

SUOMEN LEOT

lätyksenä, millainen ni-

LEF2013 -tiimiin 
etsitään Country 

Contact Personeita

AnnA-MAijA räihä

Suomessa elo-
kuussa 2013 
j ä r j e s t e t t ä -

vään Leo Europa 
Forumiin odotetaan 
osallistujia jopa 25 
maasta. Jokaisen 
maan osallistujat 
muodostavat oman 
delegaationsa, jolla 
on erikseen nimetty 
Delegation Leader, 
ryhmänjohtaja.

Etsimme nyt LEF 2013 
-järjestelytoimikunnan vah-
vistuksiksi suomalaisia 
Country Contact Personei-
ta (CCP), joiden tehtävänä 
on pitää yhteyttä hänelle ni-
mettyyn leomaahan ja de-
legaatioon. CCP:t välittävät 
delegaatioille tietoa tapah-
tumajärjestelyistä ja vas-
taavat delegaatioiden kysy-
myksiin.

CCP:t toimivat tiiviissä 
yhteistyössä LEF 2013 -jär-
jestelytoimikunnan kanssa. 
Jokainen CCP perehdyte-
tään tehtäväänsä. Tehtä-

vässä on mm. mahdollista 
hyödyntää ja kehittää kieli-
taitoa.

Country Contact Perso-
nin ominaisuuksia ovat:
•	 englannin kielen taito, 
muista kielistä plussaa
•	 tiimityöskentelytaidot
•	 oma-aloitteisuus ja aktii-
visuus
Haluatko osallistua Leo 

Europa Forumin valmiste-
luun? Haluatko päästä tu-
tustumaan eurooppalai-
siin leoihin? Haluatko ot-
taa haasteen vastaan ja al-
kaa Country Contact Perso-
niksi? Kirjoita vapaamuotoi-
nen hakemus ja kerro aina-
kin, mitä kieliä osaat ja min-
kä tai mitä maita haluaisit 
vastuullesi.

Hakemukset lähetetään 
allekirjoittaneelle: 
annemar i . pa i va r i n ta@
gmail.com. 

Ethän epäröi kysyä, jos 
haluaisit tietää tarkemmin! 
Voit myös soittaa: puh. 040 
8464 702. 

Teksti Annemari Päivärinta, LEF2013 sihteeri

! INFO !
Suomella on erinomainen maine Leo Europa Forumien järjes-
täjänä, jolloin Suomeen voidaan odottaa normaalia enemmän 
osallistujia. Tämä on siis ainutlaatuinen tilaisuus kokea kansain-
välistä leotoimintaa Suomessa suuremmassa mittakaavassa. 

Aiemmin Suomessa järjestetyt Leo Europa Forumit ovat olleet 
•	 1980 Turku
•	 1988 Tampere
•	 1997 Helsinki
•	 2004 Saariselkä

1. Kevät on juhla-aikaa leo-
klubeilla. Chartereita on ollut ja 
on tulossa eripuolilla Suomea. 
Aiemmin tänä vuonna juhlittiin 
jo Vihdin leojen hyvin alkanutta 
taivalta.

2. Riihimäellä järjestettiin 
menestyksekkäät talvikarne-
vaalit maaliskuun alussa. Lisäk-
si clubin ensimmäisiä charte-
reita juhlittiin pääsiäisenä. Lue 
lisää ensi lehdestä!

Juhlia riittää muuallakin 
Suomessa. D-piirissä sekä  
 3.  Haminassa että   4.  Lap-
peenrannassa suunnitellaan 
chartereita.

5. Ylivieskan leot viettävät 
charter/vuosijuhlaansa 14.4. 
Olethan sinäkin menossa mu-
kaan juhliin?!

6. LKL-keräys on jälleen kän-
nystynyt. Kerro sinun klubisi ke-
räyksestä ensi lehdessä!

7. Jyväskylässä puuhataan 

kovaa vauhtia vuoden pää-
tapahtumaa eli vuosikoko-
usta. Olethan jo varannut 
kalenteristasi päivät 8. - 
10.6. leotoiminnalle? 

8. Pääkaupunkiseu-
dulla on myös tapahtunut 
suuria. Espoo/Downtown 
perustettiin uudelleen 
viime vuoden lopulla. 
Uudet leot ovat aloitta-
neet toiminnan kovalla 
vauhdilla. Myös Helsin-
kiin ollaan perustamas-
sa uutta klubia tämän 
kevään aikana. Leolehti 
toivottaa molempien 
klubien jäsenet läm-
pimästi tervetulleiksi 
leoperheeseen! Toivot-
tavasti saamme pian 
lukea teidän toimin-
nastanne Leolehden 
sivuilta.

Klubi sähkeitä

1
2

8

7

4

3

6

5

www.leo-clubs.fi
74  LION  2/12



Suomen Leojen hallitus

LEOLEHTI  

2/2012

Antti Forsell

SUOMEN LEOT

LEF2013 -tiimiin 
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j ä r j e s t e t t ä -

vään Leo Europa 
Forumiin odotetaan 
osallistujia jopa 25 
maasta. Jokaisen 
maan osallistujat 
muodostavat oman 
delegaationsa, jolla 
on erikseen nimetty 
Delegation Leader, 
ryhmänjohtaja.

