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Kuvittele rauha

Lionien kansainvälistä rauhanjulistekilpailua on järjestetty jo 25 vuotta. 
Tämän kauden Suomen voittajat on julkistettu lehdessämme sivulla 
21 ja kansainvälisen kilpailun paras valitaan piakkoin ja voittaja pääsee 

kunnioittamaan 67 vuoden mittaista yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakun-
tien (YK) kanssa 34. vuosittaisen Lionien päivä YK:n kanssa -tapahtumas-
sa. Voittajatyöt ovat esillä myös kansainvälisessä vuosikongressissa Busa-
nissa Etelä-Koreassa kesäkuussa.

Kauden 2012–2013 kilpailun aiheena on Kuvittele rauha. Tämän juliste-
kilpailun avulla miljoonilla tytöillä ja pojilla on tilaisuus kertoa näkemyksis-
tään rauhasta. Kilpailupakettien myynti on alkanut. Jokaisessa paketissa on 
osallistumislomake tämän vuoden lionien kansainväliseen esseekirjoituskil-
pailuun näkövammaisille oppilaille. Sen aiheena on myös Kuvittele rauha. 
Lionien päivä YK:n kanssa -tapahtuma järjestetään New Yorkissa 16.3.2012.

 
Uusia tuulia

Suomi on saanut uuden presidentin ja mahdollisesti uudet tuulet puhalta-
vat valtakunnassa. Samoin Lions-liitto on saanut uuden pääsihteerin. En 
tiedä kuinka voimakkaasti uudet tuulet puhaltavat, mutta varmaa on, että 
liitto saa uusia naisellisia näkökulmia. Pitkäaikainen pääsihteerimme, PCC 
Markus Flaaming jää tosin eläkkeelle vasta 30.6.2012, mutta loma- ym. jär-
jestelyjen johdosta hänen työuransa päättyi jo vuoden vaihteessa. Markuk-
sella on takanaan ansiokas sarka lionstyössä, josta kaikkien kiitos on pai-
kallaan. Tosin lionstyö jatkuu muissa merkeissä, joista hän itse vain tietää. 
Valittu pääsihteeri, YTM Maarit Kuikka aloittaa työnsä 1.3. Toivotamme hä-
nelle tuloksekkaita palveluvuosia järjestössämme.

K-piirin lioneilla oli tilaisuus tutustua pääsihteeriin tammikuussa Kuopios-
sa Lions ritari -lounaalla. Iloinen yllätys oli, että Maarit oli liittynyt jo hieman 

Raimo Naumanen
päätoimittaja

aikaisemmin järjestön jäseneksi LC Helsinki/Malmittarien kautta. Näin hä-
nestä tuli toisen polven leijona, isähän on LC Rautalampi/Malvin aktivisteja.

Uuden pääsihteerin juhlapuheesta Kuopiossa jäi erikoisesti mieleen lau-
se, jossa hän kertoi järjestön tavan toimia vähempiosaisten auttamiseksi 
vapaaehtoistoiminnan kautta edistävän niitä arvoja, jotka ovat hänelle tär-
keitä ja joiden puolesta hän haluaa myös itse toimia. Hän kertoi tehneensä 
järjestötyötä 15 vuoden ajan ja kokenut sen omaksi tavakseen työskennellä.

 
Osallistukaa!

 Toimintakauden loppuosaan painottuvat kaikki tärkeät kokoukset. Klubin 
vuosikokouksen jälkeen on piirin vuosikokous, johon jokaisen klubin pitäi-
si lähettää viralliset edustajansa. Kokouksessa päätetään piirin toiminnasta 
seuraavaksi kaudeksi ja valitaan uudet virkailijat. Kesäkuun alussa on liiton 
vuosikokous Jyväskylässä, johon ilmoittautuminen on käynnissä. Sielläkin 
rakennetaan uuden kauden ohjelmaa ja äänestetään liiton puheenjohtajista.

Kesäkuun lopulla on sitten kansainvälinen vuosikongressi (convention) 
Busanissa Etelä-Koreassa. Suomi johtoon -toimikunta on haastanut klubit 
ja lionit joukolla mukaan. Yhteisen hankkeemme II varapresidentin viran 
saamiseksi Suomeen edistyisi ison harppauksen, jos voisimme näyttää voi-
mamme aktiivisena lionsmaana. Tarjolla on mahdollisuuksia jopa kympillä 
Busaniin arpajaisvoiton vauhdittamana.

Lähdetään nyt joukolla näihin tilaisuuksiin. Vain siten vauhditamme jär-
jestömme toimintaa!

Nyt on ilmoittautumisten aika.

Tiesithän, että Suomen Lions-liiton jäsenenä 
jäsenenä sinulla on vakuutusetuja Ifissä. 
Kannattaa hyödyntää kaikki edut, säästät 
selvää rahaa.
 Keskittämällä kaikki vakuutuksesi Ifiin 
saat reilun lisäalennuksen vakuutusmak-
suistasi. Järjestöasiakkaiden keskittämis-

alennukset ovat normaalia suurempia, 
parhaimmillaan jopa 15 %.
 Tutustu jäsenetuihisi osoitteessa if.fi . Ja 
vahingon sattuessa saat aina korvauspal-
velua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

Lisätietoja 010 19 19 19 tai if.fi 

ETUJA SUOMEN
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KANNEN KUVA: LC Askolan Suomi johtoon -puhtinuija esiteltiin ehdok-
kaalle PID Harri Ala-Kuljulle itselleen B- ja N-piirien yhteisessä Melvin 
Jones -lounastilaisuudessa 14.1.2012. Puhtinuijaa koristaa nyt LC Asko-
lan laatta ja kierron aloituspäivämäärä. Puhtinuijan ovat ideoineet klubin 
presidentti Timo Kiiskinen ja lion Mauri Lindström klubin 50-vuotisjuhlia 
valmistellessaan. Juhlat pidettiin joulukuussa 2011. Luomuvisakoivuisen 
puuaihion on löytänyt Pukkilasta metsäneuvoja, lion Anssi Korsström. 
Nuijan on sorvannut oppilastyönä Akseli Suomela, ohjaavana opettaja-
naan Sami Grek. Jokainen sääntöjen mukaan kierrättämiseen osallistunut 
klubi saa varteen oman renkaansa. Lisää tilaa klubien nimille on puisen 
kuljetuslaatikon kannessa ja reunoissa. Kuvassa vasemmalta lion Mauri 
Lindström, PID Harri Ala-Kulju ja Askolan klubin presidentti Timo Kiis-
kinen. Kuva: Antti ja Jatta Tuomikoski.
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sainvälisen hallituksen viimeisin suoma-
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lin julkaisu.
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Ihmiset yhtä perhettä

Uskomme myös, että kaikki maapal-
lon ihmiset ovat yhtä perhettä. Toi-
mintamme ympäristön suojelemi-
seksi on hellää huolenpitoa kaikista 
maapallon asukkaista. Olkaamme 
siis huhtikuussa tosi lioneita palvele-
malla maapalloa.  Teidän luottamuk-
senne palvelun voimaan ja jokaisen 
tulevaisuuteen on uskomattoman 
tärkeää miljoonien ihmisten kannal-
ta ympäri maailman.

Mitä kuuluu puiden istutukselle? Ku-
ten tiedätte, pyysin lioneita istutta-
maan tänä vuonna miljoona puuta. 
Lionien yleinen vastaus oli ”Sel-
vä juttu. Tuumasta toimeen.” Tä-
hän päivään mennessä olemme is-
tuttaneet jo yli seitsemän miljoonaa 
puuta.

Neljäs 
maailmanlaajuinen 

palvelutyökampanja

Pohjoisella pallonpuoliskolla kevät 
on jo aivan kulman takana. Haluan 
edelleenkin rohkaista lioneita nosta-
maan vihreät arvot kunniaan. Huhti-
kuussa lioneita pyydetään toteutta-
maan ympäristöhanke, joka kuuluu 
viimeiseen neljästä maailmanlaajui-
sesta palvelutyökampanjastamme. 
Siivotkaa jokia ja tienvarsia. Kierrät-
täkää matkapuhelimia, hävittäkää 
asianmukaisesti reseptilääkkeitä tai 
sponsoroikaa koululaisille ympäris-
töaiheinen kilpailu. Päättäkää pitää 
hyvää huolta arvokkaasta maapal-
lostamme.

    Voitte myös istuttaa puun. Se 
voidaan tehdä helposti kolmessa vai-
heessa: valitaan taimi, istutetaan se 
oikeaan paikkaan, huolehditaan siitä 
ja vahvistetaan sen kasvua. Uskot-
teko, että on mahdollista suorittaa 
vaiheet yksi, kaksi ja kolme? Tiedän, 
että sanotte ”kyllä”. Neljännenkin 
vaiheen suorittaminen on helppoa: 
välitetään jäsenistä ja vahvistetaan 
heidän kasvuaan.

Malli jäsenkasvulle

Asian ydin on siinä, että puiden is-
tuttaminen ei ole suurenmoista vain 
ympäristön kannalta, vaan hanke an-
taa meille mallin menestyksekkää-
seen jäsenkasvuun. Jotta saamme 
klubit kasvamaan, meidän on tun-
nistettava mahdollinen jäsen – joku 
sellainen, joka on halukas palvele-

maan. Vaihe kaksi: löydetään jäse-
nelle oikea paikka, toisin sanoen so-
piva klubi. Mikä kaikkein tärkeintä, 
viime vaiheessa välitetään jäsenes-
tä ja vahvistetaan häntä. Otetaan jä-
sen osaksi perhettä: Annetaan hänel-
le paikka pöydässä ja tehtävä, josta 
hän nauttii ja osoitetaan, että hänes-
tä välitetään. 

Olen tänä vuonna korostanut, mi-
ten tärkeätä on, että lionit uskovat 
palvelutehtäväämme ja toimivat per-
heen tavoin. Nämä kaksi asiaan ovat 
aivan keskeisiä minkä tahansa hank-
keen kannalta. Luonnonvarojen suo-
jeleminen tarkoittaa, että luotamme 
tulevaisuuteen. Toimimme nyt, jot-
ta parannamme lastemme ja lasten-
lastemme tulevaisuutta. Uskomme 
heidän tulevaisuuteensa. 

Vihreät arvot 
kunniaan huhtikuussa

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.

Kansainvälinen presidentti Wing-Kun Tam puhuu luonnon puhtauden puo-
lesta. Hän kehottaa siivoamaan jokia ja tienvarsia. Hän pyytää kierrättämään 
matkapuhelimia, hävittämään asianmukaisesti reseptilääkkeet tai lionit voi-
vat sponsoroida koululaisille ympäristöaiheinen kilpailu. Tam pyytää pitämään 
hyvää huolta arvokkaasta maapallostamme.

Wing-Kun Tam
Lions Clubs Internationalin 

presidentti



Suomen Lions-liiton koskaan suurin 
kehitysyhteistyöhanke on Sri Lan-
kan Ratnapuraan rakennettu Lions 
silmäsairaala. Viime syyskuun leh-
dessä kerroin erityisesti sen raken-
tamiseen liittyvistä asioista. Tässä 
vaiheessa ja jatkossa päästään sen 
toiminnan esittelyyn.

Tämän lehden mennessä pai-
noon, vierailee Suomen Intian Del-
hissä oleva Suurlähettiläs Terhi Ha-
kala sairaalassa 21.1.2012. Teen 
seuraavan seurantamatkan sinne sa-
maan aikaan. Tästä vierailusta tar-
kemmin seuraavassa lehdessä.

KIITOS !
Joulukorttiaktiviteettiin jouluna 2011 osallistuneille lions-klubeille ja lioneille.

Suomen Lions-liitto ry
KORTTITYÖRYHMÄ

Sri Lankan silmäsairaala toimii
Tässä vaiheessa voidaan tode-

ta, että sairaala aloitti toimintansa 
18.8.2011. Ensimmäiset 15 harmaa-
kaihipotilasta leikattiin 11.1.2012. 
Muilta osin potilastiedot ovat seu-
raavat:

Meillä oli 14.1.2012 aamuun 
mennessä 
– 2499 potilasta kortistossa
– 254 potilasta, joilta on löydetty 
 harmaakaihi
– näistä 64 on alkava harmaakaihi 
 (early cataract)
– potilaskäyntejä sairaalassamme 
 on yht. 5509
– 15 on leikattu

Kuten sanoin, niin lisää tietoa tulee 
seuraavassa lehdessä.

Erkki Laine
Sairaalatyöryhmän pj.

Sairaalan henkilökuntaa kokoontuneina vastaanottotiskin luona. 
Kuva: Erkki Laine.

Sairaalan aulan seinällä on UM:n tu-
kijailmoitus ja Sri Lankan Lions-Ystä-
vien Seuran logo, jonka sairaala on 
nyt ottanut myös omaan käyttöönsä. 
Kuva: Erkki Laine.

Neljä ehdokasta varapuheenjohtajaksi
 

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaiden 
hakuaika päättyi 16.1. Määräaikana puheenjohtajan tehtävää haki  
VCC Seppo Söderholm, LC Lappeenranta/Raja.

Varapuheenjohtajaksi on sen sijaan neljä hakijaa. Ehdokkaina ovat  PDG 
Asko Merilä LC Utajärvi,  IPDG Sakari Rahkala LC Ylivieska,  DG Pekka Sar-
vanto LC Helsinki/Kruunuhaka ja  PDG Esko Viinikainen Helsinki/Metsälä.

Vuosikokouspaikkakunnaksi vuodelle 2016 oli vain yksi hakija, kokous 
pidettäneen Turussa. Klubien vuosikokousaloitteita tuli määräaikana 12 ja 
ne käsitellään helmikuun KVN:n kokouksessa.
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Aina tapahtuu, kun toimeen tartutaan!
Hyvät lionit! Vuosi sitten vietim-
me talvea lumen ja pakkasen kou-
rissa, kun sen sijaan mennyt alkutal-
vi oli taas poikkeuksellisen lämmin. 
Sään ääri-ilmiöt tuntuvat jatkavan 
voimistumistaan. Kuinka ajankoh-
tainen onkaan ollut kansainvälinen 
puunistutusaktiviteettimme. Meidän 
tuleekin jatkaa ympäristöön kohdis-
tuvia aktiviteetteja koko järjestön 
voimin. Ympäristöasiat ovat etusi-
jalla kansalaisten ajatuksissa ja ne 
koetaan entistä tärkeämmiksi. Us-
kon, että toimimalla aktiivisesti ym-
päristön hyväksi lisäämme nuorten 
mielenkiintoa toimintaamme koh-
taan ja siten luomme pohjaa myös 
uusille jäsenyyksille. 

Vuoden lopulla saavutimme mer-
kittävän virstanpylvään suomalaises-
sa lionstoiminnassa, kun Sri Lankan 
silmäsairaala valmistui Ratnapuras-
sa. Tämä historiamme suurin kehi-
tysyhteistyöhanke toteutettiin yh-
teistyössä ulkoministeriön ja LCIF:n 
kanssa. Hienoa on myös, että suo-

men ulkoministeriö on luottanut 
tekemäämme työhön. Tästä osoi-
tuksena on, että saimme sairaalan 
jatkohankkeelle myös ministeriön 
tuen. Tällä jatkohankkeella takaam-
me käyttöpääoman riittävyyden sai-
raalan alkuvuosille, jotta leikkaukset 
ja hoidot saadaan varmistettua. Tätä 
kirjoitettaessa onkin jo ensimmäiset 
leikkaukset tehty. Projektin ensiluok-
kainen hoitaminen vain vahvistaa 
aiempaa tutkimusta, jossa lionit 
todettiin luotettavimmaksi avustus-
järjestöksi. Kiitos sairaalan toteutu-
misesta päätoimijoiden lisäksi kuu-
luu myös Sri Lankan Lions-ystävien 
seuran sadoille jäsenille, jotka ovat 
osaltaan tukeneet hanketta.

Jäsentilanne

Toimintakauden puolivälissä jäsen-
tilanteemme osoittaa –162 jäsenen 
vähennystä kauden alusta. Huoles-
tuttavaa jäsenmäärän pienenemisen 
lisäksi on se, että samana ajanjak-
sona on 9 klubia joutunut lopetta-

maan toimintansa. On surullista, 
kun näin pääsee käymään ja pel-
käänpä, että joudumme tämän tosi-
asian eteen jatkossa yhä useammin. 
Toivottavasti lopettaneen klubin jä-
senet eivät kuitenkaan irtaudu jär-
jestöstämme, vaan voivat jatkaa hy-
vää harrastustamme jossain toisessa 
klubissa. Nyt on korkea aika tehdä 
jäsenasioissa selkeät tavoitteet ja 
toimenpiteet, jotta vältytään onnet-
tomilta lopettamisilta. Tässä muuta-
mia tavoitelukuja. Klubin jäsenmää-
rän ei tulisi alittaa 25, mieluimmin 
30 jäsentä, jotta virkakierto toimisi 
hyvin. Otetaan vähintään yksi uusi 
jäsen joka vuosi. Klubin jäsenmää-
rään ei tulisi pienentyä.

Kansainväliset vieraat

Minulla on ilo kertoa, että kan-
sainvälinen presidenttimme Wing 
Kun-Tam Hongkongin Kiinasta tu-
lee vierailemaan maassamme maa-
lis-huhtikuun vaiheessa. Hänen toi-
veenaan on, että vierailullaan hän 
tapaisi mahdollisimman monta 
klubipresidenttiä ja leoa. Alustava 
suunnitelma on, presidentti- ja leo 
tapaaminen olisi lauantaina 31. päi-
vä maaliskuuta. IP Wing Kun-Tam 
vieraili edellisen kerran maassamme 
Eurooppa Forumin yhteydessä v. 
2009 Tampereella. Muistamme hänet 
miellyttävänä ja sympaattisena hen-
kilönä. Tervetuloa sankoin joukoin 
tapaamaan presidenttiämme. Myös 
1. varapresidentti Wayne Madden 
USA:sta on tulossa maahamme tou-
kokuun alkupuolella ja 2. Varapresi-
dentti Barry Palmer Australiasta tu-
lee vuosikokouk seemme kesäkuussa 
Jyväskylään. On upeaa, että saamme 

koko järjestömme korkeimman joh-
don kevään aikana maahamme. Se 
osoittaa arvostusta suurta lionsmaa-
ta Suomea kohtaan. Nämä vierailut 
vahvistavat myös PID Harri Ala-Kul-
jun valintaa tulevaksi kansainväli-
seksi presidentiksi. Ovathan kaikki 
kolme virassa olevaa presidenttiä jä-
senenä toimikunnassa, jolla on suu-
ri painoarvo seuraavien presidenttien 
valinnassa. 

Liittotoimiston 
kuulumisia

Liiton toimistossa on vuosi alkanut 
ilman pääsihteerin vakanssin hoi-
tajaa. Nykyinen pääsihteeri Mar-
kus Flaaming jäi vuoden alusta pi-
tämään rästiin jääneitä vapaitaan ja 
varsinaisesti eläkkeelle hän siirtyy 
30.6.2012. Tammi-helmikuun ajan 
pääsihteerin tehtävät hoidetaan luot-
tamushenkilöiden voimin. Uskon, 
että näistä vaiheista selviämme hy-
vällä yhteistyöllä, sekä kokeneen ja 
ammattitaitoisen liiton henkilökun-
nan avulla. Pahoittelen etukäteen, 
jos tästä vaiheesta aiheutuu jolle-
kin jotain harmia. Uusi pääsihtee-
ri Maarit Kuikka aloittaa tehtävässä 
maaliskuun alusta. Uuteen pääsih-
teeriin luodaan aina jonkin verran 
odotuspaineita, mutta tuntien Maa-
rit Kuikan taustat ja aiemmat työteh-
tävät yhdistettynä miellyttävän per-
soonan niin, uskon Hänestä olevan 
meille vielä paljon iloa. Toivotamme-
kin Maaritin lämpimästi tervetulleek-
si vaativaan, mutta varmasti mielen-
kiintoisen tehtävään.

Puheenjohtaja Heimo Potinkara esitti Suomen Lions-liiton onnittelut ja kiitok-
set Helsingin Laululle, LC Helsinki/Floorankentän järjestämässä joulukonser-
tissa Temppeliaukion kirkossa. Kuva: Antti Tuomikoski.

Heimo Potinkara
Puheenjohtaja
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Ge Sang liikuttui kyyneliin asti, kun 
hänen silmiltään otettiin siteet pois. 
“Kiitos silmieni parantamisesta”, tä-
mä 77-vuotias nainen huudahti. Hän 
on yksi niistä viidestä miljoonasta 
ihmisestä, joiden näkökyvyn parane-
minen on lionien ja SightFirst China 
Actionin ansiota. 

Jotta yhä useammat ihmiset pää-
sisivät osallisiksi avusta, lionit käyn-
nistivät lokakuussa 2011 SightFirst 
ChinaActionin (SFCA) III-vaiheen 
Shenzhenissä, Kiinassa. Päivän juh-
lallisuuksien aikana vihittiin käyt-
töön heikkonäköisille tarkoitettu kli-
nikka, laukaistiin käyntiin trakooman 
hävittämisohjelma sekä tehtiin nä-
köseulontoja. Ohjelmien tukemiseen 
SightFirst myönsi alustavaa apurahaa 
2,67 miljoonaa US dollaria.