Etsimme nyt LEF 2013 
-järjestelytoimikunnan vah-
vistuksiksi suomalaisia 
Country Contact Personei-
ta (CCP), joiden tehtävänä 
on pitää yhteyttä hänelle ni-
mettyyn leomaahan ja de-
legaatioon. CCP:t välittävät 
delegaatioille tietoa tapah-
tumajärjestelyistä ja vas-
taavat delegaatioiden kysy-
myksiin.

CCP:t toimivat tiiviissä 
yhteistyössä LEF 2013 -jär-
jestelytoimikunnan kanssa. 
Jokainen CCP perehdyte-
tään tehtäväänsä. Tehtä-

vässä on mm. mahdollista 
hyödyntää ja kehittää kieli-
taitoa.

Country Contact Perso-
nin ominaisuuksia ovat:
•	 englannin kielen taito, 
muista kielistä plussaa
•	 tiimityöskentelytaidot
•	 oma-aloitteisuus ja aktii-
visuus
Haluatko osallistua Leo 

Europa Forumin valmiste-
luun? Haluatko päästä tu-
tustumaan eurooppalai-
siin leoihin? Haluatko ot-
taa haasteen vastaan ja al-
kaa Country Contact Perso-
niksi? Kirjoita vapaamuotoi-
nen hakemus ja kerro aina-
kin, mitä kieliä osaat ja min-
kä tai mitä maita haluaisit 
vastuullesi.

Hakemukset lähetetään 
allekirjoittaneelle: 
annemar i . pa i va r i n ta@
gmail.com. 

Ethän epäröi kysyä, jos 
haluaisit tietää tarkemmin! 
Voit myös soittaa: puh. 040 
8464 702. 

Teksti Annemari Päivärinta, LEF2013 sihteeri
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Suomella on erinomainen maine Leo Europa Forumien järjes-
täjänä, jolloin Suomeen voidaan odottaa normaalia enemmän 
osallistujia. Tämä on siis ainutlaatuinen tilaisuus kokea kansain-
välistä leotoimintaa Suomessa suuremmassa mittakaavassa. 

Aiemmin Suomessa järjestetyt Leo Europa Forumit ovat olleet 
•	 1980 Turku
•	 1988 Tampere
•	 1997 Helsinki
•	 2004 Saariselkä

1. Kevät on juhla-aikaa leo-
klubeilla. Chartereita on ollut ja 
on tulossa eripuolilla Suomea. 
Aiemmin tänä vuonna juhlittiin 
jo Vihdin leojen hyvin alkanutta 
taivalta.

2. Riihimäellä järjestettiin 
menestyksekkäät talvikarne-
vaalit maaliskuun alussa. Lisäk-
si clubin ensimmäisiä charte-
reita juhlittiin pääsiäisenä. Lue 
lisää ensi lehdestä!

Juhlia riittää muuallakin 
Suomessa. D-piirissä sekä  
 3.  Haminassa että   4.  Lap-
peenrannassa suunnitellaan 
chartereita.

5. Ylivieskan leot viettävät 
charter/vuosijuhlaansa 14.4. 
Olethan sinäkin menossa mu-
kaan juhliin?!

6. LKL-keräys on jälleen kän-
nystynyt. Kerro sinun klubisi ke-
räyksestä ensi lehdessä!

7. Jyväskylässä puuhataan 

kovaa vauhtia vuoden pää-
tapahtumaa eli vuosikoko-
usta. Olethan jo varannut 
kalenteristasi päivät 8. - 
10.6. leotoiminnalle? 

8. Pääkaupunkiseu-
dulla on myös tapahtunut 
suuria. Espoo/Downtown 
perustettiin uudelleen 
viime vuoden lopulla. 
Uudet leot ovat aloitta-
neet toiminnan kovalla 
vauhdilla. Myös Helsin-
kiin ollaan perustamas-
sa uutta klubia tämän 
kevään aikana. Leolehti 
toivottaa molempien 
klubien jäsenet läm-
pimästi tervetulleiksi 
leoperheeseen! Toivot-
tavasti saamme pian 
lukea teidän toimin-
nastanne Leolehden 
sivuilta.

Klubi sähkeitä
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kovaa vauhtia vuoden pää-
tapahtumaa eli vuosikoko-
usta. Olethan jo varannut 
kalenteristasi päivät 8. - 

 Pääkaupunkiseu-
dulla on myös tapahtunut 
suuria. Espoo/Downtown 
perustettiin uudelleen 
viime vuoden lopulla. 
Uudet leot ovat aloitta-
neet toiminnan kovalla 
vauhdilla. Myös Helsin-
kiin ollaan perustamas-
sa uutta klubia tämän 
kevään aikana. Leolehti 
toivottaa molempien 
klubien jäsenet läm-
pimästi tervetulleiksi 
leoperheeseen! Toivot-
tavasti saamme pian 
lukea teidän toimin-
nastanne Leolehden 
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Teksti Jenni Leskinen, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Rusettiluistelulla rahaa 
näkövammaisten koululle

Jyväskylän Leot 
järjestivät rusetti-
luistelun sunnun-

taina 11.3. Klubin uudet 
leot haastoivat itsensä ja 
ottivat vetovastuun. Osal-
listumismaksulla kerättiin 
rahaa Jyväskylän Näkö-
vammaisten koululle. Päi-
vän aikana pelattiin kaik-
kea luistintukkihumalasta 
rusettiluisteluparin sok-
ko-ohjeistukseen, juotiin 
lämmintä mehua ja nau-
tittiin auringosta. Kaikilla 
tuntui olevan hauskaa ja 
ensi vuodelle kehitellään 
tapahtumaan uusia kuvi-
oita!

K e v ä t 
eKeK t e n e e 
k o v a a Kk o v a a K

vauhtia, ja kausi on eh-
tinyt jo viimeiselle nel-
jännekselleen. Tämän 
lehden ilmestyessä pi-
täisi klubien kevätkoko-
ukset olla jo vähitellen 
pidetty, ja uusia klubi-
virkailijoita ensi kau-
delle valittu. Tässä vai-
heessa onkin siis hyvä 
muistuttaa kaikkia hoi-
tamaan myös kaikki tä-
hän liittyvät paperityöt. 

Suomen Leojen vuosi-
kokouksen lähestyessä on 
tärkeää tarkistaa, että klu-
bin tiedot moninkertaispiirin 
jäsenrekisterissä ovat ajan 

tasalla. Tämä onnistuu 
näppärästi, kun klubin 

sihteeri ottaa yhteyttä jä-sihteeri ottaa yhteyttä jä-
senrekisteriä ylläpitävään senrekisteriä ylläpitävään 
H-piiripresidentti Ville Sa-H-piiripresidentti Ville Sa-
vilampeen. Villeltä saat-vilampeen. Villeltä saat-
te otteen klubinne jäsenre-te otteen klubinne jäsenre-
kisteritiedoista, joita voitte 
sitten vertailla todelliseen 
tilanteeseen, jonka jälkeen 
osaattekin ilmoittaa Villel-
le tarvittavat muutokset. 
Kun muistatte myös mak-
saa klubin moninkertaispii-
rin jäsenmaksut oikeasta 
jäsenmäärästä, varmistat-
te saavanne teille kuuluvan 
äänioikeuden vuosikokouk-
sessa. 

Muista Yhtälailla on hyvä 
muistaa ilmoittaa niin Vil-
lelle kuin kansainväliseen 
päämajaankin tiedot klubin 
ensi kauden virkailijoista. 
Kun olette tehneet virkaili-
jailmoitukset moninkertais-

Klubien ja jäsenistön 
tiedot ajan tasalle

piirin hallitukselle ja Lions 
Clubs Internationalille, voit-
te luottaa saavanne kaikki 
klubille kuuluvat materiaa-
lit ja muut yhteydenotot oi-
keisiin osoitteisiin. Monin-
kertaispiirin ilmoituksista 
ottakaa siis yhteyttä edel-
lä mainittuun Ville Savilam-
peen. Kansainväliset ilmoi-
tukset hoidetaan virallisella 
lomakkeella, josta saatte li-
sätietoja esimerkiksi tausta-
klubinne kautta. 

Leo Monthly  
Membership 

Reporting 
Tulevan vuoden aikana 

meillä on tarkoituksena al-
kaa käyttää kansainvälistä 
LeoMMR-jäsenrekisterijär-

Teksti Jukka Mäkitalo, SLH presidentti

jestelmää. Kyseisen järjes-
telmän pitäisi saada jatkos-
sa kätevästi kulkemaan niin 
virkailijailmoitukset kuin 
muutkin tärkeät jäsenasi-
at. Järjestelmän käyttöön-
otosta seuraa lisää tietoa 
tämän kauden lopulla tai 
ensi kauden alussa, kun en-
simmäiset suomalaiset leot 
saadaan perehdytettyä sys-
teemin käyttöön. 

jännekselleen. Tämän 

SUOMEN LEOT

tasalla. Tämä onnistuu 
näppärästi, kun klubin 

O nko sinut juuri 
valittu leoklu-
bisi virkailijak-

si? Oletko vielä vähän 
epävarma siitä, mitä en-
si kausi tuo tullessaan? 
Kysy piiripresidentiltä-
si virkailijoiden koulu-
tuspaketteja ja piiris-
säsi järjestettävien vir-
kailijakoulutusten ajan-
kohtaa. Tässä on lyhy-
et esittelyt klubin perus-
viroista ja niiden vaati-
muksista. 

 Suurin osa klubeista on 
varmasti jo pitänyt vaaliko-
kouksensa ja valinnut uudet 
innokkaat virkailijat ensi kau-
delle. Oma klubi on mahtava 
paikka harjoitella johtamis-
taitoja ja kokouksenpitoa. 
Kun oman klubin toiminta 
on tuttua, voi olla mukavaa 
suunnata katse kansallisel-
le tasolle. Leotoiminta tar-
joaa monenlaisia haasteita 
kaiken ikäisille nuorille. Voit 
olla kokenut konkari tai inno-
kas noviisi, sinulle löytyy var-
masti sopiva tehtävä. 