On arvioitu, että yli 20 % kaikista 
kaihin sokeuttamista ihmisistä asuu 
Kiinassa, ja uusia tapauksia ilmaan-
tuu 400  000 tapauksen vuosivauh-
dilla. Silmätautiklinikat puuttuvat 
monista kaupunkien tai kun tien yllä-

pitämistä sairaaloista. Samoin puut-
tuu työvoimaa ja laitteistoja. 

“Olen ylpeä Kiinassa saavutta-
mastamme menestyksestä, jonka 
pohjana on pitkäkestoinen sitou-
tumisemme sokeuden vähentämi-
seen maailmanlaajuisesti. Campaign 
SightFirst II:n avulla kerätyin varoin 
kykenemme nyt jatkamaan ja laa-
jentamaan näköohjelmiamme aut-
taaksemme yhä useampia ihmisiä”, 
sanoo kansainvälinen presidentti 
Wing-Kun Tam. 

Trakooma poistetaan 
vuoteen 2016 mennessä

SightFirst -varoilla avustetaan Kii-
nan hallitusta hävittämään trakooma 
vuoteen 2016 mennessä trakooma. 
Trakooma on merkittävä terveydelli-
nen ongelma ja ehkäistävissä ja pa-
rannettavissa olevan sokeuden aihe-
uttajista johtavin. Lionien maailman 
näköpäivänä lionien hallintovirkaili-
jat ja Kiinan hallituksen ja terveys-

Lionit juhlivat näköpäivää Kiinassa

Club de Leones Torrevieja/Suomi 
on aloittanut käytettyjen silmäla-
sien  keräyksen kehitysmaiden 
asukkaille. Kampanjaa helpottaa 
Torreviejan lähellä oleva lasien kier-
rätyskeskus, joka on yksi kolmesta 
Euroopassa sijaitsevasta laitoksesta.

Yksi Torreviejan keräyspisteistä on 
lions-aktiivi Pirjo Miettisen Suomi-
kauppa ja Mimobile -myymälä, jossa 
hänen lisäkseen kampanjaa esittelivät 
lionit Markku Tuominen ja Jarmo Pel-
tonen. Kuva: Voitto Korhonen.

Torreviejan leijonilla silmälasien keräys

ministeriön edustajat allekirjoittivat 
virallisen sopimuksen, jolla tämä oh-
jelma laukaistiin käyntiin. 

Lionit vihkivät käyttöön myös the 
Shenzhen Lions Low Vision Rehabi-
litation Center -laitoksen, jonka tar-
joama heikkonäköisten koulutus-
ohjelma tulee palvelemaan useita 
kuntia Liaoningin maakunnassa. Li-
säksi lionit ja silmienhoidon ammat-
tilaiset suorittivat näkötarkastuksia 
ja jakoivat silmälaseja sadoille lap-
sille ja ikäihmisille. 

LCIF on myöntänyt kaksi SFCA 
-apurahaa, yhteensä yli 30,8 mil-
joonaa US dollaria. Kiinan hallitus 
on tullut vastaan yli 200 miljoonal-
la US dollarilla.

Maailman näköpäivä 
aloitettiin vuonna 1998

Maailman näköpäivä on kansain-
välinen tapahtuma, jonka lionit 
aloittivat vuonna 1998. Päivälle 
luonteenomaisia tapahtumia ovat 

näkötarkastukset, silmälasien lahjoit-
tamiset ja muut paikalliset hankkeet.

Haitissa lionit ja leot seuloivat 
130 seniorikansalaisen näön ja jakoi-
vat tarvitseville ilmaiset silmälasit. 
Guyanan lionit järjestivät näköseu-
lonnan alakoululaisille ja lahjoittivat 
myös yhdeksän valkoista keppiä so-
keille. Malesiassa seulottiin opiske-
lijoiden ja opettajien näköä, ja lionit 
lahjoittivat silmälaseja tarvitseville. 
Ranskassa 15 piirissä lionit seuloi-
vat yhteensä 3 778 ihmisen näön.

Näköseulonnan lisäksi filippiini-
läiset lionit tarkastivat noin 300 hen-
kilöä verenpainetaudin, diabeteksen 
ja muiden terveysongelmien varalta, 
jakoivat silmälaseja ja pitivät esityk-
sen silmienhoidosta. Vastaavasti 
Belizen lionit suorittivat näkö-, ve-
renpaine- ja verensokeritarkastuksia 
Belize Cityn asukkaille. 

Maailman näköpäivän tärkeisiin 
aktiviteetteihin kuuluu myös silmä-
lasien kerääminen. 

Tässä he ovat, perhe Herald. He ovat juuri päässeet muuttamaan uuteen 
kauniiseen kotiinsa. Talo on toinen niistä kahdesta suomalaisten leijonien 
jo tähän mennessä rahoittamista taloista Haitissa. Perheen isä Wilson (Ikä 
38), on myyjänä paikallisessa liikkeessä ja nyt töissä. Perheen äiti Charles 
Evania (Ikä 32) on hänkin myyjä. Lapset Mison (15), Floseléne (13), Fi-
seline (11) ja Rugodson (6) sekä vielä nimettömän vauvan tulemme ta-
paamaan vielä monesti uudestaan. 

Suomalaiset lions klubit ovat Jouluun mennessä lahjoittaneet 
Haiti-taloille yhteensä 

15 129, 20 euroa 
Haitilaisten taistelu elämän jälleenrakennushankkeessa jatkuu. Niin jatkuu 
meidänkin Haititalot projektimme. Suomalaiset leijonat rakentavat PYSY-
VIÄ, myrskynkestäviä taloja ja koteja haitilaisille. Tämä perhe on onnelli-
nen, heillä on nyt myrskyn kestävä koti... Toivottavasti saamme lahjoittaa 
sellaisen mahdollisimman monelle. Sinä ja klubisi voitte vaikuttaa siihen. 

Lahjotuksia Haiti-taloihin kerätään Suomen Lions-liiton KATASTROFI -ti-
lille humanitäärisenä keräyksenä 30.6.2012 asti eli tämän kauden loppuun. 

lion Leena Lappalainen 
Haiti -talot projektikoordnaattori 

PERHE HERALD Haitista 
sydämestään kiittää... 

Käytettyjen silmälasien keräys 
Costa Blancalla on osa LCI:n Sight 
First -kampanjaa. Sen tavoitteena on 
jo useita vuosia ollut parantaa kehi-
tysmaiden lasten ja aikuisten elämän 
laatua mm. näkökykyä parantamalla.

Optikot irrottavat vialliset linssit, 
kiinnittävät uudet sopivan vahvui-
set tilalle ja vaihtavat tarvittaessa 
kuluneet sangat uusiin. Valmiit la-
sit ja sangat puhdistetaan vielä alko-
holilla. Lopuksi kierrätyslasit saavat 
puhtaan kotelon. UPS (United Par-
cel Service) kuljettaa lähetykset esi-
merkiksi Ugandaan, Meksikoon tai 
Uruguayhin. Valmiita uusiosilmäla-
seja San Vicente del Raspeigin Mel-
vin Jones -keskuksesta lähtee vuosi-
tasolla noin 100 000 paria.

– Keräilylaatikoita olemme toi-
mittaneet Torreviejassa mm. optikko-
liikkeisiin, Suomi-Seuran toimistoon, 
seurakuntaan, Suomi-Kauppaan, 
Torre Marketiin, Masmovilin toimis-
toon ja lukuisiin suomalaisten suo-
simiin ravintoloihin, sanoo Markku 
Tuominen.

Kampanja jatkuu vielä kevättal-
vella, joten välillä koti-Suomessa 
käyvät voivat tuoda turhat silmäla-
sinsa keräyspisteisiin myöhemmin-
kin.

 Voitto Korhonen



8  LION  1/12

Pohjoismainen NSR-kokous pi-
dettiin tänä vuonna Reykjavikissa 
20.–21.1. Suomesta oli paikalla pie-
ni edustava ryhmä, mutta muista 
Pohjoismaista oli runsaasti osallis-
tujia: nykyisiä ja entisiä piirikuver-
nöörejä sekä osasta maita myös va-
rapiirikuvernöörejä, Pohjoismaiden 
nykyiset puheenjohtajat ja varapu-
heenjohtajat, kansainvälisen halli-
tuksen pohjoismaiset jäsenet sekä 
entisiä pohjoismaisia puheenjohta-
jia ja kansainvälisen hallituksen jä-
seniä. Myös Virosta oli muutama 
osallistuja. 

Tälläkin kerralla pohdittiin, ties 
monennettako kertaa, kokouksen 
tulevaisuutta, rakennetta ja asia-
sisältöä. Kokouksen järjestämisen 
ja siihen osallistumisen kalleutta va-
liteltiin. Päätettiin, että lähivuosina  
kokous pidetään enintään 100 kilo-
metrin päässä kansainvälisestä len-
tokentästä ja keskeisenä aiheena on 
kaikille ajankohtainen jäsenyys/joh-
tajuus. Seminaarien ja työryhmäis-
tuntojen aiheet olivat: kansainväli-
set suhteet, nuorisoleirit ja -vaihto, 
jäsenyys/johtajuus sekä tietotekniik-
ka. Näistä nuoriso- ja tietotekniikka-
asioiden yhteisneuvottelut saatetaan 

NSR pohti jälleen kerran 
tulevaisuuttaan

jatkossa siirtää Eurooppa Foorumin 
yhteydessä pidettäviksi. NSR-ko-
kous ten väliselle ajalle netti-,  skype-, 
sähköposti- ja puhelinkokouksia ja 
-neuvottelujen pitämistä menojen 
pienentämiseksi.

Uusiutuminen  
lähtee klubitasolta

Reykjavikissa puhuttiin paljon klu-
bien ja niiden toiminnan uusiutu-
misen tärkeydestä, vaikka pienin 
askelin. Uusiutuminen lähtee klubi-
tasolta, ei liiton johdosta. Toiminnal-
le on eduksi, että se on hauskaa ja 
että siitä saa jotain. Lionstoiminnan 
tunnettuutta on lisättävä ja uusien 
jäsenten rekrytoinnissa on muistet-
tava se, että mikään ei tapahdu sat-
tumalta, vaan kaikki on suunnitel-
tava etukäteen. Ihmisiltä voidaan 

Suomen ja Ahvenanmaan liput saapuvat juhlasaliin NSR:n avajaisjuhlassa Reykjavikissa. Kuva BVL.

Vilkkaasti käy keskustelu liiton varapuheenjohtajan Seppo Söderholmin ja is-
lantilaisen leijonan Gudrún Helga Össursdotterin välillä. Kuva: BVL.

PDG Liis Klaar esittelee kansainväliseen hallitukseen pyrkivän PDG Kalle Els-
terin ja hänen puolisonsa Main. Kuva: BVL.

ensiksi kysyä lionstoiminnasta ja lo-
puksi halukkuutta tulla mukaan pal-
velutyöhön. Nyt on saatava nuoria 
jäseniä, nuoria toimijoita etulinjaan 
sekä nuorekkuutta ja uusia ajatuk-
sia toimintaan.

Yhteenvetona ja tulevaisuuden 
kannustimena todettiin, että Skan-
dinavia on suuri lions-alue, jolla 
toimii 60  000 leijonaa. Niin suurel-
la joukolla on vaikutusta sekä lions-
liikkeen sisällä että sen ulkopuolella, 
jos osaamme koota voimamme yh-
teen tai toimia samansuuntaisesti, 
samalla toisiltamme oppien.

Seppo Söderholm
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Anna laulun raikua. Se oli suomalaisen NSR-ryhmän motto kun Daa – Daa lau-
lettiin ”Get Together”-illassa. Kuva: BVL.

Suomalaiset leijonat jakavat PID Harri Ala-Kuljun esittelylehtisiä IP-kandidaattien esittelyn yhteydessä neuvoston kokouksessa. Kuva: BVL.

Burkina Fason silmä- 
klinikka palveluprojekti

IR-seminaarin tärkein päätettävä 
asia oli tuleva yhteinen palvelupro-
jekti. Kahdesta vaihtoehdosta va-
littiin seuraavaksi NSR-projektiksi 
silmäklinikan käynnistäminen Afri-
kassa Burkina Fasossa. Projektivuo-
det ovat 2013–2015. Lisäksi kuultiin 
esitys meneillään olevan yhteispoh-
joismaisen projektin vaiheista ja tu-
loksista. 

Vuosien 2011–2013 projekti on 
Lions Quest-koulutuksen käynnistä-
minen Georgiassa. Koulutus on nyt 
aloitettu ja Georgiassa on jo pidet-
ty kaksi Lions Quest-kurssia. Seuraa-
va kurssi on helmikuussa. Suomen 
edustajana tämän projektin johto-
ryhmässä on Lions Quest-koulutta-
ja, lion Markus Talvio.

Kansainvälisten suhteiden se-
minaarissa oli pääpuhujana Islan-
nin International Development 
Agencyn pääjohtaja Engilbert Gud-
mundsson. Hän kertoi kansainväli-
sestä kehitysyhteistyöstä ja sen ke-
hityksestä viime vuosikymmeninä. 
Suuntaus on ollut kohti keskenään 
paremmin koordinoituja projekteja, 
joissa paikalliset kumppanit kohde-
maassa ovat ottaneet yhä enemmän 
osaa projektien suunnitteluun ja to-
teuttamiseen.

Kehittämisprojektin 
viimeinen vuosi 

Kansainvälinen johtaja, ID Gudrun 
Yngvadottir kertoi LCIF:n kehittä-
misprojektista, jossa on nyt meneil-
lään kolmas ja viimeinen vuosi. Pro-
jekti on saavuttanut hyviä tuloksia. 

Tavoitteeksi oli asetettu vuosittais-
ten lahjoitusten määrän nostami-
nen 20 miljoonasta 30 miljoonaan 
US-dollaria. Jo viime kaudella tämä 
tavoite ylitettiin noin 50 prosentil-
la. PID Tapani Rahko piti samaan ai-
heeseen liittyen esityksen siitä, mi-
ten Suomi saavutti viime kaudella 
LCIF MD-koordinaattori Marjo Kivi-
rannan johdolla erinomaisen tulok-
sen ja oli Euroopan paras lahjoitta-
ja LCIF:lle.

Seminaarissa, jossa käsiteltiin 
nuorisoleiri- ja nuorisovaihtoasioita 
päätettiin mm. että pidetään kiinni 
siitä ettei osallistumismaksuja peri-
tä nuorisoleirin osallistujilta. Poh-
joismaiden nuorisovaihtojohtajat 
pitävät kokouksensa päivää ennen 
Eurooppa Forumia. NSR-kokousten 
yhteydessä pidetyt kokoukset korva-
taan tarpeen tullen Skype-kokouksi-
na ja varsinkin ajoissa ennen Euroop-
pa Forumia. Suomen vastustuksesta 
huolimatta seminaari lausui mielipi-
teenään, että nuorisovaihto talvel-
la ei sovellu nuorisovaihto-ohjel-
maan. Suomen nuorisovaihtojohtaja 
YECD Tuula Rantaeskola esitti rapor-
tin Seattlen pohjoismaisesta nuori-
sovaihtostandista (Nordic Booth). 
Keskusteltiin nuorisovaihtostandin 
tarpeellisuudesta ja pidettiin tärkeä-
nä ja toivottavana että Pohjoismaat 
aktiivisesti osallistuvat vuosiko kouk-
seen Pusanissa tulevana kesänä ja 
toivoivat päämajan tukea tähän.

IT-seminaarissa esiteltiin ehdotus 

työryhmän perustamisesta mihin va-
littaisiin kaksi jäsentä jokaisesta Poh-
joismaasta. Työryhmän tehtävä olisi 
kehittää yhteinen IT-systeemi poh-
joismaisille lionsmaille. Esiteltiin ai-
kataulu missä lähdetään tämän päi-
vän tilanteesta, että kaikilla mailla on 
omat systeemit ja serverit ja edetään 
suunnitteluvaiheen kautta toteutuk-
seen, missä ensi vaiheessa kaikki 
käyttäisivät erikseen samaa systee-
miä. Sen jälkeen siirryttäisiin käyttä-
mään järjestelmää, missä on mahdol-
lisuus valita kieli tarpeen mukaan. 

Jäsen (GMT)- ja johtajuus (GLT)
asiat käsiteltiin seminaareissa. Poh-
dittiin mm. sitä, onko meillä johta-
juusongelma jonka seurauksena on 
huono jäsenrekrytointi. Tätä tarkas-
teltaessa voidaan lähteä klubitasol-
ta, kun valitaan klubipresidentti. Va-
litaanko se, joka parhaiten soveltuu 
tehtävään vai se joka on vuorossa? 
Jokaiselle johtajaksi haluavalle on 
tarjolla koulutusta klubi- ja piirita-
solta ylöspäin hierarkiassa. Jäsenrek-
rytointissa pitää olla luova, muuttaa 
aktiviteettejämme – keksiä uusia ide-
oita. Paikallinen näkyvyys on tärkeä. 
Tämän takia voidaan esimerkiksi il-
man korvausta osallistua toimitsi-
jatehtäviin nuorisotapahtumissa. 
Näin me myymme omaa brändiäm-
me ja houkuttelemme uusia jäse-
niä klubeillemme. Ehdotettiin, että 
GMT/GLT olisi pysyvä seminaariai-
he NSR:ssä. 

BVL
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LC Askola vietti 50-vuotischarter 
-juhlaansa 10.12.2011. Perinteisessä  
juhlaohjelmassa ohessa tarkasteltiin 
klubin puolen vuosisadan taivalta, 
mutta katsottiin myös eteenpäin. 
Klubi julkisti kehittämänsä Suomi 
johtoon -puhtinuijan pelinsääntöi-
neen.

– Lions-logossamme on kaksi lei-
jonan päätä. Toinen katsoo taakse-
päin, toinen eteenpäin. Menestykse-
käs klubi, kuten Askola, voi katsoa 
ylpeänä taaksepäin, mutta samaan 
aikaan pitää muistaa myös tämä päi-
vä ja tulevaisuus, totesi lion Mauri 
Lindström esitellessään klubin uu-
den hankkeen.

– Katsoessamme taaksepäin 
näem me oman klubimme osana 
suomalaista, maailman huipputa-
soa edustavaa lionstoimintaa. Mis-
sään muualla koko maailmassa ei 
järjestömme ole yhtä vahvasti osa 
yhteiskuntaa kuin Suomessa, yksi 

Suomi johtoon 
-puhtinuija 
kiertämään Askolasta

200:sta suomalaisesta on leijona. 
Olemme Askolasta omalla panoksel-
lamme pystyneet vaikuttamaan tä-
hän myönteiseen kehitykseen.  Kun 
katsomme eteenpäin näemme suu-
ren haasteen: hyvä suorituksemme 
leijonina pitää saada koko kansain-
välisen järjestön käyttöön nostamal-
la suomalainen johtaja kansainväli-
seksi presidentiksi, lion Mauri jatkaa.

– Symbolinen Puhtinuija on Har-
ri Ala-Kuljun tuliainen päämajaan 
hänen ottaessaan korkean virkansa 
vastaan. Sitä ennen siihen pyritään 
saamaan mahdollisimman monen 

suomalaisen lions-klubin muistoren-
kaat ja -laatat mukaan. Ilman rahaa 
rattaat eivät liiku, joten renkaan kiin-
nittäminen edellyttää klubin osallis-
tumista vapaaehtoiseen tukikeräyk-
seen, lion Mauri Lindström kertoo.

Suomi johtoon -puhtinuija luovu-
tettiin tilaisuudessa kummiklubin LC 
Helsinki/Hietalahden haltuun, pon-

Suomi johtoon -puhtinuija sai innostuneen vastaanoton. Virallisesti nuija an-
nettiin ensimmäiseksi Askolan kummiklubille LC Helsinki/Hietalahdelle. Muut 
sitten vuorollaan. Kuva: Ara Antin.

Lion Mauri Lind-
ström kertoo puhti-
nuijan periaatteista, 
kuulijoina piirikuver-
nööri Pekka Sarvan-
to ja puheenjohta-
ja Heimo Potinkara. 
Kuva: Ara Antin.

PID Harri Ala-Kulju 
ja aikanaan pääma-
jaan vietävä Puhti-
nuija. Kuva: Antti 
Tuomikoski.

tevan vaatimuksen nuijan hallintaan 
esitti myös LC Helsinki/Ruoholahti. 
Julkaisemme pelinsäännöt ohessa. 
Puhtinuija on humoristinen keven-
nys sinänsä vakavasti otettavaksi tar-
koitettuun lionstoimintaan. Askolan 
klubin juhlissa oli oikeasti hauskaa.

Markku Talvio, PDG

Suomi johtoon -puhtinuijan säännöt  
Tavoite 
Yhdistää kaikki Suomen 26 000 lionia ja 950 klubia tukemaan 
PID Harri Ala-Kuljun ehdokkuutta maailman parhaan palvelujärjestön 
korkeimpaan johtoon.
Luoda ainutlaatuinen symboli ja tarina kansainväliselle foorumille tämän 
päivän suomalaisesta yhteishengestä. 
Luovuttaa puheenjohtajan työkalu tulevalle kansainväliselle presidentille 
päämajaan vietäväksi.