Virkailijakoulu-
tukset tulossa

Piiripresidenttien yksi tär-
keä vastuutehtävä on virkai-

lijakoulutusten järjestäminen 
piirinsä klubeille. Koulutuk-
set pidetään yleensä ke-
väällä tai sitten juuri kauden 
alussa heinä-elokuussa. Jos 
sinun piiripresidenttisi ei ole 
vielä ilmoittanut ajankohtaa, 
kysy sitä häneltä. Piiripre-
sidenttien yhteystiedot löy-
tyvät matrikkelista ja leojen 
kotivisuilta (www.leo-clubs.
fi).	Usein	piirit	yhdistävät	voi-
mansa ja järjestävät yhteisiä 
koulutuksia. Kannattaa tut-
kia myös tätä mahdollisuutta 
varsinkin, jos omassa piiris-
sä toiminta on hiljaisempaa 
tai teillä ei ole omaa piiripre-
sidenttiä.

Presidentti ja 
varapresidentti 
toimivat tiiminä
Presidentin tehtävä klu-

bissa on tärkeä. Hän on vas-
tuussa siitä, että käytännön 
asiat toimivat. Presidentti pi-
tää huolta siitä, että tieto kul-
kee klubin sisällä ja myös 
klubin ja piirin tai moninker-
taispiirin välillä. Hän innos-
taa ja rohkaisee klubin jä-
seniä osallistumaan oman 
klubin ja koko suomen leo-
tempauksiin ja tapahtumiin. 
Presidentin tehtävä on myös 

pitää yhteyttä taustaklubien 
leijoniin. Presidentin ei kui-
tenkaan pidä kantaa kaik-
kea vastuuta klubissa. Klu-
bin kannattaa aina nimetä 
myös varapresidentti, joka 
toimii presidentin tukena ja 
apuna. Näin yksittäiselle ih-
miselle ei kasaannu liikaa 
tehtäviä, ja toiminta säilyy 
mielekkäänä.

Sihteeri on klu-
bin tiedotta-
ja ja tietäjä

Sihteerin tehtäviin kuu-
luu kokousasiakirjojen teke-
minen ja tallentaminen. Hän 
pitää arkistoa klubin toimin-
nasta ja jäsenistä. Sihteerin 
tehtäviin kuuluu myös eri-
laisten ilmoitusten tekemi-
nen ja lähettäminen. Muis-
taahan sinun klubisi pitää 
jäsentietonsa ajallaan ja ra-
portoida toiminnastaan piiri-
presidentille säännöllisesti? 
Aktiviteeteista on hyvä ker-
toa myös Leolehdelle. Tämä 
ei tarkoita, että sihteerin pi-
täisi aina kirjoittaa juttu leh-
teen. Lehden toimituskun-
ta on vain todella kiitollinen 
aika, kun sille raportoidaan 
klubien toiminnasta. Presi-
dentti opastaa ja auttaa sih-

teeriä kaikissa asioissa. Tä-
män takia sihteerin virasta 
onkin helppo aloittaa tutus-
tuminen hallitustyöskente-
lyyn. 

Rahastonhoi-
taja vahtii klu-

bin taloutta
Rahastonhoitajan tehtä-

vänä on pitää huolta klu-
bin rahoista. Hän valvoo, 
että jäsenet maksavat jä-
senmaksunsa ajoissa ja 
hoitaa maksut eteenpäin 
moninkertaispiirille. Ra-
hastonhoitaja tekee yh-
dessä presidentin kanssa 
klubille talousarvion kau-
den alussa ja tilinpäätök-
sen kauden päätyttyä. 
Monet klubit ovat keven-
täneet rahastonhoitaja 
tehtävää päättämällä, et-
tä tilinpäätökseksi riittä-
vät tiliotteet, luettelo kau-
den tilitapahtumista sekä 
tositteet kaikista mak-
suista. Harva klubi vaa-
tii enää kaksinkertaista 
kirjanpitoa. Joillakin klu-
beilla on käytössä myös 
sähköisiä kirjanpito-oh-
jelmia, joten helpottavat 
valtavasti rahastonhoi-
tajan elämää. 

Onnistunut kausi alkaa 
onnistuneella koulutuksella

Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

Presidentti 
ja varapresidentti

•	 On klubinsa innostaja
•	 Vastaa klubin toiminnasta
•	 Toimii puheenjohtajana kaikis-

sa klubinsa kuukausi- ja halli-
tuksen kokouksissa

•	 Välittää SLH:n antamat ohjeet, 
tiedot ja mainokset klubilleen

•	 Valvoo, että säännölliset rapor-
tit klubin toiminnasta lähetetään 
ajallaan eteenpäin (esim. rapor-
tit aktiviteeteista piiripresidentil-
le)

•	 Valvoo, että klubin maksut hoi-
detaan ajallaan 

•	 Lähettää kokouskutsut (kutsu 
myös leoneuvojalle, piiripresi-
dentille, piirikuvernöörille ja pii-

rin leojohtajalle).