Säännöt
Suomi Johtoon -puheenjohtajan nuija kiertää suomalaisia klubeja 
10.12.2011 alkaen.
Puheenjohtajan nuija viedään viikon sisällä seuraavalle klubille vähintään 
kolmen lionin toimesta.
Puheenjohtajan nuijan eteenpäin luovuttava taho maksaa vapaaehtoisen 
tukimaksun Suomi Johtoon -kampanjan tueksi. Tukimaksu suoritetaan ja tieto 
tukimaksun suuruudesta toimitetaan kampanjasivuston käyttöön. 
Tiedon toimittaa nuijan eteenpäin luovuttanut klubi.
Toivomus on, että klubi kiinnittää varteen renkaan. Rengas sisältää klubin 
nimen ja päivämäärän.
Puheenjohtajan nuija viedään klubin viralliseen tilaisuuteen 
(esimerkiksi hallituksen kokous, kuukausikokous, tapahtuma, aktiviteetti). 
Luovutuksesta otetaan digitaalinen kuva, joka toimitetaan kampanjasivuston 
käyttöön. Kuvan ottaa ja toimittaa eteenpäin nuijan luovuttanut klubi.

Yhteystiedot
VASTUUHENKILÖ: Mauri Lindström, LC Askola puh. 0400 301480 
mauri.lindstrom@lions.fi
AINEISTON TOIMITUS: lars.rosenberg@fimnet.fi
AINEISTON JULKAISU: http://www.lions.fi/district107-n/Askola/
Lukuisia klubivierailuja Suomi Johtoon -kampanjan hyväksi, myös kesäkaudella!

Timo Kiiskinen
LC Askola, klubin presidentti



 1/12  LION  11

Me palvelemme -tunnuksen sisältä-
mä periaate tulee esille Lions-klubin 
sääntömääräisen tarkoituksen toises-
sa kohdassa ”edistää yhteiskunnal-
lista ja yleishyödyllistä toimintaa”. 
Saman suomalaisten Lions-klu bien 
mallisäännöissä esitetyn klubin tar-
koitusluettelon seuraava kohta kuu-
luukin: ”Kannustaa palvelunhaluisia 
henkilöitä epäitsekkääseen toimin-
taan kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla ilman henkilökohtaista talou-
dellista hyötyä”. Kannustamiseen 
liittyy, että toimintamme on kiinnos-
tavaa ja siihen tarvitaan elementte-
jä, jotka tekevät siitä kivaa. Askola-
laisten oivallus hauskasta nuijasta ja 
leikkimielisestä kilvoittelusta on ke-
vennys vaativaan asiaan.

Mitä mieltä olet leikinlaskusta 
yhteiskunnallisen ja yleishyödyl-
lisen toiminnan osana?
– Askolan leijonien lanseerama kil-
pailu on minusta oivallinen esi-
merkki onnistuneesta, positiiviseen 
ajatteluun perustuvasta kampan-
joinnista suomalaisille merkittävän 
asian puolesta.  Onnistunut leik-

kimielisyys on parasta polttoainet-
ta onnistuneeseen kampanjointiin. 
Askolan leijonat ansaitsevat siitä 
kiitoksen.

– Toisaalta leikinlasku on vaikea 
laji varsinkin silloin, kun kommuni-
koidaan eri kulttuurien kesken. Meil-
lä suomalaisilla on oma tyylimme, 
mutta jo Keski-Euroopassa voi ol-
la, ettei hyviä vitsejämme ymmär-
retä, puhumattakaan kaukomaista. 
Varovaisuus on näissä yhteyksissä 
tarpeen.

– Pidetään me Suomessa oma 
tyylimme: “Kun teemme, emme tee 
vakavissaan, mutta teemme tosis-
saan. Kun teemme, emme ota ke-
vyes ti, mutta otamme rennosti”. 
Tässä tyylissä Askolan leijonien idea 
osuu napakymppiin.

Harri, miltä tuntuu ottaa suoma-
laisten puhtinuija Chicagoon?
– Suurin ylitettävä kynnys on tulla 

KLUBITOIMINTA

PID Harri Ala-Kulju.

valituksi. Sen eteen on vieläkin teh-
tävä koko ajan töitä. Kun tämä kyn-
nys on ylitetty, nuija on kevyt kan-
taa vaikka maailman ympäri.

Tuleeko mieleesi joitakin hausko-
ja Lions-tempauksia?
– Nenäpäivänä varmaan näytämme 
hauskoilta punaisine neninemme. 
Teemme tempauksemme kuitenkin 
tosissaan. Hauskuus syntyy yhdessä 
tekemisestä ja siinä syntyvistä kom-
melluksista. Niitä on omassakin klu-
bissani runsain mitoin. Kerran toim-
me joulukuusia myytäväksi kontissa, 
jossa edellisenä lastina olivat Islan-
nin sillit. Pakkanen jäädytti kuuset ja 
myynti kävi, mutta palautusprosent-
ti oli korkea, kun sillin haju laski mo-
nen joulutunnelmaa. Nyt joulukuus-
sa Espoon joen tulva muutti monet 
Mini-Golf-ratamme radat lautoiksi 
seilaamaan väliaikaista Kirkkojärveä 
pitkin ja poikin. Näky oli huvittava, 

mutta edessä oleva työ synkensi kyl-
lä tunnelman. 

Kivoista ajatuksista tulee mieleen 
vielä mallisäännöissämme esitettyyn 
klubin tarkoitukseen liittyen: ”Osoit-
taa aktiivista harrastusta yhteiskun-
nan taloudellista, sivistyksellistä, 
sosiaalista ja siveellistä menestys-
tä kohtaan”, sekä ”antaa tilaisuuk-
sia vapaaseen keskusteluun kaikis-
ta yleisesti kiinnostavista asiois ta, ei 
kuitenkaan väittelyyn puoluepolitii-
kasta eikä uskonnosta”.  Kiinnosta-
vaan tapaamiseen on kiva tulla uu-
destaan.

Markku Talvio, PDG

– KIVAA JA INNOSTAVAA

Ajankohtainen esitelmä kiinnostaa 
ja aiheuttaa keskustelua. Pähkinä-
rinteen klubin tammikuun kokouk-
sessa vieraili Pellervon taloudellisen 
tutkimuslaitoksen eläkkeellä oleva 
johtaja, professori Pertti Kukkonen. 
Hänen alustuksensa aihe oli ajankoh-
tainen eurokriisi. Professori Kukko-
sen erityisosaamista on ekonomet-
risten mallien käyttäminen ilmiöiden 
tulkitsemiseen. Hän toi mielenkiin-
toisen uuden näkökulman käynnissä 
olevaan julkiseen keskusteluun ver-
taamalla kansantalouden tilinpidon 
lukujen ja ekonometristen mal lien 
avulla Suomen kotitekoista 1990- 
luvun lamaa Etelä-Euroopan mai-
den tämän hetkiseen tilanteeseen.

Yhteistä 1990-luvun Suomelle ja 
2010-luvun Kreikalle, Italialle, Es-
panjalle ja Portugalille on velkaan-
tuminen ja alijäämäiset budjetit sa-
manaikaisesti kun vaihtotasekin on 
alijäämäinen ja kustannustaso ei 
mahdollista viennin kasvattamista. 

Klubitapaamiset kiinnostaviksi
Suomen valuutan jättäminen kellu-
maan ja sen devalvoituminen ratkaisi 
tuolloin Suomen ongelman. Kukko-
nen laati aikoinaan ekonometristen 
mallien mukaan skenaarion, miten 
Suomessa olisi käynyt, jos valuutan 
arvoa ei olisi muutettu. Tulos: yli sa-
tatuhatta työtöntä enemmän.

Etelä- Euroopan mailla ei deval-
vaation käyttö nykytilanteessa ole 
mahdollista. Muilta osin kansanta-
louksien tilanteet ovat vertailukelpoi-
sia Suomen 1990-luvun tilanteeseen. 
Tämä toi lisävalistusta julkisuuden 
keskusteluun siitä, miksi kreikkalais-
ten ongelmat ovat myös suomalais-
ten ongelmia. Ratkaisut puolestaan 
kuuluvat politiikkaan ja siihen liitty-
vistä erimielisyyksistä ei klubin tilai-
suuksissa ainakaan väitellä.

Oli kivaa saada oman klubin ko-
kouksessa uusi näkökulma asiaan, 
jota media pohtii päivittäin.

Markku Talvio, 
LC Vantaa/Pähkinärinne

Asiantuntijan tulkinnan avulla vaikeatkin kuviot saadaan osaksi arkipäivän 
ajankohtaista keskustelua. Professori Pertti Kukkonen vieraili tammikuussa 
2012 Pähkinärinteessä. Kuva: Tapani Mäkipää.
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Ratnapuran silmäklinikka -hankkeen 
ensimmäinen vaihe on saatu pää-
tökseen. Rahoitus on saatu Suo-
men valtion kehitysyhteistyövarois-
ta sekä lionsklubien kansainväliseltä 
sää tiöltä LCIF:ltä. Sri Lankan Lions- 
ystävien seura on vastannut suoma-
laisille leijonille jääneestä hankkeen 
omavastuuosuuden varojen kerää-
misestä ja saattamisesta projektin 
käyttöön.

– Olemme jakaneet kunniataulu-
ja lionsklubeille ja toimintaamme tu-
keneille yrityksille kotimaassa, kuten 
tämän lehden palstoilla on kerrottu. 
Ratnapuran silmäklinikka on konk-
reettinen toimenpide myös lionsklu-
bin sääntöjen mukaisen ykköstarkoi-
tuksen, yhteisymmärryksen hengen 
luomisessa maailman kaikkien kan-
sojen keskuuteen, toteaa seuran pu-
heenjohtaja PDG Otfried Blümchen.

– Saksalainen ystävyyspiirimme 

Sri Lankan lionsystävät muistivat
ulkomaisia tukijoitaan

Suomalaiset kunniataulut  tsekin- ja saksankielisinä. Kuvassa vasemmalta DG 
Marianne Risch-Stoltz DG 110-OS, PDG Otfried Blümchen sekä firma Grü-
nin edustajat myyntijohtaja Martin Kostroun ja toimitusjohtaja Mario Rüster.

Vapaaehtoinen tukikeräys 
hyvässä vauhdissa
Suomi Johtoon -kampanjan tukemi-
seksi joulukuussa käynnistetty tuki-
maksukeräys on hyvässä vauhdis-
sa. Keräyksen tavoitteenahan on 
hankkia käyttövaroja viime vuonna 
käynnistettyyn projektiin, jonka tu-
loksena edustajamme PID Harri Ala-
Kulju valitaan Lions-järjestön presi-
dentiksi. Tavoitteemme presidentin 
tehtävän saamisesta Suomeen on 
edelleen mahdollinen, mutta varo-
ja kampanjatoimenpiteisiin tarvitaan 
edelleen. 

Mihin rahat käytetään
Merkittävimpiä kustannuseriä ovat 
matkat kansainvälisiin Lions-tapah-
tumiin esittäytymismielessä. Lions-
presidentin vaalikampanjaa voi 
hyvin verrata juuri päättyneissä pre-
sidentin vaaleissa nähtyihin ehdok-
kaiden kiertueisiin.  Tuntematon-
ta ehdokasta ei valita presidentiksi 
Lions-järjestössäkään. Kampanjan 
vakuuttavuus perustuu siihen, että 

KYMPILLÄ BUSANIIN?
esittäytymisiä ja keskusteluja ei käy 
ehdokas yksin, vaan mukana on ai-
na oltava toinen henkilö Suomesta. 
Muut mahdollisesti mukana olevat 
henkilöt, esimerkiksi puolisot mak-
savat matkansa itse

Rahaa käytetään myös esitteiden 
painattamiseen, nettisivujen ylläpi-
toon ja kehittämiseen sekä kotimaan 
kokous- ja matkakuluihin. Kampan-
jan asiantuntijat ja suomalaiset vai-
kuttajat toimivat luonnollisesti tal-
koohengessä ilman palkkioita. 

Keräys aloitettiin 
joulukuussa 2011
Kampanjan rahoitukseen päätettiin 
vuosikokouksessa 2011 kerätä va-
roja järjestämällä arpajaiset. Kun lu-
van saanti tähän tarkoitukseen osoit-
tautui mahdottomaksi, päätimme 
järjestää Kuvernöörineuvoston hy-
väksymänä vapaaehtoisen tukimak-
sukeräyksen, joka on ollut käynnis-
sä joulukuusta 2011 alkaen. Lionien 
suhtautuminen keräykseen on ollut 
varsin myönteistä. 

D 110-OS on alusta lähtien tuke-
nut suomalaisten leijonien kehitys-
yhteistyöhanketta. Kaksi saksalaista 
klubia on lahjoittanut omista aktivi-
teettivaroistaan silmäklinikalle. Ys-
tävyyspiirimme panosti niin paljon, 
että sairaalan varavoimageneraatto-
ri hankittiin heidän tuellaan. Eräs pii-
rin leijona ohjasi 50-vuotispäivänsä 
muistamiset hankkeen hyväksi, lion 
Otfried kertoo.

Lions-piiri 107-H:n ystävyysmat-
kalla joulukuussa jaettiin Sri Lankan 
Lions-ystävien seuran saksan- ja tse-
kinkieliset kunniataulut Sri Lankan 
silmäklinikkahankkeen tukemiseen 
osallistuneille saksalaisille ja tsekki-
läisille ystävillemme. Kunniataulun 
saivat piiri 110-OS, LC Königsbrück 
ja lion, Dr. Klaus Hahn Fichtelber-
gin lounastilaisuuden yhteydessä se-
kä firma Grün Karlovy Varyssä järjes-
tetyn kahvitilaisuuden yhteydessä.

Harri tarvitsee klubien tuen
Tulevan presidentin valinnassa tär-
keintä on tietenkin, että valittava 
henkilö on tiedoiltaan ja taidoiltaan 
pätevä ison vapaaehtoisorganisaa-
tion johtajaksi. Me tunnemme Har-
rin ja tiedämme, että siltä osin asia 
on kunnossa. Pitkä kokemus ja näy-
töt kansainvälisissä ja kotimaisissa 
tehtävissä riittävät pätevyyden to-
distamiseen. 

Tärkeää on myös, että me suo-
malaiset osoitamme omalla toimin-
nallamme olevamme ehdokkaamme 
tukena. Sen osoittamiseksi päätim-
me osana tukimaksukeräystä järjes-
tää mahdollisimman monelle suoma-
laiselle lionille tilaisuuden osallistua  
tänä vuonna kansainväliseen vuosi-
kokoukseen Busanissa Etelä-Koreas-
sa. Näkyvyys Conventionissa on osa 
kampanjaa. Siellä klubien edustajilla 
on mahdollisuus osallistua äänestyk-
siin, saada tietoa ja koulutusta, mut-

ta ennen kaikkea tavata toisia lionei-
ta eri puolilta maailmaa.

Miten keräykseen osallistutaan?
Osallistumalla tukimaksukeräyk-
seen Lions-klubi voi saada itselleen 
mahdollisuuden lähettää edusta-
jansa Busanin Conventioniin. Eh-
dotuksemme on 10 € /lion, mutta 
kaikki summat ovat tervetulleita. 
Myös ostamalla kampanjapinsse-
jä ja paitoja voi osallistua kampan-
jaan. Kaikki 30.3.2012 mennessä tu-
kimaksunsa tilittäneet osallistuvat 
Busanin matkojen jakoon. Keräyk-
seen voi toki osallistua maaliskuun 
lopun jälkeenkin.. Säännöt ja osal-
listumisohjeet löytyvät osoitteesta 
www.lionharri.fi. 

Jouko Ruissalo
Suomi Johtoon kampanjapäällikkö
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Busan on vilkas ja vauras merenran-
takaupunki massiivisine satamineen 
ja valtavine siltoineen. Kaupungin 
äänet ja sen 3,5 miljoonan asuk-
kaan nopearytmisen puheen korke-
us ylittävät hyvinkin suurkaupungin 
normaalin huminan. Vasta iltamyö-
hään kaupungin pauhu vaimenee 
korealaisten mennessä nukkumaan 
 Aasian korkeimmalle kohoavissa ker-
rostaloissa.  

Kaupunki sopii oivallisesti ko-
kous paikaksi kansainväliselle järjes-
tölle, jonka jäsenet viihtyvät kiirei-
sissä yhteiskunnallisissa tehtävissä. 
Busan isännöi 95. kansainvälisen 
vuosikongressin 22.–26. heinäkuu-
ta. 

Koreassa on  
85 000 lionia  

Korean lionien juuret juontavat sy-
välle ja laajalle. Ensimmäinen klubi 
perustettiin Souliin vuonna 1959. 
Koreassa on yli 85  000 lionia, jois-
ta kymmenien tuhansien odotetaan 
osallistuvan ainakin osaan kongres-
siohjelmista. Heidän joukossaan 
on Soulista kotoisin oleva vuoden 
2003–2004 kansainvälinen presi-
dentti Tae-Sup Lee.

Korean toiseksi suurin kaupunki 
Busan on perustettu jo 1600-luvulla. 
Kahden suurvallan – Kiinan ja Japa-
nin — väliin jääneen maan satama-
kaupunkina Busan on ollut vuosisa-
toja lujilla. Tuhoisan Korean sodan 
aikana 60 vuotta sitten Busanista 
tehtiin valtava pakolaisleiri joukko-
jen taistellessa puolustaakseen vas-

Elämää sykkivä Busan
ta perustetun Etelä-Korean viimeisiä 
rippeitä. Sotilaat piileskelivät alueel-
la, jota kutsuttiin nimellä ”the Pusan 
Perimeter”.

Vaikka Busanin satama onkin 
maailman viidenneksi vilkkain, var-
sinainen turismi suuntautui pitkään 
vain pääkaupunkiin Souliin. Matkai-
lijat löysivät Busanin vasta, kun kau-
punki oli rakentanut ihmisiä kihise-
vän infrastruktuurin täydentämään 
aluetta, jolla on tarjota rikas histo-
ria, loputtomasti meren antimia, vä-
kevä paikallinen juoma ja suuren-
moiset näkymät merelle. 

Gimhaen kansainväliseltä len-
tokentältä pääsee taksilla puoles-
sa tunnissa Haeundaeen, Busanin 

Diamond Bridge -sillalle. Sillan toista 
tornia ohitettaessa näkyy 70-kerrok-
sisia I’Parkin kerrostaloja, jotka näyt-
tävät jättiläismäisten, kiiltävien oh-
justen alaosilta. Niistä on kaupungin 
kallein näköala. 

Haeundae on Busanin hiekkaran-
nanpuoleinen turismin ja kongressi-
en keskuspaikka. Siellä pidetään joka 
lokakuussa Aasian suurimmat filmi-
festivaalit. Sanalla sanoen  Haeundae 
on jalokivi Busanin iäkkäässä ja ai-
koinaan kulahtaneessakin kruunus-
sa. Siellä on myös Shinsegae, maail-
man suurin tavaratalo. Haeundaessa 
riittää tekemistä vierailun ajaksi; 
totta kai aurinkoa ja hiekkaa, mut-
ta myös yöelämää ja ruokapaikkoja 
kierreltäväksi ja nautittavaksi.

Loistavan infrastruktuurinsa an-
siois ta kaupunki vastaa yhä parem-
min hallituksen sille antamaa nimi-
tystä “dynaaminen Busan”. Vielä 
1970-luvulta aina 80-luvun lopulle 
Busanin tunnettiin ”maailman ken-
käpääkaupunkina”, sillä ensimmäi-
set massatuotannossa olleet Nike-
tossut ja 80 prosenttia maailman 
kaikista jalkineista valmistettiin siel-
lä. Busan on kulkenut pitkän matkan 
noista ajoista.   

    Bobby McGill

Seomyeon Street on yksi monista 
kaupallisista keskuksista.

The Dogye Lions Clubin jäsenet vievät brikettejä tarvitseville. Korean lionit tekevät usein käytännön palvelutyötä. 

kongressialueelle. Kaupungin lä-
pi pohjois-eteläsuunnassa kulke-
vassa Geumjeong-vuorijonossa nä-
kee siellä täällä esimerkkejä Busanin 
historiasta ja kulttuurista, kuten 
suuri kivilinnoitus, idyllisiä budd-
halaistemppeleitä, kuumia lähteitä 
ja omalaatuisia pieniä, laaksoon pii-
loutuneita kyliä, joissa tarjotaan her-
kullisia aterioita. 

Itään päin jatkettaessa laskeudu-
taan asteittain Busanin maamerkille, 



14  LION  1/12

Kansainvälinen vuosikokous on toista kertaa Etelä-Koreassa.
Busanin upea satamakaupunki on loputtoman smaragdinvihreän meren
äärellä. Se on paratiisi meren antimista pitäville ja jännittävä määränpää,
jossa kävijät pääsevät nauttimaan Etelä-Korean eloisasta kulttuurista.

Tapahtuma tulee varmasti olemaan elämys jokaiselle osallistujalle. Yhdessä
me suomalaiset lionit saamme kokea jotain sellaista, josta on paljon
kerrottavaa ystävillemme kotimaassa. Matkalla hankitut uudet lion-
ystävyydet rikastuttavat elämäämme vuosikausia.
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Vaikka Suomen Lions-liiton uudek-
si pääsihteeriksi valittu YTM Maarit 
Kuikka ei ole vielä ottanut virkateh-
täviään vastaan, nähtiin hänet juh-
lapuhujana 14.1.2012 Kuopiossa 
Lions Ritari-lounaalla. Työt alkavat 
1.3. mutta pikku hiljaa hän on pe-
rehtynyt tulevaan työkenttäänsä. Si-
tä ennen hän ehti liittyä LC Helsinki/
Malmittariin ja käväisi jo ensimmäi-
sessä klubikokouksessakin. 

– Lions-liitto ry on minulle jo lap-
suudesta tuttu järjestö. Vanhem-
pani toimivat kotipaikkakuntani LC 
Rautalampi/Malvin toiminnassa ak-
tiivisesti. Muistan avustaneeni hei-
tä Punainen Sulka -keräyksen toteut-
tamisessa 1980-luvulla. Olen myös 
sen klubin ensimmäinen kv-nuori-
sovaihtoon vuonna 1985 lähetetty 
oppilas: vietin kesäni Yhdysvalloissa 
 Iowan osavaltiossa, jossa sain tutus-
tua paikalliseen Lions-toimintaan, 
sanoo pääsihteeri Maarit Kuikka.  

– Edellisin kokemukseni Lions-
toiminnasta ennen valintaproses-
siin lähtemistä onkin vuoden 2006 
Punainen Sulka -keräys, jossa tämän-
hetkinen työnantajani Lastensuoje-
lun Keskusliitto toimi yhteistyö-
kumppanina ja auttoi keräysvarojen 
suuntaamisessa sen jäsenjärjestöjen 
toimintaan.

– Järjestön tapa toimia vähempi-
osaisten auttamiseksi vapaaehtois-
toiminnan kautta edistää niitä arvoja, 
jotka ovat itselleni tärkeitä ja joiden 
puolesta haluan myös itse toimia. 
Olen tehnyt järjestötyötä jo 15 vuo-
den ajan. Olen kokenut sen omaksi 
tavakseni työskennellä yhteisiin pää-
määriin pääsemiseksi ja edistää nii-
tä. Olen työhistoriani aikana päässyt 
olemaan mukana kahden ison kan-
sallisen järjestön järjestötoiminnas-
sa ja vaikuttamistyössä. Kummankin 
organisaation perusta rakentuu alue- 
ja paikallistasoilla toimivien vapaaeh-
toisten toiminnalle, jota olen oman 
työni kautta tukenut.  

Kansainvälistä ja  
kotimaista kokemusta

– Jo kansainvälisen politiikan opis-
kelu pääaineena Tampereen yliopis-
tossa ohjasi kiinnostustani kan-
sainväliseen toimintaan. Opintojen 
jälkeen liki kaikki työtehtäväni ovat 
antaneet mahdollisuuden syventää 
osaamista ja saada käytännön koke-
musta kansainvälisestä toiminnas-
ta, verkostoista ja luottamustehtä-
vistä. Ne ovat myös konkreettisesti 

vieneet Suomen rajojen ulkopuo-
lelle pidemmäksikin ajaksi: vuosi-
na 2008–2010 työpaikkani sijait-
si Strasbourgissa, Ranskassa, jossa 
toimin ulkoasianministeriön asian-
tuntijana mutta tekemällä työtä Eu-
roopan neuvostossa. 

– Päivätyöni Lastensuojelun Kes-
kusliitossa yhtä kuukautta vaille 10 
vuoden ajan on ollut edistää lapsen 
etua ja hyvää elämää lapsen oikeuk-
sien toteutumisen kautta. Tässä tär-
kein työvälineeni on ollut YK:n yleis-
sopimus lapsen oikeuksista ja sen 
raportointiprosessi YK:lle. 

Lions-arvot ovat 
erittäin paikallaan

– Suomalaiset Lions-arvot ja kan-
sainväliset Lions-tavoitteet ovat erit-
täin paikallaan. En malta kuitenkaan 
olla mainitsematta, että olen huolis-
sani yhteiskunnan ilmapiiristä – vi-
hapuheesta ja välinpitämättömyy-
destä – ja polarisoitumisesta jotka 
vaikuttavat myös siihen, millaisessa 
tilanteessa voimme Lions-toimin-
taa tehdä ja jotka haastavat monia 
Lions-tavoitteita. Toisaalta taas nyt 
jos koskaan Lions-arvoja on pidet-
tävä yllä ja vahvistettava, mikä on-
kin ollut yksi kuluvan kauden paino-
pistealueista ja osa Lions-toiminnan 
kansainvälistä tehtävää, missiota.

– Toinen yhteinen ja varmas-
ti ikuinen haasteen paikkamme on 
jäsenistön kasvattaminen. Suomen 
Lions-liitto ei eroa maamme yleises-
tä kehityksestä, jossa vallitseva termi 

on ikääntyminen. Elämänkokemus 
ja hiljainen tieto ovat arvokkaita yh-
teisöllisyyden ylläpitämiseksi, ja nii-
tä kannattaa vaalia. Samalla voim-
me kuitenkin miettiä, miten kilpailla 
30–40-vuotiaiden vanhempien ajas-
ta lasten harrastusseurojen kanssa. 
Miten tehdä arvokas Lions-toimin-
ta houkuttelevaksi ihmisten silmis-
sä niin, että toimintaan on tunkua? 
– Myös jäsenhankinnassa – samoin 
kuin palvelutoiminnassa tai varain-
hankinnassa – kumppanuus viestin-
nän kanssa on ensisijaisen tär keää. 
Viestinnän avulla luomme niitä mie-
likuvia lionismista, jotka vetävät 
puoleensa. 

– Kansainvälisyys on keskeinen 
ja luonnollinen osa omaa Lions-työ-
tämme. Nyt on kuitenkin oikea aika 
kasvattaa kansainvälistä näkyvyyt-

tämme: Suomi johtoon -kampanjal-
la tavoitellaan 2. kansainvälisen va-
rapresidentin paikkaa, ja meillä on 
hyvä ehdokas siihen. Onnistuak-
semme tavoitteessamme kampan-
jakoneistomme täytyy olla hyvässä 
vireessä jo tänä kesänä Pusanin kan-
sainvälisessä kokouksessa. Kansain-
välistä tietoisuutta voi lisätä myös 
toimimalla aktiivisesti ja aloitteelli-
sesti koko Lions-organisaation kehit-
tämiseksi. järjestö ja koko liike säilyt-
tävät elinvoimaisuutensa.

– Yhteinen palvelutehtävämme 
perustuu kuitenkin sille, että jotta 
me palvelemme, minun on palvel-
tava. Minä siis palvelen. Tälle aja-
tukselle haluan rakentaa myös oman 
toimintatapani Suomen Lions-liiton 
uutena pääsihteerinä: minä palvelen, 
jotta te pystytte palvelemaan.

Kuopion Ritari-lounaalla aateloitiin kaksi uutta ritaria. Keskellä ritariparit Eine ja Raimo Piiroinen Iisalmesta sekä 
Urho ja Seija Karhu Rautalammilta. Vasemmalta aateloija PCC Harri Forss ja oikealla uusi pääsihteeri Maarit Kuik-
ka. Kuva: RNen.

Uusi pääsihteeri toisen polven leijona

SALMUTEX OY
30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit
Mittaukset sopimuksen mukaan 

esim. klubi-iltoina

Yrjöläntie 16 / PL 1 Puh.  014 584 661
44401 Konginkangas GSM 0400 541 866
salmutex@salmutex.fi  Faksi 014 584 220
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Vuonna 2007 säädetty tilintarkas-
tuslaki sisältää Lions-klubienkin 
kannalta pari merkittävää muutosta 
klubien tilintarkastukseen. Ensinnä-
kin klubit lähes poikkeuksetta ovat 
kooltaan niin pieniä, ettei niihin nyt 
tarvitse valita tilintarkastajaa. Toi-
seksi tilintarkastaja muuttui uuden 
lain myötä ammattinimikkeeksi, jo-
ta saa käyttää vain asianomaisen tut-
kinnon suorittanut henkilö. Kolman-
neksi vuonna 2010 voimaan tulleen 
yhdistyslain muutoksen mukaan kai-
kissa yhdistyksissä tulee olla toimin-
nantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole 
tilintarkastajaa. 

Pääsääntöisesti lionsklubit tulle-
vat valitsemaan yhden tai useam-
man toiminnantarkastajan, jollei 
esimerkiksi jäsenistössä ole tilintar-
kastajaa. Klubin sääntöjä ei tarvitse 
muuttaa, tilintarkastusta koskevia 
sääntökohtia saadaan sellaisenaan 
soveltaa toiminnantarkastukseen. 
Uudet säännökset koskevat 1.9.2010 
tai myöhemmin alkavia tilikausia, jo-
ten niitä on sovellettava jo klubien 
meneillään olevaan 1.7.2011 alka-
neeseen tilikauteen.

Toiminnantarkastajan 
kelpoisuus

Yhdistyslain 1.9.2010 voimaan tul-
leen 38a §:n mukaan toiminnan-
tarkastajan on oltava luonnollinen 
henkilö. Hänellä on oltava ”sellai-
nen taloudellisten asioiden tunte-
mus kuin yhdistyksen toimintaan 
nähden on tarpeen tehtävän hoita-
miseksi”. Hänen on myös oltava riip-
pumaton tarkastusta suorittaessaan. 
Ymmärrettävästi hän ei saa olla va-
jaavaltainen eikä konkurssissa eikä 
hänen toimintakelpoisuutensa saa 
olla muutenkaan rajoitettu.

Toiminnantarkastajan 
tehtävät

Hallituksen esityksessä yhdistys-
lain toiminnantarkastusta koske-
viksi säännöksiksi toiminnantarkas-
tajan tehtävät oli määritelty varsin 
yksityiskohtaisesti. Eduskunnan laki-
valiokunta piti kuitenkin hallituksen 
ehdotuksia tarpeettoman vaativina 
ja yksityiskohtaisina. Valiokunnan 

mukaan toiminnantarkastuksen si-
sältöä ja toiminnantarkastuskerto-
musta koskevien säännösten tulee 
olla huomattavasti vähäisemmät 
kuin vuoden 1994 tilintarkastuslais-
sa olleet maallikkotilintarkastajaa 
koskevat vaatimukset. Yhdistyksen 
toiminnantarkastusta koskevia uu-
sia säännöksiä sovelletaan 1.9.2010 
tai myöhemmin alkaneilla tilikausil-
la. Ts. niitä sovelletaan jo klubien ku-
lumassa (1.7.2011 alkaneilla) oleval-
la toiminta- ja tilikaudella.

Yhdistyslain 38a §:n mukaan toi-
minnantarkastajan ”on tarkastetta-
va yhdistyksen talous ja hallinto yh-
distyksen toiminnan edellyttämässä 
laajuudessa”. Hallituksen esitykses-
sä (HE 267/2009) korostetaan, että 
”toiminnantarkastus on laillisuus-
tarkastusta eikä toiminnan tarkoi-
tuksenmukaisuuden tarkastusta tai 
arviointia”. Lakivaliokunnan mie-
tinnön (LaVM 8/2010) mukaan yh-
distyksen talouden tarkastus on 
pienehkössä yhdistyksessä (kuten 
lionsklubi) ”lähinnä tosite- ja asia-
kirjatarkastusta”, hallinnon tarkastus 
taas ”lähinnä pöytäkirjojen ja yhdis-
tyksen kirjeenvaihdon tarkastamis-
ta”. Patentti- ja rekisterihallituksen 
ohjeistuksen mukaan toiminnantar-
kastajan tehtävänä käytännössä on 
”ensisijassa arvioida yhdistyksen 
hallinnon järjestämistä, kirjanpidon 
ja tilinpäätöksen yleistä asianmu-
kaisuutta, johdon saamien etuuk-
sien ja lähipiiritoimien asianmukai-
suutta sekä jäsenten yhdenvertaisen 
kohtelun toteutumista”. 

Lionsklubin tarkastettavasta ai-
neistosta antaa hyvän kuvauksen 
Lions-vuosikirjassa oleva arkistointi-
ohje klubeille siltä osin kuin kyse on 
klubin laatimista omista asiakirjois-
ta.. Toisaalta on otettava huomioon, 
että lionsklubi on muiden yhdistys-
ten tavoin kirjanpitolain mukainen 
kirjanpitovelvollinen. Sen vuoksi on 
pidettävä perusteltuna, että toimin-
nantarkastuksessa varmistaudutaan 
siitä, että klubin tilinpäätös on aina-
kin olennaisilta osin laadittu kirjanpi-
tolainsäädännön mukaisesti.

Joka tapauksessa toiminnantar-
kastuksen tulee toimintavuosittain 
muodostaa klubin talouden ja hal-
linnon kattava kokonaisuus. Ei tu-

le tyytyä pelkästään ”hyväksyväs-
ti silmäilemään” tositteita ja muuta 
asiakirja-aineistoa. Lionsklubin toi-
minnantarkastuksessa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota aktiviteetti- ja 
hallintovarojen käyttöön ja niiden 
huolelliseen erillään pitoon. Mainit-
tua seikkaa voidaan pitää klubin ta-
loudenhoidon ja myös Lions-liikkeen 
maineen kannalta aivan keskeisenä 
velvollisuutena, josta ei ole varaa 
lipsua missään olosuhteissa. Mikäli 
esimerkiksi hallintomenoja on ereh-
dyksessä maksettu aktiviteettiva-
roihin kuuluvalta pankkitililtä, asia 
tulee selvittää tilinpäätöksessä ja hal-
lituksen tulee seuraavalla tilikaudel-
la oikaista virheellinen maksu oike-
alta tililtä tapahtuneeksi. 

Toiminnantarkastus-
kertomus

Yhdistyslain 38a §:n mukaan toimin-
nantarkastajan on annettava tarkas-
tuksestaan kirjallinen toiminnan-
tarkastuskertomus tilinpäätöksestä 
päättävälle yhdistyksen kokouksel-
le. ”Jos tarkastuksessa on ilmennyt, 
että yhdistykselle on aiheutunut va-
hinkoa tai tätä lakia tai sääntöjä on 
rikottu, siitä on mainittava tarkas-
tuskertomuksessa.” Jos mitään täl-
laista ei ole ilmennyt, lain mukaan 
ja ottaen huomioon eduskunnan la-
kivaliokunnan kannanotot toimin-
nantarkastuskertomukseksi riittäisi 
pelkästään kirjallinen ilmoitus tar-
kastuksen suorittamisesta.

Pelkän ilmoituksen ei kuitenkaan 
voine katsoa täyttävän lakivaliokun-
nan toiminnantarkastuskertomuk-
selle asettamaa vaatimusta, jonka 
mukaan ”toiminnantarkastus on lä-
hinnä yhdistyksen jäsenten tiedon-
tarpeita varten”. Jotta toiminnantar-
kastuskertomuksessa toisaalta olisi 
riittävä informaatio toiminnantar-
kastajien suorittamasta työstä ja et-
tä toisaalta vältettäisiin epäselvien 
kertomusten laatiminen, on kirjoit-
tajan mielestä suositettavaa käyt-
tää perustana vakiomuotoista toi-
minnantarkastuskertomusta silloin, 
kun ei ole perustetta mainita vahin-
koa tuottaneista toiminnoista taikka 
lain tai sääntöjen vastaisesta toimin-
nasta. Vakiomuotoinen lionsklubin 

toiminnantarkastuskertomus voisi 
olla esimerkiksi seuraavan formaa-
tin mukainen:

LIONSKLUBIN TOIMINNANTARKASTUS

Toiminnan tarkastus-
kertomus

NN:n Lions-klubin 
vuosikokoukselle

Olen/olemme tarkastanut/
tarkastaneet Lions Club YY-XX:n 
(Y-tunnus 0000000-0) talouden 
ja hallinnon sekä tilinpäätöksen 
toiminta- ja tilivuodelta 1.7.2xxx – 
30.6.2xxx.

Tarkastukseni/Tarkastuksemme 
perusteella olen/olemme todennut/
todenneet, että

– tilinpäätös, joka perustuu 
tilivuoden kirjanpitoon, sisältää 
olennaisilta osin klubin tuotot, 
kulut, varat, oman pääoman 
ja velat (sekä klubin antamat 
vakuudet),

– aktiviteetti- ja hallintovarojen 
käyttö ja varojen erillään pito on 
hoidettu asianmukaisesti

– toimintakertomus sisältää 
olennaiset tiedot klubin 
toimintavuoden toiminnasta ja

– klubin hallinto on järjestetty 
hyväksyttävällä tavalla.

Päiväys + allekirjoitus/
allekirjoitukset + 
nimen/nimien selvennys

Lain mukaan toiminnantarkastus-
kertomuksessa saadaan antaa lisätie-
toja. Niiden osalta on suositettavaa, 
että klubikokous tekee päätöksen 
kertomuksessa annettavista lisätie-
doista, jotta vältettäisiin monenkir-
javien ja helposti epätietoisuutta ai-
heuttavien mielipiteiden tarpeeton 
sisällyttäminen toiminnantarkas-
tuskertomukseen. Lisätieto voisi ol-
la vaikkapa klubin jonkin jatkuvan 
aktiviteetin taloudenhoitoa koske-
va lausunto.

Veijo Riistama KTT
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Ei insinööriohjeita vaan naisen logiikkaa

Leena-Maija Lindqvist on LC Hä-
meenkyrö/Kyröttärien nettivas taava. 
Hän ei ole atk-asiantuntija eikä ole 
saanut atk-koulutusta. Mutta hän 
on tyypillinen utelias nainen, joka 
ei keskity pikkutarkkoihin ohjeisiin, 
vaan menee eteenpäin ja katsoo ko-
keilemalla miten jokin toimii. Sillä 
periaatteella hän antaa pikaopetus-
ta toisillekin, jotta eivät säikähtäi-
si hankalasti tajuttavia atk-neuvoja.

E-piirissä Kyröttärien e-clubhou-
seen sijoitetut nettisivut ovat saa-
neet runsaasti ihastusta ja kiitosta.

Sivuja voi katsoa osoitteesta:  
www.e-clubhouse.org/sites/
hkyrottaret/

Aloitussivu on www.e-clubhouse. 
org/ ja kun on vasta rekisteröitymäs-
sä käyttäjäksi sen sivun oikeasta lai-
dasta Username ja Password -koh-
tien alapuolelta löytyy linkki uusille 
käyttäjille  "New Users: Click Here" 
ja siitä saat täytettäväksesi kaavak-
keen. Vastaus tulee varsin nopeas-

ti, muistaakseni minulle jo seuraa-
vana päivänä. 

Oikeastaan en saanut niin kau-
heas ti tolkkua niiden ohjeista, mut-
ta kun sain käyttäjätunnuksen ja 
salasanan ja etenin niitä käyttäen 
kohtaan http://www.e-clubhouse.
org/my-admin/index.php sieltä kli-
kataan vaan  My account ja sen alta 
Manage Pages. Sieltä avautuu koh-
ta, jossa linkit ovat jo selvällä suo-
mella. Sivujen hallinta -linkki avaa 
näkymän, josta voi valita, mitä si-
vua haluaa ryhtyä muokkaamaan. 
Ovat jo Amerikoissa omalla tyylil-
lään pistäneet etusivun ylälaitaan 
klubin nimen. Samoin klubikokous-
päivä tulee automaattisesti etusivul-
la vasemmalle, kun olet täyttänyt sii-
tä siihen kaavakkeeseesi tiedot.

Kalenteri ja kuvagalleria ovat 
kaavamaiset. Kalenteriin vaan syö-
tetään avautuvaan kenttään tiedot ja 
tapahtumat menevät automaattisesti 
kalenterissa aikajärjestykseen ja pois-
tuvat, kun päivämäärä on ohitettu. 
Muutoksia voi tehdä myöhemmin 

muokkaa-valinnalla. Kuvagalleria ei 
vedä kauheasti kuvia – tai ainakin 
minulta hakuikkuna lakkasi avautu-
masta, kun olin ladannut 10 kuvaa. 
Suosittelenkin pistämään kuvat sin-
ne vain 15 cm leveinä (resoluutio 72 
ja tallentaessa pakkauslaatu jpg9).

Valmiiden sivujen alla on linkki 
Luo valinnainen sivu. Siitä voi luo-
da siis uusia sivuja 5 kpl, joille voi 
antaa mieleisensä nimen. Minä olen 
toistaiseksi luonut vain kolme, Ku-
vagalleria 2011–2012, koska kuva-
galleriaan mahtui vain edellisen kau-
den kuvat, Historia sekä Säännöt ja 
jäsenmaksut. Pidän kaksi muuta 
odottamassa tulevien vuosien ku-
vagalleriatarpeita. Sen jälkeen jou-
tuu jo aloittamaan vanhan hävityk-
sen, mutta olen ajatellut siirtää joka 
vuodelta jotakin Historia-osioon.

Kun olet pistänyt sisältöä jol-
lekin sivulle, voit avata sen Esikat-
sele-painikkeella ja sen jälkeen joko 
tallettaa luonnoksena, jolloin se ei 
vielä näy yleisölle, tai antaa komen-
non Julkaise, jolloin se menee näky-

ville.  Sivuille voi kirjoittaa ja sen jäl-
keen päättää, miten sivuja muokkaa. 
Vaihtoehtoja on muotoilulle, tyylil-
le ja kirjasinlajille valikossa. Kuva-
teksteihin olen valinnut Otsikko 5 
-tyylin, koska jos yrittää syöttää ku-
vatekstiä kuvan mukana, sen pitäi-
si olla kauhean lyhyt eikä pitkä ni-
mirimpsu esim. mahdu. Siksi olen 
ottanut kuvat sivulle ilman tekstiä 
ja kirjoittanut alle itse kuvatekstin 
ja koodannut sen valikosta Otsik-
ko 5:ksi.