Rahastonhoitaja
•	 Tarkka, täsmällinen, tunnollinen
•	 On aina selvillä siitä, kuinka pal-

jon rahaa on käytössä sekä mi-
hin sitä on käytetty ja mihin tul-
laan käyttämään

•	 Pitää tilikirjaa klubin rahaliiken-
teestä ja huolehtii sen pitämi-
sestä ajan tasalla sekä huoleh-
tii tilinpäätöksen tekemisestä

•	 Pitää kuitit tallessa huolehtii sii-
tä, että ne eivät pääse hukku-
maan 

•	 Ostoista on aina oltava kuitti, 
josta näkyy ostajan nimi, päivä-
määrä, käyttötarkoitus ja sum-
ma

Sihteeri
•	 Klubinsa tiedottaja, tallenta-

ja, tietäjä
•	 Tekee pöytäkirjat klubinsa 

kokouksista.
•	 Kuuluu klubinsa hallituk-

seen
•	 Hoitaa klubin arkistoa, jo-

hon kuuluvat klubin ja sen 
hallituksen kokousten pöy-
täkirjat, jäsenluettelo osoit-
teineen sekä kaikki klubin 
saama ja lähettämä posti

•	 Lähettää raportit ja ilmoi-
tukset ajallaan

www.leo-clubs.fi
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O nko sinut juuri 
valittu leoklu-
bisi virkailijak-

si? Oletko vielä vähän 
epävarma siitä, mitä en-
si kausi tuo tullessaan? 
Kysy piiripresidentiltä-
si virkailijoiden koulu-
tuspaketteja ja piiris-
säsi järjestettävien vir-
kailijakoulutusten ajan-
kohtaa. Tässä on lyhy-
et esittelyt klubin perus-
viroista ja niiden vaati-
muksista. 

 Suurin osa klubeista on 
varmasti jo pitänyt vaaliko-
kouksensa ja valinnut uudet 
innokkaat virkailijat ensi kau-
delle. Oma klubi on mahtava 
paikka harjoitella johtamis-
taitoja ja kokouksenpitoa. 
Kun oman klubin toiminta 
on tuttua, voi olla mukavaa 
suunnata katse kansallisel-
le tasolle. Leotoiminta tar-
joaa monenlaisia haasteita 
kaiken ikäisille nuorille. Voit 
olla kokenut konkari tai inno-
kas noviisi, sinulle löytyy var-
masti sopiva tehtävä. 

Virkailijakoulu-
tukset tulossa

Piiripresidenttien yksi tär-
keä vastuutehtävä on virkai-

lijakoulutusten järjestäminen 
piirinsä klubeille. Koulutuk-
set pidetään yleensä ke-
väällä tai sitten juuri kauden 
alussa heinä-elokuussa. Jos 
sinun piiripresidenttisi ei ole 
vielä ilmoittanut ajankohtaa, 
kysy sitä häneltä. Piiripre-
sidenttien yhteystiedot löy-
tyvät matrikkelista ja leojen 
kotivisuilta (www.leo-clubs.
fi).	Usein	piirit	yhdistävät	voi-
mansa ja järjestävät yhteisiä 
koulutuksia. Kannattaa tut-
kia myös tätä mahdollisuutta 
varsinkin, jos omassa piiris-
sä toiminta on hiljaisempaa 
tai teillä ei ole omaa piiripre-
sidenttiä.

Presidentti ja 
varapresidentti 
toimivat tiiminä
Presidentin tehtävä klu-

bissa on tärkeä. Hän on vas-
tuussa siitä, että käytännön 
asiat toimivat. Presidentti pi-
tää huolta siitä, että tieto kul-
kee klubin sisällä ja myös 
klubin ja piirin tai moninker-
taispiirin välillä. Hän innos-
taa ja rohkaisee klubin jä-
seniä osallistumaan oman 
klubin ja koko suomen leo-
tempauksiin ja tapahtumiin. 
Presidentin tehtävä on myös 

pitää yhteyttä taustaklubien 
leijoniin. Presidentin ei kui-
tenkaan pidä kantaa kaik-
kea vastuuta klubissa. Klu-
bin kannattaa aina nimetä 
myös varapresidentti, joka 
toimii presidentin tukena ja 
apuna. Näin yksittäiselle ih-
miselle ei kasaannu liikaa 
tehtäviä, ja toiminta säilyy 
mielekkäänä.

Sihteeri on klu-
bin tiedotta-
ja ja tietäjä

Sihteerin tehtäviin kuu-
luu kokousasiakirjojen teke-
minen ja tallentaminen. Hän 
pitää arkistoa klubin toimin-
nasta ja jäsenistä. Sihteerin 
tehtäviin kuuluu myös eri-
laisten ilmoitusten tekemi-
nen ja lähettäminen. Muis-
taahan sinun klubisi pitää 
jäsentietonsa ajallaan ja ra-
portoida toiminnastaan piiri-
presidentille säännöllisesti? 
Aktiviteeteista on hyvä ker-
toa myös Leolehdelle. Tämä 
ei tarkoita, että sihteerin pi-
täisi aina kirjoittaa juttu leh-
teen. Lehden toimituskun-
ta on vain todella kiitollinen 
aika, kun sille raportoidaan 
klubien toiminnasta. Presi-
dentti opastaa ja auttaa sih-

teeriä kaikissa asioissa. Tä-
män takia sihteerin virasta 
onkin helppo aloittaa tutus-
tuminen hallitustyöskente-
lyyn. 