Kun kuljettaa hiirtä työkalu-
valikon kuvakkeiden päällä, nä-
kee, mitä milläkin kuvakkeella teh-
dään. Esim. Tyyli-valikon yläpuolella 
on neliö, jossa on talon kuva. Sitä 
klikataan kun halutaan hakea kuvia. 
Se vie käyttäjän palvelimelle, jos-
sa taas voit valita komennot, millä 
haetaan kuvia palvelimelle. Eli ensin 
haet kuvat koneeltasi sinne palveli-
melle, sitten vasta palvelimelta va-
litset kulloinkin haluamasi kuvan ja 
kaksoisklikkauksella tulee sivulle.

Linkeille ja PDF-liitteille on sa-
malla tavoin omat työkalukuvak-
keensa, joita käytetään, kun haetaan 
liite tai kirjoitetaan linkki.

Tämä on tällaista naisen lo-
giikkaa. Olen ihan sormi suussa, 
jos yritän lukea ohjeita, joita jotkut 
nettinikkarit ovat laatineet. Nainen 
vaan menee ja kokeilee ja etsii ne oi-
keat vipuset.

Lions-liiton nettisivulta löytyy 
linkki harmaan yläpalkin Jäsenkes-
kus-linkin alta sivulinkki Internet. 
Sitä klikkaamalla pääsee ohjeistuk-
seen, jossa tietysti kerrotaan lions.fi  
-palvelimen käytöstä, mutta siellä on 
myös tietoa e-clubhousen toiminnas-
ta, joskin hätäiselle naiselle jo liian 
insinöörimäisesti kerrottuna.  En tul-
lut sieltä hullua hurskaammaksi. Mi-
nä siis vaan rekisteröin e-clubhouse. 
org-sivulle meidän klubin ja ryh-
dyin sitten hommiin. Sähköpostis-
sa tuli muistaakseni nettiohje vaan 
englanniksi.

Kuten siis huomaat, ei tipu insi-
nööriohjeita, vaan uteliaan, kiinnos-
tuneen naisen logiikkaa.

Leena-Maija Lindqvist 
leenamaija.lindqvist@gmail.com

Leena-Maija Lindqvist on LC Hämeenkyrö/Kyröttärien nettivastaava. Hänestä amerikkalaisella palvelimella olevat  
e-clubhouse.org -sivut oli helppo maallikonkin ottaa käyttöön. Ne eivät vaadi erityisiä atk-taitoja. Hänen näyttöpäät-
teellään on avoinna Kyröttärien kuvasivu, jonne hän joulun alla päivitti muun muassa kuvan kera tietoa yhteiskoulul-
le tehdystä kirjalahjoituksesta. Kyröttäret ovat myös Facebookissa.
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Ota haaste vastaan – 
Paras klubi palkitaan

Jyväskylän vuosikokous 2012  ja yhteistyökumppanimme 
LIKES –  Kunnossa Kaiken Ikää – haastaa kaikki Suomen 

lionsklubit. 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/?page_id=15

Jyväskylän vuosikokous 
järjestetään yhteistyös-
sä monen eri yrityksen ja 
organisaation kanssa. Yh-
teinen tavoitteemme on 
luoda onnistunut ja elä-
myksellinen Leijona-ta-
pahtuma. Tapahtuma, jo-
ka johtaa parhaimmillaan 
henkilökohtaiseen ke-
hittymiseen ja voi tuot-
taa pysyvän, positiivisen 
muistijäljen ja muutosko-
kemuksen.

Yhdessä kaikkien 
parhaaksi

Yhteistyökumppanimme edustavat  
oman alansa asiantuntemuksen 
huippua ja mahdollistavat siten 
myös laadukkaan sisällön tapahtu-
maan. Vuosikokoushan on Leijonien 
suurin vuotuinen tapahtuma, jossa 

itse kokous on sinänsä tärkeä, mut-
ta ei ainoa syy tulla paikan päälle. 
Jyväskylään rakennamme kokouk-
sen, jonne toivotamme kaikki klubi-
laiset tervetulleeksi tarjoamalla myös 
laadukasta oheisohjelmaa, joista voi 
ammentaa vinkkejä tulevaan toimin-
takauteen. Oheisohjelma on keski-
tetty kokouspaikalle, Jyväskylän 
Paviljonkiin. Kaikilla osallistujilla 
on mahdollisuus tehdä Kunnossa 
Kaiken Ikää -hankkeen kuntotesti. 
Kuntotesti onnistuu kokousasussa, 
sisältyy kokouspassin hintaan ja li-
sätietoja kannatta käydä lukemas-
sa nettisivuilta. Alan huiput pitävät 
asiantuntijaluentoja mm. muistisai-
rauksista, terveydestä, ravinnosta 
ja liikunnasta. Harvoin on tilaisuut-
ta kuulla näin montaa huippuluen-
toa yhtenä iltapäivänä – ja kaikki tä-
mä sisältyy kokouspassin hintaan.

On myös tärkeää muistaa, että 
yhteistyökumppaneiden avulla pys-
tymme pitämään kokouksen kus-
tannustason kohtuullisena. Suo-
rat tavarasponsoroinnit näkyvät ja 
maistuvat konkreettisena hyötynä. 

Yhteistyöllä teemme 
paremman kokouksen

Kuokkalan silta valaistuksessaan. 
Kuva: Juhana Konttinen.

Jyväskylässä juomme sponsoroitua 
kahvia (jota on tarjolla koko päivän 
ilman erillistä veloitusta) ja nautim-
me illalla ihanista leivoksista. Kan-
sainväliset vieraat saavat matkustaa 
tasokkaissa autoissa ja vakuutusten 
turvin voimme pitää kokousta tur-
vallisin mielin.

Paviljjongissa on runsaasti tilaa 
näytteilleasettajille ja olemme saa-
neet jo paljon sopimuksia. Suositte-

len, että pistäydytte osastoilla ihan 
elämysmielessä. Yritysten edustajat 
haluavat myös antaa asiantuntijatie-
toa ja vinkkejä. Hyvinvointiyrityksen 
edustaja voi kertoa sinulle heti kun-
totestitulosten perusteella, miten 
pienillä muutoksilla pääset parem-
piin tuloksiin. Esillä on myös uusia 
malleja KIA-autoista ja paljon pal-
jon muuta mukavaa. Ja shoppailus-
ta kiinnostuneille on tarjolla runsas 
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Vuoden 2012 vuosikokouksen läh-
tölaskenta alkoi Lappeenrannassa 
2008, kun saimme luottamuksenne 
silloisessa vuosikokouksessa. Tie-
simme jo hakiessamme tehtävän 
moninaisuuden ja haasteellisuuden, 
mutta toisaalta kaikki seutukuntam-
me klubit olivat valmiit ottamaan yk-
simielisesti tuon tehtävän vastatak-
seen. Olemme nyt valmistelleet 3,5 
vuotta viikonloppuamme ja voin to-
deta, että valmistelumme ovat eden-
neet toivotulla tavalla ja into päästä 
toteuttamaan suunnitelmamme on 
erittäin korkealla.

Olemme suunnitelleet viikon-
lopun tapahtumat uudella taval-
la. Osin tämä johtuu kansainväli-
sen järjestömme säännöistä, jotka 
edellyttävät tiettyä aikataulua. Vuo-
den 2012 kansainvälinen vuosiko-
kous pidetään Pusanissa, Etelä-Ko-
reassa tavallista aikaisemmin, joten 
aloitamme vuosikokouksen jo per-
jantaina saadaksemme tehtyä vaa-
ditun päätöksen sääntöjen mukai-
sesti. Kokouksesta pääsemmekin 

Kaupungilta avautuu näkymä sillan 
takaiseen Kuokkalaan. 
Kuva: Hanna Korhonen.

valikoima erilaisia laadukkaita tuot-
teita kotiin vietäväksi.

Leijonat liikeelle

Tulkaa Jyvässeudulle hyvissä ajoin. 
Tutustukaa ympäristöön ja nähtä-
vyyksiin omatoimisesti (ks. video 
nettisivuilla) ja nauttikaa hienoista 
liikuntamahdollisuuksista. Lauantai-
na ja sunnuntaina on sitten aikaa 
Leijonille. Kaikki Leijonat, konkaris-
ta ensikertalaiseen, ovat tärkeitä ja 
tervetulleita. Elämystä yhteenkuulu-
vaisuudesta ei voi delegoida, siirtää 
tai varastoida. Yhdessä saamme ai-
kaan enemmän.

suoraan mukaan perjantain rennon 
leijonahenkiseen iltatilaisuuteen, 
jossa tapaamme tuttavia ja vaih-
damme kuulumisia. Perinteinen il-
tajuhla pidetään tutulla paikalla lau-
antai-iltana.

Erittäin tärkeänä muutoksiin joh-
taneena asiana pidän kuitenkin ke-
räämiämme toiveita, joita Te olet-
te antaneet meille eri yhteyksissä. 
Uskonkin, että voitte aistia vuosi-
kokouksemme ilmapiirissä muutok-
sen tuulia. Vuosikokoussivuiltamme 
(www.lions.fi/vk2012) sekä muis-
ta tiedotteistamme löytyy tarkem-
paa tietoa viikonlopun ohjelmasta. 
Myös ilmoittautumisessa sekä mak-
sujärjestelyissä olemme huomioineet 
toiveitanne.

Toivotan yhdessä koko järjeste-
lyorganisaation kanssa Teidät kaikki 
mukaan nauttimaan Euroopan suu-
rimmasta leijonatapahtumasta. Ta-
pahtumat ovat keskeisellä, hy vien 
kulkuyhteyksien varrella olevalla 
paikalla, jossa palvelut ja majoitus 
ovat lähellä.

Nyt siis Leijonat liikkeelle

Heikki Pamilo
VK 2012 päätoimikunnan pj

Odotamme innolla Teitä,
Hyvät leijonat, Jyväskylään

LEIJONATEKSTIILIT

www.lionsshopfinland.fi

Koe Lapin taika
Vietä yö tähtitaivaan alla lasi-iglussa tai majoitu ylellisesti 

sisustettuun kammiin. Ikimuistoisen kokemuksen täyden-

tää kylpeminen poreammeessa tunturimaisemissa. 

Tule viettämään saunailtaa tai juhlapäivää, 

kysy tarjouksiamme ja lahjakortteja!

Lue lisää: www.leviniglut.fi

P.  044 056 6334 | leviniglut@levi.fi
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Mistä uusia jäseniä?

REKRYTOINTIPYÖRÄ

JÄSENHANKINNAN PERUSTEET

Mietitään yhdessä
– miten minä tulin rekrytoiduksi
– miten haluaisin tulla rekrytoiduksi
– miksi liityin klubiin
– mitkä ovat klubin vahvuudet

Näistä syntyy perustelut rekrytointiin

HELMIKUUN TILKKUTÄKKI
– koottu jäsenhankintavinkeistä

LC Ypäjä/Kate on saanut tällä kaudella 6 uutta jäsentä. 
Kuvassa vasemmalta Tarja Sillsten, Pirjo Mutkala, Arja Varhi, Ira Vuoksio, 
Krista Ryödi ja Eija Kara.

Talvisin terveisin
Maija-Liisa Heikkilä

jäsenjohtaja

Talvisin terveisin

JÄSENHANKINTAILTA

Varataan aika esim. klubikokouksen ohessa.

Jäsenjohtaja jakaa klubin jäsenet 3–4 hengen ryhmiin. 

Jokainen ryhmä miettii sopivia jäsenehdokkaita,  
aikaa esim. 15 min. 

Kootaan yhteen ryhmien pohdinnan tulokset.

Ehdokkaista keskustellaan yhdessä.

Kirjataan ylös uudet jäsenehdokkaat.

Sovitaan yhteydenottaja kunkin ehdokkaan kohdalla.

Päätetään yhteydenottojen aikataulu. Sopiva aika on esim. 
seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.

Seuranta: Seuraavassa klubikokouksessa käydään läpi saadut 
vastaukset kunkin ehdotetun uuden jäsenen kohdalta  ja 
positiivisen vastauksen antaneiden osalta edetään klubin 
sääntöjen mukaisesti.

 JÄSENHANKINTAKUUKAUSI

Nimetään klubille erityinen jäsenhankintakuukausi, 
jolloin jokaisen jäsenen tehtävänä on miettiä uusia 
jäsenehdokkaita ja tuoda ehdotuksensa jäsenjohtajalle. 

LC Vantaa/Komeetat on saanut uusia jäseniä,  vasemmalta Hannele Huiku-
ri (kummi), uusi jäsen Ritva Saalsti-Junnila, uusi jäsen Vuokko Mehtäläi-
nen, Tuula Kouhia (kummi).

TERVETULOA TUTUSTUMAAN

Hyvä tapa ottaa uusia jäseniä on kutsua jäsenehdokkaita 
tutustumaan klubin toimintaan  aktiviteetteihin, erilaisiin 

tapahtumiin tai klubikokouksiin. 



Kurkistuksia
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Illalla on taas klubikokous, miet-
tii Matti (nimi muutettu). Jak-

saisikohan lähteä, väsyttää-
kin. Niin, ja sitä samaahan 
se kuitenkin pitää sisällään. 
Jaa, se leijonalaulu vai mi-
kä henki se nyt olikaan, on 
uusi. Ei sitä vielä meidän 
pojat osaa. Kertosäettä jo-
ku hoilaa sinne päin. Mitä-

hän varten sekin piti mennä 
muuttamaan. Parissakymme-

nessä vuodessa vanha opittiin 
melko hyvin, joku jopa sanat ulkoa.

Uutta, juuri tullutta leijonaa voisi 
vähän jututtaa. Mikähän sekin on miehiään. Jonkun firman po-
momiehiä tiesi Esa (nimi muutettu) kertoa. Kolmekymppinen pit-
kätukka. Poninhäntä sidottuna, mitähän sekin tarkoittaa. Niin, 
ja toisessa korvalehdessä roikkuu pieni kultainen rengas. Joten-
kin en vain saa otetta näistä nuoremmista jäsenistä. Kuulemma 
rullaluisteleekin. 

Laittaisiko oikein pikkutakin päälleen ja kravatin. Ennen van-
haan meillä kaikilla oli klubi-iltoina puku tai ainakin pikkutakki 
päällä. Ei enää. Mitä lie villatakkeja ja -paitoja. Kuvittelevat, että 
kun siinä on hieno logo, Boss tai Gant tai joku muu, niin siinä si-
tä on leijona-asua tarpeeksi. Lite respektiä sanoisi kuulu jääkiek-
kovalmentaja. Suorat housut ainakin laitan jalkaani ja mustat su-
kat. Jos nyt sitten lähden.

Illalla pitäisi kai syödäkin. Juuri pistelin vahvan välipalan, ei 
ole ollenkaan nälkäkään. Eikö sitä vieläkään ymmärretä, että il-
tasyöminen on pahasta. Ei sillä, etteikö pihvi ja valkosipuliperu-
nat paikassaan hyviä ole. Jos ottaisin kuitenkin vaikkapa vain pari 
olutta. Kai silläkin jo paikan vuokra tulee maksettua. Aika har-
va siellä muutenkaan syö. Miksiköhän silloin, kun klubi oli nuori 
ja mekin tietysti, kaikki aina söi ja jutteli. Jäätiin vielä iltaakin is-
tumaan, parannettiin maailmaa. Oi niitä aikoja. Mihinkähän mi-
nullakin on nyt kiire, eläkeläisellä.

Onkohan presidenttimme Kalevi (nimi muutettu) saanut jon-
kun pitämään esitelmän. Ne vasta olivat mukavia ennen. Ovatko-
han aiheet maailmasta loppuneet. Se uusi leijonahan voisi kertoa, 
miksi aikuinen mies pitää rengasta korvassaan. Tai pankinjohta-
jamme valistaisi, mihin maailman rahat ovat hävinneet, tai jos-
pa Jussi (nimi muutettu), eläkeläisukko hänkin, selittäisi, millä se 
meidän indeksimme oikein on leikattu.

Illalla on taas esillä niitä liiton aktiviteetteja, niitä ne tuppaa 
yhtä mittaa. On nenää, skebaa, auditointia (mitähän sekin tar-
koittaa), hymypoikaa, Questia, punaista sulkaa, digiä, Sri Lankaa, 
vaikka mitä. Millähän ajalla näitä tehdään. Hyvä kun saa vaatteet 
päälleen ja pääsee lähtemään ko kouk seen. Olli (nimi muutettu) 
sanoi, että hän ei ainakaan pane mitään neniä päähänsä. Nau-
raahan sille jo naurismaan variksetkin. Jotkut kuulemma ovat seis-
seet marketeissa, tuntitolkulla toisten ihmeteltävinä.

Meidän mökillä muuten varikset ei naura ollenkaan, ne vaan 
raakkuu.

Jaa, mutta meillähän jäi viime kokouksessa hauska juttu kes-
ken Juhanin (nimi muutettu) kanssa. Sai muka viimeisen sanan. 
Taidan kumminkin laittaa sen kravatin ja puhtaat sukat ja jatkaa 
mielenkiintoista tarinointia Jussin seurassa. Samalla voin vaihtaa 
pari sanaa sen rullaluistelijankin kanssa. Ties vaikka hänestä tu-
lisi ensi kauden presidenttimme.

Pertti Harju
PDG 
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Lähtisikö? 

Lapset tietävät, mitä rauha on
Lions Clubs Inter-
nationalin 24. kan-
sainvälisen rau-
hanjulistekilpailun 
teemana oli ”Lapset 
tuntevat rauhan”.  
Suomen kaikissa 
lionspiireissä valit-
tiin yksi rauhanju-
liste lähetettäväksi 
Lions-liiton Suo-
men osakilpailuun. 
Kilpailun voittajaksi 
valittiin lionspiiriä  
107-L edustavan, 
Rantavitikan peruskoulua käyvän Inkeri 
Kinnusen piirtämä rauhanjuliste. Hänen 
työnsä edustaa Suomea lionien kansain-
välisessä rauhanjulistekilpailussa ensi ke-
väänä. 13-vuo tias Inkeri toteaa, että rau-
ha antaa lapselle mahdollisuuden leikkiä 
ja olla yhdessä kansallisuudesta ja us-
konnosta riippumatta.

Suomen osakilpailun 2. sijan jakavat 
Evelina Blomin (Normens skola, pii-
ri 107-O), Lotta Lipsasen (Auran yh-
tenäiskoulu, piiri 107-A) ja Iiris Var-
tiaisen (Pikku-Huopalahden ala-aste, 
piiri 107-B) kilpailutyöt. Kiitämme 
osallistujia, onnittelemme voittajia ja 
toivotamme voittajatyölle menestys-
tä kansainvälisessä kilpailussa.

Rauhanjulistekilpailun 
voittajan Inkeri Kinnusen 
työ edustaa Suomea 
kansainvälisessä 
kilpailussa. 

n
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nen 
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vat 

Toisen palkinnon 
jakavat Eveliina Blom, 
Lotta Lipsanen ja 
Iiris Vartiainen.
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Olen elänyt itseni kanssa jo 39 vuot-
ta. Vuodet ovat olleet ”erilaisia vuo-
sirenkaita” elämäni puussa. Kun puu 
joskus leikataan poikki, voidaan näh-
dä paksumpia ja paljon tapahtumia 
täynnä olevia vuosirenkaita ja sit-
ten myös ohuempia renkaita. Vuo-
si 2011 oli merkityksellinen minulle 
monella tavalla ja siitä jäi ”elämän-
puuhuni” vahvistava vuosirengas. 

Valmentautumiseni Lions Quest 
-kouluttajaksi alkoi jo kevättalvel-
la 2011. Sain olla Senior-kouluttaja 
Ulla Savolaisen henkilökohtaisessa 
oh jauk sessa koko vuoden. Teimme 
useita kurssimatkoja eri paikkakun-
nille ja vastuuni Quest-kurssin ve-
tämisestä lisääntyi vuoden mittaan. 
Kouluttautumiseen kuului valtava 
määrä kurssin teemojen pohdiske-
lua ja sisällön opettelua, mutta myös 
henkilökohtaisten ominaisuuksien 
hiomista. Muutoksen vuoden syvin 
viesti lie ollut: Ollakseen aito ja oi-
keasti läsnä, täytyy tulla toimeen sy-
vimmän itsensä kanssa ja se on se 
malli, jonka Lions Quest -opettaja 
haluaa lapsille jakaa. 

Onnitteluviestissä päämajasta 
joulukuun 2011 alussa oli lämmin 
toivotus: ”We are here to support 
you in any way that we can. Con-
gratulations on becoming a member 
of one of the finest training teams 
in the world.” Samanlaista yhteyt-
tä ja perheenjäsenyyttä olen koke-
nut Suomen Quest -tiimissä, jossa 
aloitin syksyllä 2010 G-piirin LQ-pu-
heenjohtajana. 

Työurani aloitin luokanopettaja-
na ja kuvataideopettajana, mutta jo 
kymmenen vuoden ajan olen toimi-
nut Jyväskylässä erityisluokanopet-
tajan tehtävissä. Matkallani olen 
ohjannut ja kohdannut niin puhu-
mattomia, autistisia lapsia kuin lap-
sia ja nuoria, joilla on ollut oppi-
misvaikeuksia tai käyttäytymisen 
haasteita. Nykyinen ja vakituinen 
työni on Tikkakosken yläkoulussa 
pienluokan erityisopettajana. Lions 
Quest on tullut arkiseksi osaksi työ-
täni. 

Oppimisvaikeuksia suuremmik-
si haasteiksi monille nuorille ovat 
nousseet tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen pulmat, alisuorittaminen 
ja itsetunnon heikkous. Juuri näi-
hin haasteisiin on Lions Questilla 
annettavaa. Yläkoulussa painottuu 
työtapojen hyödyntäminen, mutta 

Lions Quest -kouluttajaksi valmis

myös Quest-tuokiot, joita olen voi-
nut vetää etenkin tukioppilaille, joit-
ten ohjaajana olen toiminut jo kol-
me vuotta. 

Omaan perheeseeni kuuluvat 5- ja 
20-vuotiaat pojat: Mikko ja Janne se-
kä mies, Eero. Tänä päivänä, kun uu-
tiset ovat täynnään huolestuttavia ja 
pelottaviakin asioita, moni etsii rau-
haa ja tasapainoa elämäänsä. Lions 
Quest -kasvatusohjelmassa on oma 
kurssinsa myös vanhemmille. Olen 
saanut vetää useita vanhempainilto-
ja Lions Quest -teemoilla. ”Rauha, 
kuten monet muutkin hyvät asiat, al-
kaa jo kotoa!” Koti on paras paikka 
vuorovaikutustaitojen harjoittelemi-
seen. Lions Quest on tapa elää; et-
tä välittää toisista ja antaa jokaisel-
le oman vuoronsa vaikuttaa. Lions 
Quest, suuri tehtävä, on toisen kun-
nioittamisen kulttuuria. 

Lapsuuden vuosirenkaat ovat 
paksuja ja runkoa vahvistavia vuo-
sia. On etuoikeutettua kouluttajana 
olla tarjoamassa opettajille työkaluja 
heidän tärkeää kasvatustehtäväänsä 
varten. Jo monta kertaa olen saanut 
nähdä, kuinka uudet opettajat, ensi 
kertaa Questistä kuullessaan, yllätty-

vät ja onnittelevat itseään: Vihdoin-
kin jotain, millä tarttua tosielämän 
kysymyksiin! Elämästä voi selvitä il-
man vieraita kieliä, ilman fysiikan tai 
historian syvää tuntemusta tai oman 
kielen kieliopin osaamista.

Nämäkin ovat toki tärkeitä. Lions 
Quest tarjoaa kuitenkin jotain, mikä 

Tietoisku Quest -leijonalle

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

puheenjohtajaan sekä liittotoimiston Quest-henkilökuntaan.

 

Kuvassa Johanna Arho-Forsblom ja poikansa Mikko. ”On vain kaksi kestävää arvoa, jotka voimme antaa lapsillem-
me: juuret ja siivet.” 

on elintärkeää. ”Se, mitä on sisällä-
si, on tärkeämpää kuin mikään, mitä 
tulet koulussa oppimaan.”

Johanna Arho-Forsblom 
Lions Quest -kouluttaja 

G-piirin Lions Quest -puheenjohtaja
LC Palokka/Wilma 

presidentti 2011–2012 



 1/12  LION  23

LIONS QUEST
YHDESSÄ KASVAMISEN OHJELMA

KoKK ulutusaikataulu 2011-2012

sa. Ilmoitattehan tämän päätöksen myös piirinne Quest 
-vastaavalle. Tämä tieto tulee auttamaan suuresti Quest-
koulutusten järjestämistä  omassa piirissänne. Koulutettavia 
saadaan paikalle ihan toisissa määrin, jos heidän ei tarvitse 
itse etsiä rahoitusta.

Kurssityyppi
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmatK
YK = yläkoulun Passi-ohjelmatK
Täydennys/Mamu = seminaari maahanmuuttaja-
oppilaiden opettajille
2. aste = koulutus lukoiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajille

Quest-koordinaattori
Ulla Sirviö-Hyttinen

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

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

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

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

Aika Kurssityyppi   Paikkakunta
  
HELMIKUU 
1.-2.2. VK/AK Helsinki
6.-7.2. YK Helsinki
13.-14.2. VK/AK Kokemäki KK
13.-14.2. AK/YK Järvenpää
13.-14.2. YK, kuntakohtainen,  Jyväskylä
20.-21.2. AK/YK Rovaniemi
22.2. Täydennys  Rovaniemi
21.-22.2. AK/YK Mikkelikk
23.2. Täydennys  Mikkelikk
 
MAALISKUU
5.-6.3. AK Espoo  
9.3. MaMu Espoo 
12.-13.3. VK Jyväskylä  
12.-13.3. AK/YK Kuopio
14.-15.3. 2. aste. TampereTT  
14.-15.3. YK Seinäjoki  
16.3. Täydennys  TampereTT   
19.-20.3. AK/YK Sotkamo
19.-20.3. AK/YK TurkuTT
22.-23.3. AK/YK Savonlinnaaa  
26.-27.3. Erityisopettajat  Helsinki  
26.-27.3. AK Lahti
26.-27.3. VK, kuntakohtainen,  TurkuTT

HUHTIKUU
2.-3.4. AK/YK KokkolaKK
2.-3.4. AK/YK Oulu
4.4. Täydennys  KokkolaKK
16.-17.4. VK/AK/YK, kuntakohtainen, Hyvinkää
18.-19.4. AK/YK Hämeenlinna

Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Huolehdittehan siitä, että klubisi päätökset Quest -koulu-
tukseen myönnettävistä varoista tehdään heti kauden alus-

Kevätkauden Quest -kurssit kutsuvat
Kauden toinen puolisko on vierähtänyt käyntiin ja vihdoinkin olemme saa-
neet maan valkoiseksi lasten ja aikuisten riemuksi. Myös Quest -kurssikalen-
teri on päivitetty vastaamaan koulutustarpeita. Viime syksyn aikana koulu-
tettiin klubien maksamana yli 400 opettajaa ja kasvatusalan ammattilaista. 
Kevään aikana tarkoituksena on saada n. 30 kurssilla koulutettua 600 lisää, 
näin päästäisiin kauden tavoitteeseen. Kevään kurssien joukossa on myös 
täydennyskursseja, jotka on tarkoitettu jo koulutetuille antamaan lisätietoa 
ja taitoja. Nämä kurssithan ovat ilmaisia osallistujille, niiden kulut makse-
taan Punaisen Sulan korkotuotoilla. Tällä tavoin juhlistetaan Suomen Ques-
tin 20-vuotista taivalta.

Kaiken kaikkiaan Quest tasapainoilee taloutensa kanssa, sillä sen ainoa 
tulonlähde on lionsklubien maksamat koulutusmaksut. Quest katsotaan it-
senäisesti toimivaksi ja oman taloutensa hoitavaksi aktiviteetiksi, joka ei saa 
tukea Lions-liiton nuorisotyöhön kerättävistä varoista. Tästä syystä onkin 

herännyt kysymys olisiko järkevää perustaa Quest-toiminnan ylläpitämiseen 
Suomen lionien ”omistama” säätiö. Mallia uudenlaiselle toiminnalle on saa-
tavissa mm. Norjasta. Säätiön perustaminen saattaisi helpottaa ulkopuoli-
sen rahoituksen saamista toiminnan tukemiseen. Asian selvittely jatkuu ja 
johtopäätöksistä kerrotaan myöhemmin.

Kuluvan kevään kursseja on markkinoitu eri puolilla Suomea aktiivisesti. 
Enää ei keskitytä yhdelle paikkakunnalle, vaan kurssin voi valita sopivaksi 
katsomaltaan paikkakunnalta. Toimimme näin siis yli piirirajojen.

Olkaa yhteydessä joko piirinne Quest-toimikunnan puheenjohtajaan tai 
Lions-liiton kurssisihteeriin, molempien yhteystiedot löytyvät vuosikirjasta.

Annetaan yhdessä upeita elämyksiä koulutettujen opettajien ja kasvat-
tajien kautta lapsille ja nuorille.

Quest-työryhmä, Heidi Rantala
Puheenjohtaja 2009–2012



Sotiemme veteraanien keräystä tukemassa
Mahdollistamme maksuttoman Sotiemme veteraanien keräysilmoituksen
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Airfil Oy 
Akaa                                                            

www.airfil.fi

IFS Finland Oy Ab 
Espoo

Euran Hydrauliikka ja 
Metallirakenne Oy 

Eura

Keski-Pohjan Sähkö 
Haapajärvi

Kuljetus Fagerlund Oy 
Hattula

K-supermarket Lauttasaari, Helsinki
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MJK Vesitekniikka Oy 
Haukivuori

Asianajotoimisto Backström & Co 
Helsinki

Asianajotoimisto                          
Kari Aarrevuo Oy 

Helsinki

Helsingin OP Pankki Oyj 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

Iitula Oy 
Helsinki

Isännöinti P. Väänänen IAT 
Helsinki

Isännöitsijäunioni Oy ISA 
Helsinki

Isännöitsijäkonttori Oy ISA 
Helsinki                                                          

www.isannoitsijakonttori.fi 

Punainen Lanka 
Helsinki 

Ravintola Santa Fe’ 
Helsinki

Ravintola Nyyrikki 
Helsinki

Riston Keittiö Oy 
Helsinki                                                        

www.ristonkeittio.fi

Scrumwell Oy 
Helsinki                                                          

www.scrumwell.com

Suomilammi Oy 
Helsinki

Suomen Lämpömittari Oy 
Helsinki

Kensapuu Oy 
Himanka
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Lihajaloste Korpela Oy 
Huittinen

Huittisten Vartioimisliike Ky 
Huittinen

Asko Liuhala Oy 
Humppila

Kaupin Kiinteistökoneet Oy 
Humppila

Putkiasennus Jorma Jokinen 
Humppila

Maataloustilitoimisto               
Hannu Mustonen 

Humppila

Betoni-Jussi                                    
Tmi Juha Kekäläinen 

Hämeenlinna

Eki-Trans Ky 
Hämeenlinna

Hämeenlinnan                                
Tili- ja Konsultointitoimisto Oy            

Tapani Oila 
Hämeenlinna

Ojanperän Kasvatuskanala 
Ilmajoki

Mantsin Rauta – Sport Laatikainen 
Ilomantsi

Huoneistokeskus                            
LKV Laineet Oy 

Iisalmi

Hotelli Imatra Hostel 
Imatra

K-Market Ivalo, Ivalo
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Hautaustoimisto            
Begravningsbyrå Marjamäki 

Jakobstad Pietarsaari

Ekmans Bussar 
Jakobstad Pietarsaari

PP Tilausmatkat Oy 
Jalasjärvi

Lakeuden Highland 
Jalasjärvi

ET-Kioski Pauliina Ky 
Joensuu

 
Joensuu

Jyväskylän Hotellipalvelut Oy 
Jyväskylä

GK Training Oy 
Jyväskylä

KPL Kiinteistöpalvelut Ky 
Jyväskylä

Cadline Oy 
Jämsä

 
Jämsä 

Tietopalvelu P. Sissonen 
Jämsä

Rosita Oy 
Kaarina

Turun Seudun             
Osuuspankki 

Kaarina
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Kuljetusliike Eurogarment Oy 
Kankaanpää

Mauri Puuska 
Kankaanpää, Vihteljärvi

Kalajoen                   
Osuuspankki  

Kalajoki

Särkkäin Mökkipalvelu Oy 
Kalajoki

PL 46, 85101 Kalajoki

Puh. 08 469 5500

Telefax 08 460 768

K-Supermarket Kangasala, Kangasala

Mixun-Taksi Oy 
Kangasala                                                         

puh. 040 540 0521

PT-Steel 
Kangasala

Rakennusliike Tikirak 
Kangasala

Ylinen Partners Oy 
Kangasala

Kankaanpään Lämpöpalvelu Ky 
Kankaanpää

Metallintyöstö Seppo Suoranta Ky 
Kankaanpää

Kiinteistöpalvelu R. Saravaara 
Kannonkoski

Koulutuspalvelu                       
Markku Törmä Oy 

Kannus

Nikulan Turkis Ky 
Kannus

Konepalvelu K Niskanen Ky 
Kannonkoski
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Metsäkuljetus Vesterinen Oy 
Kannonkoski

Keski-Uudenmaan Taksipalvelu 
www.ku-taksipalvelu.fi

Lankatalo Tapion kauppa Ky 
www.lankatalo.net                                   

Kauhajoki

Karhulan Helmi Ky 
Kotka

Kuljetusliike J. Lehtonen Ky 
Kotka

K.Suilo Oy 
Karkkila                                                          

www.suilo.fi

Asko Anttila Oy 
www.askoanttila.fi

K-Supermarket Karkkila

Korjaamo Sievi-Korte 
Karvia

Tmi Tuomo Marttila 
Karvia

Palvelutaksi Timo Ahola 
0500 641067                                               

Kauhava

Metalli Järvelä Oy 
www.metallijarvela.fi                              

Kaustinen

Tivoli Sariola 
Kerava

K-Market Kinuski, Kinnula

Sm Fimac Oy Ltd 
Kurikka

Tilitoimisto S.Ristelä 
Kuusisto
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Maatalous- ja Tarvike                               
P.Nummila Oy                           

Karvia / Kone-Tampere

Tilitoimisto Kiurun Laskenta Ky 
Kiuruvesi

 
 www.poppankki.fi

Sähköse-vi Ky 
Kustavi

Multamesta Oy 
Laukaa

Finse Oy 
Lievestuore

Maaningan           
Osuuspankki 

Maaninka

Tilintarkastustoimisto               
Jorma Jokiranta 

Nummela

Tili- ja Konsulttitoimisto          
Matti Sillantaka Ky 

Nummela

Valtimon Sähkötyö Oy 
Nurmes

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

Vuoleri Oy 
Polvijärvi

Paula Pallari
040 5595 505

paula.pallari@uuteenkotiin.net

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

Me 
välitämme 

Hoitokoti Vanha-Pappila Oy 
Sastamala

Raussi Yhtiöt 
Sippola

Siilijärvi
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Vesikaivohuolto Vipe Oy 
www.kaivo.fi                                                 

puh. 03 717 2987

Autokorjaamo M. Vänttinen Oy 
Tampere

Checkout Finland Oy 
Tampere

Hypcom Oy 
Tampere

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy 
Tampere

Keräyspaperi Kari Toivonen Oy 
Tampere

K-Supermarket Herkkuduo 
Pietilänkatu 2, Tampere

Norle Oy 
Tampere

Rautia Tampere 
Tampere

Puttek Oy 
Toijala                                                            

www.puttek.fi

Nykypesu Oy 
Toijala

Turenki 

Pharmia Oy 
Tuusula

EV-Group 
Turku

Turku

www.gasthauspooki.com 
Uusikaupunki
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East Colour Oy 
Savonlinna

Lounasravintola Mansikkapaikka 
Vantaa

Lvi – E. Uusimaa Oy 
Vantaa

Protan Oy 
Vantaa

Kangaslammin Auto 
Varkaus

T:mi Marko Pulkkinen 
Vesanto

Melodrama Oy 
Vihti

Dyny Oy 
Viljakkala

Maa-aineskuljetus                          
Tmi Timo Torssonen 

Vieremä

Viitasaaren Jätehuolto 
Viitasaari

Viitasaaren Tilausliikenne Oy 
Viitasaari

www.hjt-holz.com                  
Thermo Wood® 

Mänttä, Vilppula

Tmi Sauli Aronen 
Vilppula

Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli

Kaks-Tilit Oy 
Virrat
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Maanrakennus Jouko Anttila Ky 
Virrat

SoundByte Ohjelmapalvelut 
www.soundbyte.fi

Virhydro Oy 
Virrat

Kellosalmen Lohi Oy 
Virolahti

Vuokiito Ky 
Vuottolahti, Kajaani

 
Ylihärmä

Kiviharjun Sora Oy 
Ylikiiminki

Pekka Inkala Oy 
Ylikiiminki

KMT-Kuljetus Oy 
Ylistaro

Vieskan Sisustajat Oy 
Ylivieska

Honkapuu 
Ylöjärvi / Komi

Ylöjärven Maalausliike Ky 
Ylöjärvi

Autohuolto Markku Santa Oy 
Äänekoski

Jadelcons Oy 
www.yritystulkki.fi

Varaa Lion-lehdestä ilmoitustilaa

Puh. 050 581 0016



Nuorisovaihto
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On taas aika ilmoittautua isäntäper-
heeksi! Olemme itse olleet LC-isän-
täperheenä neljä kertaa. Meidän kan-
sainvälisten nuorten kielitaidot ovat 
vaihdelleet tyydyttävästä syntype-
räiseen englannin puhumiseen. Silti 
olemme aina tulleet hyvin toimeen. 

Ensimmäisellä kerralla tulijamme 
oli Italiasta. Hän oli hyvä oppilas 
koulussa ja osasi hyvin englantia, jo-
ka siis oli yhteinen kielemme. Omat 
lapsemme olivat tuolloin n. 11-, 13-, 
ja 16-vuotiaita. Nuoret tulivat hy-
vin toimeen keskenään. Näytimme 
uudelle tytöllemme paikkakunnan ja 
lähiseudun nähtävyyksiä, jotta hän 
saisi paremman kokonaiskuvan Itä-
Suomesta. Useana päivänä ohjel-
massa oli myös ”vain” normaalia 
pikkukaupungin elämää. Hänen an-
sioistaan opimme useita yksityiskoh-
tia italialaisesta ruuasta ja tavoista. 
Vierailin puolisoni kanssa hänen luo-
naan Torinossa pari vuotta sitten ja 
tänä keväänä hän suunnittelee vie-
railua Suomeen yliopistosta valmis-
tumisensa kunniaksi! Pidämme siis 
yhteyttä edelleen, kuten moni muu-
kin isäntäperhe tekee vaihto-oppi-
laansa kanssa.

Seuraavaksi (yhden välivuoden 
jälkeen) suunnitelmanani oli tree-
nata lasteni kielitaitoa aidon ame-
rikkalaisen kanssa. Isäntäperhe voi 
siis itsekin toivoa mistä maasta ha-
luaa ottaa kesänuoren – mikäli on 
ajoissa liikkeellä. Amerikkalainen oli 
mielestäni tyypillinen oman maan-
sa edustaja ja hän oli reipas ja ulos-
päin suuntautunut. Oli mukava 
kuulla hänen kertomuksiaan maas-
taan; tosin joskus piti varmistaa joi-
takin hänen käyttämiensä kielikuvien 
merkityksiä. Käytimme myös häntä 
nähtävyyksissä sekä paikkakunnalla 
olevan toisen isäntäperheen luona.

Seuraavan välivuoden jälkeen 
saimme aivan ihanan japanilaisen 
tytön. Hän oli sijoittunut koulunsa 
englannin kielen testissä kärkeen ja 
sai siten LC-matkan ulkomaille. Suur-
kaupungin tytölle maalaiskaupungin 
laitama oli erilainen ympäristö; hän 
kävi usein rantakivellä vain istumas-
sa ja katselemassa supisuomalaista 

maisemaa. Häneltä me opimme mm. 
syömään puikoilla, keittämään riisin 
japanilaisittain ja taittelemaan origa-
meja. Lisäksi huomasimme tuolloin, 
että paikallisessa ruokakaupassa on 
kelpo valikoima japanilaisiakin ruo-
katarvikkeita. Hänelle tarjosimme 
erään päivän Leppävirran hiihtoput-
kessa, koska hänellä ei ollut aiempia 
lumikokemuksia. Myös tämä tyttö 
kävi reippaasti uimassa kanssamme 
kesälämpöisessä järvessä. Saunas-
sa hän tosin tykkäsi pitää uimapu-
vun päällä vielä T-paitaa. Japanilaiset 
ovat todella kohteliasta väkeä. Isän-
täperheen kannalta japanilainen on 
paras valinta varsinkin isäntäperhe-
uran alussa. Lisäksi ajankäytön kan-
nalta kannattaa selvittää se, miten 
paljon heille on annettu läksyjä ul-
komaan matkan ajaksi. 

Viime kesänä meillä oli jälleen 
italiatar. Opimme melko pian, että 
hän saattaa ymmärtää kysymyksem-
me omalla tavallaan ja vastata sitten 
ihan mitä vaan. Alkukankeuden jäl-
keen pystyimme kommunikoimaan 
hänenkin kanssaan mukavasti. Saim-
me taas uusia ruokavinkkejä ja ko-
kemuksen mukavasta kesänuoresta. 
Hänen kohdallaan teimme paljon yh-
teistyötä paikkakunnalla olevan toi-
sen isäntäperheen kanssa. Koimme 
helpottavaksi sen, että jompikumpi 
perhe otti molemmat tytöt päiväk-
si Kuopioon tai patikoimaan Pisalle 
tms. Koska omat (biologiset) nuo-
remme olivat tuolloin jo kesätöissä, 
saimme täten aktiivista puuhaa LC-
nuorillemme useammaksi päiväksi. 
Vaihtoon tulleet nuoret tykkäävät 
myös vertailla kokemuksiaan ja op-
pia lisäksi toistensakin kulttuureista.