Rahastonhoi-
taja vahtii klu-

bin taloutta
Rahastonhoitajan tehtä-

vänä on pitää huolta klu-
bin rahoista. Hän valvoo, 
että jäsenet maksavat jä-
senmaksunsa ajoissa ja 
hoitaa maksut eteenpäin 
moninkertaispiirille. Ra-
hastonhoitaja tekee yh-
dessä presidentin kanssa 
klubille talousarvion kau-
den alussa ja tilinpäätök-
sen kauden päätyttyä. 
Monet klubit ovat keven-
täneet rahastonhoitaja 
tehtävää päättämällä, et-
tä tilinpäätökseksi riittä-
vät tiliotteet, luettelo kau-
den tilitapahtumista sekä 
tositteet kaikista mak-
suista. Harva klubi vaa-
tii enää kaksinkertaista 
kirjanpitoa. Joillakin klu-
beilla on käytössä myös 
sähköisiä kirjanpito-oh-
jelmia, joten helpottavat 
valtavasti rahastonhoi-
tajan elämää. 

Onnistunut kausi alkaa 
onnistuneella koulutuksella

Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

Presidentti 
ja varapresidentti

•	 On klubinsa innostaja
•	 Vastaa klubin toiminnasta
•	 Toimii puheenjohtajana kaikis-

sa klubinsa kuukausi- ja halli-
tuksen kokouksissa

•	 Välittää SLH:n antamat ohjeet, 
tiedot ja mainokset klubilleen

•	 Valvoo, että säännölliset rapor-
tit klubin toiminnasta lähetetään 
ajallaan eteenpäin (esim. rapor-
tit aktiviteeteista piiripresidentil-
le)

•	 Valvoo, että klubin maksut hoi-
detaan ajallaan 

•	 Lähettää kokouskutsut (kutsu 
myös leoneuvojalle, piiripresi-
dentille, piirikuvernöörille ja pii-

rin leojohtajalle).

Rahastonhoitaja
•	 Tarkka, täsmällinen, tunnollinen
•	 On aina selvillä siitä, kuinka pal-

jon rahaa on käytössä sekä mi-
hin sitä on käytetty ja mihin tul-
laan käyttämään

•	 Pitää tilikirjaa klubin rahaliiken-
teestä ja huolehtii sen pitämi-
sestä ajan tasalla sekä huoleh-
tii tilinpäätöksen tekemisestä

•	 Pitää kuitit tallessa huolehtii sii-
tä, että ne eivät pääse hukku-
maan 

•	 Ostoista on aina oltava kuitti, 
josta näkyy ostajan nimi, päivä-
määrä, käyttötarkoitus ja sum-
ma

Sihteeri
•	 Klubinsa tiedottaja, tallenta-

ja, tietäjä
•	 Tekee pöytäkirjat klubinsa 

kokouksista.
•	 Kuuluu klubinsa hallituk-

seen
•	 Hoitaa klubin arkistoa, jo-

hon kuuluvat klubin ja sen 
hallituksen kokousten pöy-
täkirjat, jäsenluettelo osoit-
teineen sekä kaikki klubin 
saama ja lähettämä posti

•	 Lähettää raportit ja ilmoi-
tukset ajallaan

teeriä kaikissa asioissa. Tä-
män takia sihteerin virasta 
onkin helppo aloittaa tutus-
tuminen hallitustyöskente-

Rahastonhoi-
taja vahtii klu-

bin taloutta
Rahastonhoitajan tehtä-

vänä on pitää huolta klu-
bin rahoista. Hän valvoo, 
että jäsenet maksavat jä-
senmaksunsa ajoissa ja 
hoitaa maksut eteenpäin 
moninkertaispiirille. Ra-
hastonhoitaja tekee yh-
dessä presidentin kanssa 
klubille talousarvion kau-
den alussa ja tilinpäätök-
sen kauden päätyttyä. 
Monet klubit ovat keven-
täneet rahastonhoitaja 
tehtävää päättämällä, et-
tä tilinpäätökseksi riittä-
vät tiliotteet, luettelo kau-
den tilitapahtumista sekä 
tositteet kaikista mak-
suista. Harva klubi vaa-
tii enää kaksinkertaista 
kirjanpitoa. Joillakin klu-
beilla on käytössä myös 
sähköisiä kirjanpito-oh-
jelmia, joten helpottavat 
valtavasti rahastonhoi-

Klubinsa tiedottaja, tallenta-

Tekee pöytäkirjat klubinsa 

Kuuluu klubinsa hallituk-

Hoitaa klubin arkistoa, jo-
hon kuuluvat klubin ja sen 
hallituksen kokousten pöy-
täkirjat, jäsenluettelo osoit-
teineen sekä kaikki klubin 

Lähettää raportit ja ilmoi-
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Leo Eu-
ropa Fo-
rum 2013 

järjestetään Hi-
moksella, Suo-
men sydämessä. 
Leo Europa Fo-
rum, tuttavalli-
semmin LEF on 
eurooppalaisten 
leojen vuotuinen 
kohokohta, joka 
kokoaa yhteen 
a k t i i v i s i m m a t 
Leot Euroopassa. 
Suomeen saapuu 
ensi vuonna lähes 
400 osallistujaa! 
Elokuussa tapah-
tuvaa Leo Europa 
Forumia ennen 
järjestetään tam-
mikuussa 2013 Leo 
Europa Pre-Forum, 
joka kokoaa Himok-
selle jopa 100 leoa.

Järjestelytoimikunta on 
tehnyt töitä jo yli vuoden 
tapahtuman eteen. Vaikka 
paljon on saatu jo aikaan, 
matkaa on vielä maaliin. 
Nyt haluamme haastaa 
mukaan myös teidän klu-
binne!