Kun nyt mietit, ottaisitko nuoren 
itse tai tunnetko jonkun perheen jo-
ka haluaisi helpolla kansainvälisyyt-
tä ja kenties maailman rauhankin 
edistämistä, ole ystävällinen ja toi-
mi pian! Lähtevän/saapuvan nuoren 
kannalta on parasta, että nuori saisi 
tietää hänelle yksilöidyn isäntäper-
heen jo hyvissä ajoin ennen matkaa 
– siis nyt keväällä. Tällöin nuori se-
kä isäntäperhe voivat vaihtaa kuu-
lumisia etukäteen. Tuttuun perhee-

seen on mukavampi mennä. Lisäksi 
isäntäperhe voi antaa vinkkejä seu-
dun ilmastosta ja perheen harrastuk-
sista, jotta matkalaukun sisältö tu-
lee järkeväksi. Jos mietit itse oman 
lapsesi lähettämistä maailmalle, ha-
luat todennäköisesti itsekin hyvissä 
ajoin tietää millaiseen paikkaan hän 
on menossa.

Hyviä kokemuksia 
isäntäperheenä olemisesta

Maho laittaa vyötä.

Maho ja Heli
japanilaispuvussa.

Tytöt ja paloauto Juankoskella.

Maho laittaa vyötä.

Älä hukkaa mahdollisuuttasi 
nauttia kansainvälisen kesänuoren 
seurasta! Ota yhteys jo tällä viikolla 
oman klubisi tai piirisi nuorisovas-
taavaan sekä lukaise nuorisovaih-
dosta www.lions.fi -sivustolta. 

Hannele Taattola
LC Nilsiä/Syvärinseutu
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Tätä kirjoittaessani tammikuun puolivälissä maa on vihdoinkin peit-
tynyt lumivaippaan. Onneksi täällä vuodenvaihteen aikana olleet ma-
lesialaiset ja australialaiset nuoret ehtivät tutustua heille outoon ele-
menttiin. Kun he joulukuun puolivälissä tänne saapuvat, olosuhteet 
olivat kaikkea muuta kuin mukavat räntä- ja vesisateineen.  

Isäntäperheillä oli haastetta osin tarpeeksi, kun myrsky teki tuho-
jaan varsinkin Lounais-Suomessa. Yhden malesialaisen isäntäperhees-
sä Perniössä sähköt olivat pois viisi vuorokautta! Perheen äiti kertoi 
välillä jo epätoivon yllättäneen, mutta kuitenkin hyvin oli selvitty. 

Vuoden vaihteen isäntäperheiltä tullut palaute on saanut minut 
herkistymään kyyneliin. Anne Nivukoski kirjoitti Nurmosta: Asum-
me täällä maaseudulla ja nämä kansainväliset nuoret tuovat muka-
vaa säpinää arki- ja juhlapäiviimme, kun on tullut joskus myös asut-
tua hieman isommilla paikkakunnilla ja näin ollen kaipaa välillä hieman 
enemmän elämää ympärilleen. Ja hyvin tuntuu näin onnistuvan. Iha-
naa Uutta Vuotta 2012 ja Kiitoksia näistä hienoista nuorista, joita 
kauttanne saamme vieraiksemme!

Tuija Collande Kirkkonummelta kirjoitti: Matilda kaukaa kengurui-
den maasta saapui meille Tapanina sähköttömään ja vedettömään 
talouteen. Onneksi myöhemmin samana iltana sähköt palasivat ja 
pääsimme normaaliin arkeen. Kävimme Matildan kanssa monessa mu-
kavassa paikassa: Fiskarsin ruukissa, jääkiekkoa ja salibandyä katso-
massa, shoppailemassa, museossa, Porkkalan luontoa ihastelemassa 
jne. jne. Matilda tutustui myös moneen paikalliseen nuoreen, meil-
lä järjestettiin peli-iltoja ja muuta mukavaa. Matilda viihtyi hyvin ja 
hän oli niin innoissaan lumesta, jota satoi viimeisenä iltana ihan mu-
kavasti! Pulkkailu tuntui olevan kaikkein hauskinta. Porkkalan kal liot 
ja Kirkkonummen metsät tekivät häneen suureen vaikutuksen. Kiitos 
Lions Clubille siitä, että saimme toimia isäntinä! Tämä kokemus oli 
meille niin antoisa, että toimimme mielellämme toistekin isäntinä.

Myös muilta isäntäperheiltä tullut palaute antaa uskoa siihen, et-
tä yhä useampi perhe uskaltautuu isännöimään ja näin tutustumaan 
ulkomaisiin nuoriin. 

Alavutelaiset Mäntylän ja Salon leijonaperheet ovat malliesimerkke-
jä. Molemmat perheet isännöivät niin kesällä kuin nyt vuodenvaihees-
sakin.  Kesällä Salon perheessä oli jopa neljä vaihtopoikaa!

Nyt juuri on ”isäntäperhejahti” menossa ensi kesänä B-, H-, K- ja M-
piirien leiriläisille ja pelkästään isäntäperheisiin tuleville nuorille. Kak-
si viikkoa ennen jokaista leiriä on suurin tarve. Leirin ajankohdat ovat:

B: Siikaranta, 28.7.–5.8, H: Outokumpu, 21.–29.7, K: Pieksämäki, 
4.–12.8, M: S/Y Ihana (purjehdus), 20.7.–28.7 

Toivon, että jok’ikinen leijonaklubi ottaa asian omakseen ja tar joaa 
tätä hienoa mahdollisuutta tutustua vieraaseen kulttuuriin ja samal-
la kehittää kielitaitoa.

Ensi kesän vaihdosta

Ensi kesän vaihtoon on hakenut 257 nuorta ja monta mattimyöhäistä 
vielä ns. jonossa. Toivottavasti kaikilla tämän lehden ilmestyessä on 
kohdemaa selvillä. Muutamiin suosittuihin kohteisiin pääsee (esim. 
Englanti, Espanja, Itävalta, Sveitsi, Kalifornia) vain pieni osa haluk-
kaista.  Yhtäkaikki jokaisella pyritään jäljestämään mieluisa kohde. 

Hyvää lopputalvea
YCED Tuula Rantaeskola

Ajankohtaista

Isäntäperheet 
mahdollistavat 
leijonavaihdon

Brodeeraus lions -logolla ja klubin nimellä

Väreinä ruskea ja pinkki

Hanki klubillesi
LEIJONA REINOT

YCED Tuula Rantaeskola
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Lions Club Lauttakylän kustantaman 
kirjasarjan 3. osa Junno Välimaan va-
lokuvista julkaistiin 4.11.2012.  Kol-
men kirjan ”Junno trilogia”; Junno 
Välimaan valokuvista ovat Huit-
tisten keskus – Lauttakylä (2008), 
Huittisten kylät – Junnon koulukirja 
(2009) ja Huittisten kuvia ja tapahtu-
mia – Junnon kamera kiertää (2011). 
Yhteensä lähes 1 300 valokuvaa seli-
tysteksteineen, tekstisivujen lisäksi.

Viimeinen osa on noin 200-si-
vuinen, A4-kokoinen, kovakantinen 
valokuvakirja, jossa on kuvia miltei 
400. Lisäksi osassa on karttoja, jois-
sa vesistöjen erottuvuutta ja näky-

Rajavartiolaitos on kovasti muuttu-
nut niistä ajoista, jolloin omasta toi-
minnasta ei juuri hiiskuttu. Nykyisin 
Rajavartiolaitoksen tiloihin pääsee 
tutustumaan kunhan sopii etukä-
teen. Rajavartiolaitos esittelee tilo-
jaan ja toimintaansa mielellään toi-
minnasta kiinnostuneille ryhmille.  

Lions Club Kuusamo ja Lions Club 
Kuusamo/Ruka piti klubikokoustaan 
Kortesalmen Rajavartioaseman ti-
loissa 1.11.2011, tutustumalla Raja-

LC Lauttakylän trilogian 
3. osa valmistui

Junno Välimaa, jonka 
diakuvista ja valokuvista 
kolmen kirjan kuvat on 
valittu ja tekstitetty. 
Junno toimi aikoinaan 
4H-kerhoneuvojana 
Huittisissa pitkän 
rupeaman vuodesta 1947 
alkaen. Kuva: Fotokata, 
Huittinen.

Julkaistujen kirjojen lisäksi kuvassa ovat LC Lauttakylän kustantamat 3 
DVD-levykettä, jotka oli tehty maisteri John Martoman kaitafilmeistä ja 
hänen kuvaamistaan rakennuksista. Kuva: Fotokata, Huittinen.

Rajavartiostolla  avoimet ovet

Rajavartiolaitoksen päällikkö, kapteeni Timo Viinikka esitteli lioneille laitok-
sen toimintaa.

väisyyttä on pyritty värien keinoil-
la parantamaan. Kirjaan on koottu 
paljon kuvia Kokemäenjoesta ja mm. 
Huittisten silloista ja vuoden 1966 
suurtulvista eri puolilta Huittista, ta-
pahtumista esim. 1965 Suur-Huittis-
ten maatalousnäyttelystä ja SLEY:n 
valtakunnallisesta evankeliumijuh-
lasta 1986, unohtamatta muisto-
merkkejä ja patsaita, runsaiden hen-
kilökuvien lisäksi.

Paikkakunnan historiatietoja on 
samalla haluttu lyhyesti koota mm. 
kuvateksteihin ja tietoiskuihin. Kra-
vin historiallinen kanava Huittisten 
ja Kokemäen välillä sekä Puurijär-

vartioston  toimintaan.  Esittelystä 
huolehti aseman päällikkö, kaptee-
ni Timo Viinikka.  Esittelyn jälkeen 
käytiin myös passintarkastustiloissa 
raja-asemalla.  Tilaisuuden päätteek-
si  LC  Kuusamon presidentti Jouni 
Oikarinen luovutti klubin viirin kap-
teeni  Timo Viinikalle muistoksi vie-
railusta ja kiitokseksi  vieraanvarai-
suudesta klubejamme kohtaan.  

Kuva ja teksti: Kaino Törmälä

vi-Isosuon kansallispuisto, joka on 
noussut erittäin tunnetuksi luonto-
harrastajien ja varsinkin lintuharras-
tajien piireissä keväisin ja syksyisin. 
Loppuosa sisältää runsaasti kuvia 
Huittislaisista yrityksistä sekä Vam-
pulan entisen kunnan  alueesta, jo-
ka liitettiin Huittisiin vuoden  2009 
alusta alkaen.

Kirjatyöryhmän trilogia lähti liik-
keelle vuoden 2006 helmikuus-
sa Junnon diakuvien ja valokuvien 
skannauksesta digitaaliseen muo-
toon, ennen kuin ajanhammas eh-
tii tehdä tuhojaan. Kuvien skan-
naus ta tehtiin n. kahden vuoden 

ajan, jonka jälkeen suunniteltiin en-
simmäisen kirjan julkaisemista. Var-
sinaisesti tämän saman työryhmän 
toiminta alkoi jo aikaisemmin, jol-
loin tehtiin John Martoman 8 mm:n 
kaitafilmeistä Voitto Haaviston ja 
vapaaehtoisten myötävaikutuksel-
la kolmen DVD:n sarja Lauttakylän 
keskustan vanhoista rakennuksista 
ja tapahtumista.

Kirjatyöryhmän mielestä projek-
ti onnistui Joutsenten Reitti r.y.:n 
ja Alfred Kordelinin säätiön tuella, 
Lions Club Lauttakylän myönteisellä 
suhtautumisella asiaan sekä työryh-
män omalla panostuksella.

Kalevi Vatja
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Tasavallan Presidentti

Presidentinvaalien ollessa ajankoh-
tainen, puhutaan paljon arvojoh-
tamisesta. Ollaan jonkin verran eri-
mielisiä siitä mitä se itse asiassa 
tarkoittaa. Jopa asiantuntijatkin pu-
huvat hiukan ristiin heiltä kysyttäes-
sä. Asia on tullut aiheelliseksi presi-
dentin vallan asteittain kaventuessa 
Suomessa. Tämä on johtanut siihen, 
ettei tasavallan presidentti voi enää 
johtaa käskemällä vaan muistutta-
malla kansalaisia suomalaisista ar-
voista. Koska suomalaisten arvoja 
ei ole missään laissa määritelty, jää 
presidentin asiaksi tiedostaa suoma-
lainen arvojoukko ja toimia sen mu-
kaisesti. Tällöin pitää muistaa, ettei 
kysymyksessä välttämättä ole presi-

dentin omat arvot vaan suomen kan-
san omaksumat arvot.

Lionsklubin presidentti

Jokaisella lionsklubilla on omat ar-
vot, joiden sisältö määrittelee klu-
bin toimintaperiaatteet. Lionsklubi 
on eräs demokraattisimmin johdet-
tuja yksiköitä; kerran kuussa voidaan 
tasavertaisina tarkastella klubin joh-
tamista. Ellei johtaminen ole klubin 
arvojen mukaista, syntyy ristiriitoja 
jotka ennen pitkää tulee yhteisesti 
ratkaista.  Klubia johtaa president-
ti, joka vaihtuu vuosittain. Periaat-
teessa jokainen jäsen on vuorol-
laan yhden kauden presidenttinä; 
itse asiassa presidenttiputki on nel-
jä vuotta, ensimmäisenä ja toisena 

Tapahtumakalenteri

Helmikuu
13.2.  Kansainvälisen hallituksen huhtikuun 2012 kokouksessa 

käsiteltävien Standard-, Core 4- ja IAG-apurahahakemusten 
viimeinen jättöpäivä

17.2.  Lions-liiton hallituksen kokous
18.2.  Kuvernöörineuvoston kokous Vantaalla
17.–20.2. Kouluttajien koulutusinstituutti, kansainvälinen vaalipiiri IV 

– Eurooppa (Kööpenhamina, Tanska)

Maalis–huhtikuu
16.3.  Lionien päivä Yhdistyneissä Kansakunnissa  

(New York City, New York, USA)
21. 3.  Lions-liiton hallituksen kokous
13.–18.4. Kansainvälisen hallituksen kokous  

(San Francisco, Kalifornia, USA)
18.4.  Hallituksen kesäkuun 2012 kokouksessa käsiteltävien 

Standard-, Core 4- ja IAG-apurahahakemusten viimeinen 
jättöpäivä

21.4.  Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä
27.4.  Lions-liiton hallituksen kokous

Touko–kesäkuu
5.5.  Tulevan kauden 1. ja 2. varapiirikuvernöörin valmennus
5.–6.5.  Tulevan kauden piirikuvernöörien valmennus
11.–17.5. Valkoisen kepin viikko
1.6.  Helen Kellerin päivä
5.6.  Maailman ympäristöpäivä
8. 6.  Lions-liiton hallituksen kokous
8.6.  Kuvernöörineuvoston kokous Jyväskylässä
8.–10.6.  Lions-liiton vuosikokous Jyväskylässä
17.–21.6.  Kansainvälisen hallituksen kokous  

(Busan, Korean tasavalta)
20.6.  Kauden 2011–2012 peruskirjahakemusten  

viimeinen jättöpäivä
22.–26.6.  95. kansainvälinen vuosikongressi  

(Busan, Korean tasavalta)

Kansainvälisiä tapahtumia ja määräaikoja löydät päämajan nettisivuilta 
www.lionsclubs.org -> uutiset ja tapahtumat.

Kenestä arvojohtaja?

varapresidenttinä opitaan tehtävää ja 
presidenttikauden jälkeen ollaan vie-
lä vuosi hallituksessa edellisen kau-
den presidenttinä. Lionsklubin presi-
dentin määräysvalta on hyvin kapea, 
kaikki tärkeät päätökset tekee klubi-
kokous, joka voi myös muuttaa hal-
lituksen päätöksen.  

Klubin arvojohtaminen

Klubin arvojohtamisen ensi askel 
on klubin arvojen määrittely. Arvot 
eivät saa olla kassakaappitavaraa, 
vaan niiden on oltava kaikkien klu-
bilaisten tiedossa jopa niin, että ne 
osataan ulkoa. Erikoisesti presiden-
tin tehtävänä on hahmottaa arvo-
joukkoa klubin tehdessä päätöksiä. 
Arvoihin ankkuroituvat ehdotuk-
set muuttuvat helposti päätöksiksi 
ja siten ohjaavat klubin toimintaa. 
Arvojohtaminen ei ole yksinomaan 
arvojen huomioon otto klubin pää-
töksissä vaan presidentin koko toi-
minnassa; hänen tulee olla esimerk-
kijohtaja kaikille klubilaisille. Klubin 
sisäisten konfliktien ratkaisussa aut-
taa presidenttiä useimmiten viittaa-
minen klubin arvoihin.

 
Arvojen määrittely

Tällä kaudella on järjestömme tavoit-
teena päivittää Hämeenlinnan vuo-
sikokouksessa vuonna 2010 hyväk-
sytyt suomalaisen lionstoiminnan 
arvot: Luottamus, Isänmaa ja maa-
ilma, Palveluhalu, Talkootyö ja Ih-
misläheisyys. Tämän kauden alussa 

avasimme kampanjan kaikkien Suo-
men lionsklubien arvojen määritte-
lyksi. Nettisivuilla olevissa ohjeissa 
on ehdotettu menetelmää määrit-
telyä varten, se vie aikaa kolmisen 
kuukautta. Tähän työhön on useim-
missa klubeissa ryhdytty; osalla klu-
beista ovat arvot olleet määritelty jo 
aikaisemmin ainakin klubistrategiaa 
määriteltäessä. Klubin johtamisen 
kannalta on arvojen määrittely tär-
keämpää kuin suomalaisen lionismin 
arvojen päivitys

Klubin arvojen syöttö 
tietokantaan

Viime joulukuun alusta lähtien on 
klubin arvot voitu syöttää yhteiseen 
tiedostoon, mikä löytyy Liiton net-
tisivuilta ”Jäsenkeskus” – ”Jäsen-
toiminta” – ”Lionsklubin arvot” – 
”Syötä lionsklubin arvot lomake”.  
Syöttö tapahtuu avaamalla em. lo-
make ja etsimällä oma piiri ja klik-
kaamalla oman klubin nimeä. Sen 
jälkeen vyörytetään kaavaketta alas-
päin ja täytetään arvoruudut (3–5 ar-
voa). Vyörytetään lisää kaavaketta ja 
merkitään vuosi ja kuukausi, jolloin 
klubi on hyväksynyt arvot sekä vielä 
lisätään oma nimi. Muutamien klu-
bien arvot on jo syötetty, Suomen 
lionstoiminnan arvojen päivityksen 
kannalta olisi tärkeätä, että klubien 
arvot syötettäisiin ennen 31.3.2012.

Ossi Eloholma, PDG
Arvotyöryhmän puheenjohtaja

Organisaatiouudistus?

Keskustelua

Mittavan kuntauudistuksen myötä Klubien nimiruletti alkaa muuta-
man vuoden kuluttua. Samalla voitaisiin Lions-liiton sisällä tehdä or-
ganisaatio muutos ja keventää portaikkoa. Unohdetaan väliportaas-
ta lohko ja muodostetaan alueita, johon kuuluu yksi tai useampia 
työssäkäyntialueita. Näitä alueita voisi olla piirin sisällä jopa nykyis-
tä enemmän ja samalla pitää tarkastella myös piirien rajoja, jopa pii-
rien vähentämistä.

Uskallammeko uudistua vai yritämmekö pistää vanhaan resiinaan 
lisää ”poweria”, kun muu yhteiskunta ajaa Bendolinolla ohi?

Jukka Roiha
LC Kuopio Veljmies

Arvotyö-
ryhmän 
puheenjohtaja 
Ossi Eloholma. 
Kuva: RNen.
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LUE LISÄÄ
komediateatteri.fi

JJJJJJJJJJUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAA
LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEIIIIIISSSSSSSTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIII

JJJJUUUUKKKKKKKKAAAAA
PPPPPPPPPPIIIITTTTKKKÄÄNNNNEEEEENNNNNNNNNN

Kesällä 2012 uudistetulla ulkoilmanäyttömöllä luvassa romantiikkaa, räiskyvää huumoria, 
höyheniä, paljetteja ja häikäiseviä sääriä! Liput 22 / 25 / 28 € 

MARI TURUNEN, EMILIA POKKINEN, HEIKKI RAILEVIRTA, ARTTU RATINEN, 
AKU SAJAKORPI, JERE RIIHINEN, ohjaus PANU RAIPIA

puhelun hinta lankapuhelimesta 0,069 €/min+pvm, matkapuhelimesta 0,149 €/min+pvm.

TÄSTÄ LEIJONAKIN TYKKÄÄ!

Ohjelmistossa myös:
Tim Firth

KALENTERITYTÖT
Suuri näyttämö

Martin Algus

LOUKUSSA
Studio

Line Knutzon

REMONTTIJENGI
Suuri näyttämö

Leea Klemola

JESSIKAN PENTU
Studio

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

Tervetuloa teatteriin
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Masteroff - Kander - Ebb
Häikäisevä musikaali Cabaret
Seremoniamestarina upea Jorma Uotinen.

Maria Jotuni
Huvinäytelmä Tohvelisankarin rouva 
Tohvelisankarina hulvaton Taneli Mäkelä.

Tulossa
William Shakespeare
Kuinka äkäpussi kesytetään
Romanttinen komedia italialaisella glamourilla höystettynä.
Ensi-ilta helmikuussa.