Tarjoamme varainhan-
kintaan lukuisia valmiita 
tapoja, joiden lisäksi olet-
te vapaita käyttämään luo-
vuuttanne! Tässä on valmiit 
vaihtoehdot, ja lisää ideoi-
ta otamme vastaan tai voitte 
jakaa ideoita suoraa muille 
klubeille. Lisää ehdotuksia 
lähetämme myöhemmin.

1. LEF-pins-
si myynti

Klubinne voi myydä pins-
sejä esimerkiksi taustaklu-
bien leijonille vieraillessanne 
heidän klubikokouksissa tai 
Lions-piirin vuosikokoukses-
sa. Pinssin myyntihinta on 5 
euroa /kappale. Klubinne saa 
siis voittoa 2 euroa /pinssi eli 
20 euroa per pussi. Tilaa pins-
sit sähköpostilla osoitteesta 
lef2013@gmail.com. Pinssit 
myydään kymmenen kappa-

leen pusseissa. Klubin-
ne voi tilata useamman 

pussin. Pussin hinta on 30 
euroa.

Tilauksen saavuttua saat-
te sähköpostilla ennakkolas-
kun, jolla on maksuaikaa kak-
si viikkoa. Maksun tultua tilille 
lähetämme pinssit.

2. Bingo
Lähettämällä sähköpos-

tia osoitteeseen lef2013@
gmail.com järjestelytoimi-
kunta lähettää klubille bingo-
kupongit ja käytännön ohjeet. 
Käykää klubinne kanssa ve-
tämässä bingoa esim. taus-
taklubinne tai muiden alu-
eenne klubien kokouksissa, 
tai lionsklubin sponsoroima-
na alueen vanhainkodissa! 
Bingon hintana lionsklubil-
le on vähintään 100 euroa, 
josta puolet jää klubillen-
ne käyttöön ja puolet tilite-
tään LEF2013 -tapahtumalle 
kuukauden kuluessa bingos-
ta. Klubi voi pyytää myös lei-
jonaklubia maksamaan 100 
euroa, että leot menevät ve-
tämään bingoa esimerkiksi 
vanhainkotiin. Klubi voi itse 
päättää, mikä on bingon pal-
kinto. Se voi olla esimerkik-
si kahvipaketti ja kahvileipää. 
Miten helppo tapa kartuttaa 
myös klubin omaa kassaa!

3. Talkoot
Leijonaklubeille tulee mo-

nesti tarjouksia talkootöistä. 
Kysymällä näistä ja yhdistä-
mällä voimanne parannatte 
välejänne leijoniin, ja varain-
keruu sujuu rattoisasti. Muu-

LEF2013 – Auta meitä tekemään LEF!
Teksti Satu Pamilo, LEF2013 varapresidentti

tamat klubit ovatkin aloit-
taneet varainkeruun jo, 
nimenomaan talkoita teke-
mällä. Talkoistakin tuotto jae-
taan puoliksi klubille ja puolik-
si LEFille.

Haluamme palkita teitä 
meidän auttamisestamme. 
Eniten tukea kerännyt klubi 
palkitaan seuraavan taulu-
kon mukaan. Summat voivat 
tuntua hurjilta, mutta yhteis-
voimin saamme kyllä kerät-

tyä varat tapahtuman järjes-
tämiseen!

Toivomme teille hyviä het-
kiä varainkeruuseen. Meille 
saa lähettää kysymyksiä tai 
kommentteja kaikkeen tule-
vaan LE- Fiin liittyen!

Leo Europa Forum 2013 myy kannatuspinssejä hintaan 5€/kpl. Se on 
helpoin ja pienin yksittäinen tapa tukea upean tapahtuman toteutumista 
Suomessa.

1000 € 1. ilmainen osallistuminen LEPFiin1000 € 1. ilmainen osallistuminen LEPFiin
2000 € 1. ilmainen osallistuminen LEFiin2000 € 1. ilmainen osallistuminen LEFiin
3000 € 2. ilmainen osallistuminen LEPFiin3000 € 2. ilmainen osallistuminen LEPFiin
4000 € 2. ilmainen osallistuminen LEFiin4000 € 2. ilmainen osallistuminen LEFiin
5000 € 3. ilmainen osallistuminen LEPFiin5000 € 3. ilmainen osallistuminen LEPFiin
jne. Joka toinen tuhat kartuttaa ilmaisen osallis-jne. Joka toinen tuhat kartuttaa ilmaisen osallis-

tumisen LEPFiin ja joka toinen LEFiin. Osallis-
tumismaksut voi jakaa monen klubin jäsenen 
kanssa.

2006

Ranska

2007
2008

2009

2010

2011
2012

2013

Saksa TurkkiTurkki

Italia

Itävalta Itävalta Itävalta 
& Unkari& Unkari

RomaniaRomania
Belgia

SuomiSuomiSuomi

järjestetään tam-

joka kokoaa Himok-
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myydään kymmenen kappa-
leen pusseissa. Klubin-
ne voi tilata useamman 

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

leolehti@leo-clubs.fi 
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi	
(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
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

Leolehden deadlinet 
   vuonna 2012

Lehti 3/12    Tiistai 24.4.
Lehti 4/12    Tiistai 31.7.
Lehti 5/12    Tiistai 11.9.
Lehti 6/12    Tiistai 6.11

 
Muista ottaa kamera 

mukaan klubisi kokouksiin 
ja tapahtumiin. 

Seuraavan lehden 
deadline:

24.04.2012

Leolehti 
toivottaa iloista 
ja touhukasta 

pääsiäisen aikaa  
ja kevättä!

KAri hietAlA

Leo Europa Pre-
Forum 2012 jär-
jestettiin tam-

mikuun 27. – 29. päivä 
Beverenissä, Belgias-
sa. Pre-Forumin dele-
gaatio koostui neljästä 
suomalaisesta leosta 
ja muutamasta entises-
tä leosta. Pre-Forumin 
tarkoituksena on tutus-
tuttaa leot LEFin ohjel-
maan, sijaintiin sekä 
puitteisiin.

Delegaatiomme saa-
pui hotellille perjantai-illas-
ta, ja pääsimmekin suoraan 
syömään illallista. Ruoka te-
ki heti vaikutuksen, johtui 
varmaan myös pitkästä mat-
kustuspäivästä ja myöhästy-
neistä lennoista. Harmi vaan, 
että jälkiruokia ei hirveäs-
ti keritty nauttimaan, koska 
piti kiirehtiä jo seuraavaan 
ohjelmanumeroon. Läh-
dimme kiertämään hotellin 
ympäristöä Jenever käve-
lyllä. Reitin varrella maist-
eltiin perinteisiä belgialaisia 
snapseja. Ilta jatkui hotellilla 

ainakin suomalaisten osal-
ta tanssimeiningein ja vielä 
loppujen saapuneiden leojen 
tervehtimisin.

Lauantaina päivä alkoi del-
egaatiojohtajien osalta aikai-
sin aamupalalla ja delegaa-
tiokokouksella. Tärkeimpänä 
kokouksen sisältönä oli LE-
Fin ohjelma. Ohjelma löy-
tyy tarkemmin LEFin nettisi-
vuilta ja sivuilta löytyy myös 
ELIC-infokirjanen, josta löy-
tyy tarkempaa tietoa itse tap-
ahtumasta ja Belgiasta. Kok-
ouksessa esiteltiin tulevien 
LEFien, eli ensi vuoden 
Suomen ja vuoden 2014 Tur-
kin forumien tilanteita, sekä 

LEF-säännöstön 
muutosehdotukset.

Samalla, kun 
ILOt alkoivat 
pitää kokousta, 
muut osallistujat 
lähtivät kaupunkik-
ierrokselle Lieri-
in. Ryhmä jaetti-
in kolmeen osaan 
ja jokainen ryhmä 
kiersi kaupunkia 
oppaiden avulla. 

Kierroksen jälkeen kokoon-
nuimme samaan paikkaan 
lounastamaan ja lähdimme 
seuraavaan etappiin, pani-
molle. Siellä tapasimme ILOt 
ja pääsimme tutustumaan 
Het Anker panimoon ja illas-

timme myös panimon omas-
sa ravintolassa.

Illan bileet olivat teemal-
la Belgialaiset sarjakuvahah-
mot. Delegaatiostamme löy-
tyi Smurffeja ja Duponteja. 
Pukukirjo oli lähes yhtä laa-
ja kuin belgialaisten sarjaku-
vahahmojenkin. Erittäin hie-
noa katseltavaa olikin siinä 
vaiheessa, kun osallistujat 
muodostuivat riveihin tans-
simaan odotettua Poika 
saunoo -tanssia.

Facebookissa on ryhmä 
Team Finland @ LEF2012 
Belgium, jossa voi kysellä 
LEFistä ja ilmoittaa osallis-
tumisesta. Kannattaa myös 

seurata Embrace 
Belgium ryhmää.

Kaiken kaik-
kiaan LEPF an-
toi hyvän kuvan 
elokuun LEFistä. 
Hotelli oli siisti ja 
tulossa on myös 
remonttia osaan 
huoneista, joten 
puitteet ovat 
hulppeat. Mat-
kat eivät ole 

pitkät kau-pun-
kivierailuille ja 
belg ia la iseen 
tapaan ruoka 
tulee olemaan 
hyvää. Ainakin 
itse odottelen 
innolla LEFiä.

Suklaata, vohveleita ja olutta Belgiassa
Leo Europa Pre Forum 2012

Teksti Jenni Leskinen, Delegaation johtaja 2012

Leot yhteisellä iltakävelyllä LEPF:ssä.

Itävalta 
& Unkari

Ilmoittautuminen
15.03. - 15.06.2012, 
hinta 580 €

Jälki-ilmoittautuminen
16.06. - 10.07.2012, 
hinta 620 € 

Lisätietoja www.lef2012.org

Lauantai-illan teemana oli belgialainen sarjakuva, 
jonka mukaan monet osallistujat olivat löytäneet 
omat rakkaat hahmonsa.

www.leo-clubs.fi
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Tervetuloa Jyväskylään! 
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Lämpimästi tervetuloa Jyväskylään 
– nuorekkaaseen tapahtumien keskukseen.

jyvaskyla.fi/175
jyvaskyla.fi/tapahtumat
jyvaskylanseutu.fi/matkailu jyvaskyla.fi