Lippumyymälä p. (03) 752 5000 ma-pe klo 11-17
Kirkkokatu 14
Ryhmämyynti p.(03) 752 6000 ma-pe klo 10-16
Lippupiste p. 0600 900 900 (1,97€/min + pvm) 

KOMEDIAA JA JAKAUTUNEITA TUNTEITA 14.4.-5.5.
MESTARIT LAVALLA säv. P.D.Q. Bach, kor. Sairela ja Soini

JAKAUTUNUT säv. Ravel: Sonaatti viululle ja sellolle, kor. Sairela  
LIPUT 20-25 €

TROIS RIVIÈRES säv. Saariaho, kor. Lindfors, 
mus. PercDuo AP&OP

YÖ säv. Musorgski: Yö autiolla vuorella, 
kor. Sairela ja Soini  

ESITYKSET 11.2.-11.3. LIPUT 15-25 €
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Martin Pilkit Luostolla jo kuudetta kertaa
Martti Kumpulaisen ideoima ja hänen mukaansa ristitty LC Sodankylän ak-
tiviteetti Martin Pilkit on vuosi vuodelta paisunut. Martin idea oli aiempien 
aktiviteettien joululehden ja lasten kevätriehan lisäksi tuoda tälle leveysas-
teella joku uusi vetovoimainen tapahtuma. Idea on osoittautunut erittäin  
onnistuneeksi. Ensimmäisten vuosien vähän yli tuhannen osallistujan mää-
rä on kohonnut jo yli 3000:n. 

Tulevana keväänä odotamme myös 1700 pilkkijän lukumäärän kohoavan 
niin, että saamme rikki 2000 pilkkijän rajan, arvioi tapahtuman kehityskaarta 
yksi sen  organisaattoreista ja puuhamiehistä Kauko Niemelä. 

Vaikka Martin Pilkit ovat luonteeltaan rentohenkinen yhdessäolotapah-

LC Parola on vuodesta 2002 lähtien avustanut rahallisesti Eestissä asuvia 
Suomi-poikia Oliver Tamsalua  s. 1925 ja Roman Vilbastea s. 1923. Korkeas-
ta iästä huolimatta molemmat ovat säilyttäneet myönteisen elämänasenteen, 
virkeyden ja huumorin. Suomi-pojille luovutettujen raha-avustusten ohel-
la rouva Vilbastelle annettiin lahjaksi piirikuvernööri Helena Rahkon klubil-
le antamat edelleen lahjoitettavaksi tarkoitetut  Ainot.

Molempien miesten sotaretki alkoi vuonna 1943 Viron pohjoisrannikol-
ta Kolkanlahdesta. Roman anasti saksalaisilta kuorma-auton ja oli pakotettu 
lähtemään Suomeen. Oliver tuli veneellä yön turvin 22 muun miehen kans-
sa yli Suomen lahden ja olivat aamulla Pirttisaaressa Jollaksessa. Roman taas 
tuli 28 miehen kanssa pikaveneellä neljässä tunnissa Suomeen. Kumpikin 
palveli virolaisrykmentti JR 200:ssa, joka sijoitettiin puolustuslinjalle Viipu-
rinlahden saaristoon. JR 200 kotiutettiin rintamalta elokuussa 1944 ja lähe-
tettiin Viroon 19.8.1944. 

Tamsalun sota jatkui Tarton rintamalla ja sodan lopulla Oder-Neissen lin-
jalla. Sodan lopulla hän joutui venäläisten sotavangiksi ja hänet lähetettiin 
Siperiaan viideksi vuodeksi. Kotiin hän palasi 1950 työskennellen metalli-
tehtaassa eläkeikäänsä saakka.

Suomi-pojat voivat ikäänsä nähden hyvin
Oliver Tamsalu , 
Roman Vilbaste 
ja rouva Ida  
Vilbaste  Ainot 
kädessään. LC 
Parolan Pekka 
Laaksonen, 
Veikko Pelkonen  
ja Veikko Autere  
olivat avustusten 
viejinä. 

Kaksi vuotta sitten käynnistetty yhteistyö yhteisen aktiviteetin järjestämisestä  
sai juhlallisen sinetin 4.12.2011 virallisen ystävyyssopimuksen allekirjoi-
tuksella.

 Kuusi LC Vantaan/Komeettojen lionia osallistui PDG Otfried Blümchenin 
ja hänen ladynsa Aunen järjestämälle matkalle Saksan 111 OS-ystäyyspii-
riin päämääränä allekirjoittaa virallinen ystävyyssopimus LC Meissen Dom-
stadtin ja LC Vantaan Komeettojen kesken.

 Näin tapahtuikin, ja tilaisuus oli lämminhenkinen ja rento, vaikka toki 
virallinenkin puoli hoidettiin. Saimme keskusteluissa heidän kanssaan huo-
mata, että olisi tosi mukava tutustua toisiimme vielä paremmin. Ennen alle-
kirjoitusta kuulimme Meissenin kirkossa pidetyssä konsertissa vanhoja jou-
lulauluja, jotka oli sovitettu moderniin muotoon gospel-tyylisiksi.

Kiireisen aikataulun takia emme valitettavasti ehtineet lähemmin tutus-
tua ystävyysklubimme kotikaupunkiin, joten halu palata heidän idylliseen 
pikkukaupunkiinsa vielä uudelleen jäi mieliimme.

Teksti ja kuva: Eija Päivinen

Ystävyysklubisopimus 
saksalaisklubin kanssa

Klubien presidentit Gabriele Sossdorf ja Marja-Leena Colérus allekirjoittamas-
sa ystävyysklubisopimusta.

tuma eikä ryppyotsainen kilpailu niin tietysti pilkkitapahtumassa myös pyy-
dystetään kalaa. Niitä Martin pilkeissä on vuosittain noussut 120–180 kiloa. 
Saaliskaloina on jään alta saatu ylös istutettua kirjolohta sekä luontaisesti 
järvessä eläviä siikoja, mateita, ahvenia. Viime vuoden voittajan saalis oli 
vähän yli kuusi kiloa.

Kaikkien palkintojen yhteisarvo on yli 35  000 euroa.  Voittoina arvonnas-
sa on mm. henkilöauto, mönkijä, taulutelevisio, raivaussaha, polkupyöriä 
ja lisäksi varsinaisessa pilkkikisassa on omat palkintonsa. Martin Pilkeistä 
kertyneet varat käytetään lasten ja nuorten sekä vanhusten toiminnan tu-
kemiseen. Lisätietoa tapahtumasta löytyy nettisivuilta www.martinpilkki.fi.

Roman taisteli Saksan armeijassa, jossa hän yleni ylikersantiksi. Sodan 
päätyttyä hän toimi arkuntekijänä hänellä olleen todistuksen mukaan. Tuo 
todistus pelasti hänet Siperian reissulta. Myöhemmin Roman toimi auton-
kuljettajana Tallinnan liikennelaitoksessa.

Kuva ja teksti: Veikko Autere
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LC Tornio-Pudas järjestää 
Suomen Lions-liiton  
SM-hiihtomestaruus-
kilpailut 

24.–25.3.2012 Torniossa Puuluodon hiihtokeskuksessa 

Henkilökohtainen kilpailu: lauantai 24.3. klo 14.00

Viestit: sunnuntai 25.3 klo 11.00

Sarjat ja hiihtomatkat:

Nyl, N50, N60, hiihtomatka 3km

Myl, 9km,M40, M50, M55, 6km, M60, M65, M70, M75, M80, M85, 3km

Hiihtotapa vapaa.

Viestit: Naiset 3 x 2km, miehet 4 x 3km

 Ensimmäinen osuus perinteisellä, muut vapaalla.

Osanotto- Miehet ja naiset 15€/kilpailija, viestit 45€/joukkue

maksut: Maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tilille 

 LC Tornio-Pudas FI 3811703006102947, viite:13

Ilmoittautuminen kirjallisesti tai sähköpostilla 10.3.2012 mennessä.

Ilmoittautumisosoite:

Reino Alatalo, Koivurovantie 6, 95410 Tornio, reino.alatalo@luukku.com

Kilpailukanslia Puuluodon hiihtokeskuksessa.

Majoitusmahdollisuudet: 

Tornion Kaupungin hotelli, 0400 105 800

Peräpohjolan opisto, 040 536 4423

Lisätiedot: Reino Alatalo, 040 411 4985

Tervetuloa Tornioon!

LIONS SM Golf 2012
KILPAILUKUTSU
Lions SM Golf 16.–17.6.2012 

Porvoo Golf ja Virvik Golf kentillä

Pelimuodot ja sarjat alla olevasta linkistä.

Yhteislähtö: Kummallakin kentällä ja molempina päivinä kello 10.00.

Kilpailumaksut:

Maksut ja ilmoittautuminen 30.4.2012 mennessä 130 €, 

jälki-ilmoittauminen 150 €, jos mahtuu mukaan.

Maksu: LC/Hki-Laajasalo Nordea FI28 1237 3000 1135 86.

Ilmoita maksun yhteydessä: nimi, tarkka hcp, golfseura, puh.numero, 

sähköpostiosoite, Lions klubi ja sarja, johon osallistut

Vahvistamme ilmoittautumisen maksusuorituksen jälkeen.

Joukkuekilpailu 20€/ hlö, 2 hlöä/joukkue, ilmoittautuminen ja maksu paikan päällä.

Ilmoittautuminen linkissä:  

www.verkkoviestin.fi/lionshkilaajasalo/lions_sm_golf_16-1762012_porvoossa/

(otamme ilmoittautumisia max. 200 pelaajaa – 100 pelaajaa/kenttä). 

Postitse: Martti Söderlund, Aurinkotuulenkatu 12 A 27, 00990 HELSINKI.

Palkinnot: Paras SCR-tulos on Suomen Lions-mestari 2012 (oltava LC-klubin jäsen)

Sarjojen parhaat palkitaan. Joukkue- ja erikoiskilpailussa omat palkinnot.

Iltajuhla ja 1. päivän palkintojen jako Haikon kartanossa, tarkemmat tiedot 

sekä ilmoittautuminen eo. linkistä.

Kenttiin tutustuminen, majoitus Haikon Kartanossa ja Porvoon Seurahovilla 

sekä palkinnot ja palkintojen jako, ks. eo. linkki.

Lisätiedot eo. linkin lisäksi: Markku Tilli +358 400 452 596 ja markku.tilli@poyry.com  

tai Martti Söderlund +358 400 617 030 ja martti.soderlund@msconsulting.inet.fi

TERVETULOA LC/HKI-LAAJASALO

Kuusankoskella keilattiin 31.10.–1.11.2011 Lions -liiton mestaruuksista. Ylei-
sen sarjan voittajaksi taituroi LC Taipalsaaren Leo Peuha, joka tuloksellaan 
1315 nitisti LC Ikaalisten kovan kaksikon Risto Aitto-ojan (1301) ja Arto 
Anetjärven (1287). Tasoituksellinen kisa oli varsin yllätyksellinen ja osin ta-
sokaskin. Tuloksetkin saatiin lopulta kohdilleen.

Naisten sarjassa tuloksellisimmin keilapatterit kaatoi LC Kaivokselan Mar-
jatta Ruotsalainen ollen kisassa ylivoimainen. Hän keräsi kuuteen sarjaan-
sa komeat lukemat 1226 kun toiseksi tullut LC Oravaisin Selvi Höglund yl-
si tasan sata pinnaa pienempään tulokseen 1126. LC Mäntän Arja Neste oli 
kolmas tuloksellaan 1124 jääden vain kaksi pistettä hopeatilasta. 

Joukkuekisoissa LC Ikaalinen vei kaksi mestaruutta hurjilla eroilla uhkaa-
jiin. Nelimiehisjoukkuekisassa LC Ikaalinen/Kyrösjärvi runttasi pisteikseen 
tasan 5000. Joukkueessa heittivät Arto Anetjärvi, Ilmo Kalli, Seppo Niemi 
ja Risto Aitto-oja. Toiseksi tullut LC Hartola saalisti 4726 ja pronssia saalis-
tanut LC Heinola/Jyränki 4718 pistettä. 

Kaksimiehisjoukkueissa Ikaalinen jatkoi muitten murjomista. Risto Ait-
to-oja ja Arto Anetjärvi ottivat vakuuttavan voiton tuloksella 2588. LC Hei-
nola/Jyränkö jyräsi keiloja nurin 2427 pisteen edestä. Kolmas oli LC Ikaalis-
ten toinen joukkue vahvistaen ikaalislaisten muhevaa kokonaismenestystä.

Veteraanien etevin oli LC Helsingin Markku Tilli hurjastellen komean pa-
rituloksen 1251 vain kuuden tasoituspisteen auttamana. Toinen A-sarjan 
keilaaja Antti Vepsäläinen, LC Heinola/Kailas, teki 0-tasoituksella myös tyy-
likkäästi parituloksen 1208. Veteraanien 2-m kisassa kultaa huuhtoi  LC Hei-
nola/Kailas.

LC Ikaalinen/Kyrösjärven taitoniekkojen mestarijoukkue. Vasemmalta Ilmo 
Kalli, Risto Aitto-oja, Arto Anetjärvi ja Seppo Niemi.  Kuva: Pertti Miettinen.

Leo Peuha paras lionkeilaaja

Lionsliiton SM-keilailun tulokset ovat nähtävissä Kuusankosken keilahal-
lin sivuilta, jonne linkitys löytyy myös LionsNetin sivuilta D-piirin kohdalta.

Jukka Vartiainen
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Pietarsaaressa raikui 17.11. kahdeksannen kerran, kun Pietarsaaren Lions 
Club ja Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu (Pietarsaaren yksikkö) 
järjestivät yhdessä jo perinteeksi tulleen Seniorikonsertin. Esiintyjinä kon-
sertissa oli kaksi paikallista kuoroa: mieskuoro Laulu-Jaakot ja naiskuo-
ro Madrigalen. 

Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun matkailun ja liiketalouden 
opiskelijat huolehtivat narikasta ja kahvin tarjoilemisesta, ja he myös 
avustivat tarvittaessa vieraita pöytiin. 

17 mieslaulajan Laulu-Jaakot aloittivat konsertin ja ohjelmistossa oli 
mm. Kentuckylainen kehtolaulu ja Oman kullan silmät. Kuoro kajaut-
ti komeasti kahdeksan laulua sisältäneen ohjelmistonsa päätteeksi Suo-
men laulun molemmilla kotimaisilla kielillä sekä mahtipontisen Finlan-
dia-hymnin.

28 naislaulajan muodostama Madrigalen nousi lavalle väliajan jälkeen. 
Heidän lauluohjelmistonsa sisälsi yhteensä kymmenen kappaletta eng-
lannin- ja ruotsinkielellä. Seniorikonsertti päättyi Madrigalenin haitilai-
seen Wangol -kappaleeseen ja tyytyväinen konserttiyleisö lähti iloises-
ti rupatellen kotejaan kohti. 

Henna Levänen

Meripartiolippukunta Navigatorestin koulutusalus S/Y Jonien peruskor jaus 
on valmistunut. Korjaus on kestänyt noin viisi vuotta ja tuloksena on täy-
sin uusi ja entistä merikelpoisempi vene, jolla on turvallista purjehtia ja ope-
tella käytännön merimiestaitoja.

Syyskuussa Lehtisaaren, Meilahden, Ruskeasuon ja Munkkiniemen leijo-
nien edustajat kävivät tarkastamassa veneen. Näiden klubien lisäksi vahvan 
panoksen kunnostuksen talouteen on osoittanut Arne Ritari -säätiö, jonka 
edustajat kävivät luovuttamassa tuesta kertovan laatan Navigatoresin edus-
tajille kiinnitettäväksi S/Y Jonien kajuutan seinään.

Melkeinpä jo perinteeksi muodos-
tunut Puistolan joulukonsertti myi 
ison tukun lippuja, joiden tuotot me-
nevät lyhentämättöminä syöpää sai-
rastavien lasten ja nuorten hyväksi 
toimivalle Sylva ry:lle. Puistolan kirk-
ko täyttyi marraskuun lopulla kau-
niista joululauluista sekä tunnetuis-
ta rock- ja pop-sävelistä, kun oman 
tulkintansa klassikoista esitti seitse-
män lahjakkaan muusikonalun muo-
dostama porukka. Sukupolvia yhdis-
tävän konsertin pistivät pystyyn jo 
toisen kerran LC Suurmetsän aktii-
viset puuhamiehet Kari Aulo, Sep-
po Teini ja Torsti Paijola.

LC Suurmetsän konsertti 
syöpäsairaille lapsille

Konsertin järjestämisestä vastasivat LC Suurmetsän Torsti Paijola, Seppo Tei-
ni ja Kari Aulo.

Elina Teini soitti kitaraa ja lauloi 
soolona supersuosittujen Adelen ja 
 Pinkin kappaleita.

Ennakkolippuja konserttiin myy-
tiin yli 300 lähinnä yrityksille. Mo-
net yrityksistä antoivat joko kaikki 
ostamansa liput tai ainakin ison osan 
eteenpäin jaettaviksi muun muassa 
kouluille ja vanhainkodeille. 

Miehet ovat iloisia, että konsert-
ti antaa hienon esiintymismahdol-
lisuuden nuorille, jotka ovat vasta 
kehittymässä muusikoiksi. Laulusta 
vastasivat Elina Teini ja Sofia Savitski 
ja soitosta huolehtivat Wade Välita-

Kahden kuoron mitalla

Laulu-Jaakot lavalla. Kuva: Tamer Hasan.

Partiolippukunta Navigatoresia edustivat luovutustilaisuudessa lippukunnan-
johtaja Nora Varkila, projektin vetäjä Juho Kalliola sekä lippukunnan varajoh-
taja Ville Rinkineva.

lo, Leevi Lehtonen, Sami Seppänen, 
Elmeri Autio ja Tuomas Mäenpää. 
Yli 3  000 euroa tuottaneen konser-
tin tulot käytetään mm. Sylva ry:n 
30-vuotismerkkivuoden 2012 kevät-
päivien esiintyjän hankkimiseen. Jo-
el Hallikaisen Riemuralli on lapsille 
ja lapsenmielisille suunnattu musii-
kintäyteinen ja taikatemppuja sisäl-
tävä esitys, joka ilostuttaa Sylvan jä-
senperheitä.

Teksti ja kuvat: Mari Pöyhtäri

Koulutusalus Jonien
peruskorjaus valmis
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Rajan tuntumassa on totuttu rajayh-
teistyöhön, niinpä sitä on toteutet-
tu myös lionstoiminnassa.  Niin Tor-
nion ja Pellon klubeissa kuin myös 
piirihallituksessa on jäseniä Ruotsin 
puolelta. Kalottiyhteistyö syntyi v. 
1983 Muoniossa.  Altan kalottita-
paamisessa v. 1989 päätettiin tutkia 
mahdollisuuksia perustaa lionsklu-
bi Murmanskiin. Pajalan kalottita-
paamiseen vuonna 1990 osallistui 
kolme venäläistä ja saman vuoden 
syksyllä perustettiin LC Murmansk. 
Kalottikokoukset ovat kiertäneet 
vuorollaan maasta toiseen pohjoi-
sen piireissä, ja ensimmäinen ka-
lottikokous pidettiin Murmanskissa 
vuonna 1993. 

Tänä vuonna oli vuorossa jälleen 
Murmansk. Lähdimme bussimatkal-
le 20.5. Mukana oli 34 matkaajaa, 
joista neljä ruotsalaista. Rajajoo-
sepin tullissa mukaan liittyi kuusi 

edustajaa O-piiristä DG Sakari Rah-
kalan johdolla sekä Markku Vihavai-
nen D-piiristä, lisäksi norjalaiset tuli-
vat vielä omalla bussillaan.

Rajalta 250 kilometrin matka tait-
tui Murmanskiin iloisissa tunnel-
missa ja saavuimme hotellille kuu-
den jälkeen illalla. Noin 360  0000 
asukkaan Murmanskin kaupunki on 
vain kilometrin verran leveä, mutta 
pituutta on jopa 36 kilometriä. Meil-
lä oli heti ’Get to gether’ -tapaaminen 
hotellissa, jolloin Nikolaj Berezchnoj 
ja LC Murmanskin presidentti Sergej 
Ermachkov toivottivat meidät terve-
tulleiksi. 

Jäänsärkijä Lenin 
kokouspaikkana

Heti aamusta lähdimme jäänsärki-
jä Leninille. Se oli maailman ensim-
mäinen ydinvoimalla toimiva alus, 

lukon kiinni sataman kaiteeseen ja 
heitti avaimen mereen.

Pohjoiskalottikonferenssi on edel-
leenkin toimijoiden kohtaamispaik-
ka ja hyödyntää uusien ajatusten se-
kä ideoiden kehittämisessä etenkin 
aktiviteetteihin. Tärkeimpänä tehtä-
vänämme on leijonien välisten, rajat 
ylittävien suhteiden ylläpitäminen 
ja ennen kaikkea leppoisaa yhdessä 
oloa sekä ajatusten vaihtoa.

Kalottiavustukset 
alkoivat Julia-tytöstä

Aikanaan kalotin yhteisavustukset 
alkoivat vuonna 1981 syntyneestä 
murmanskilaisesta Julia-tytöstä. Ju-

Jäänmurtajan kokoushuone tarjosi hyvät tilat kalottialueen leijonako-
koukselle.

LC Murmanskin presidentti Sergej Ermachkov ja IR koordinaattori Tapani Risku.

Ensimmäisen illan Get to gether -tapahtuma hotellissa. Järjestäjiin kuuluneet 
Nikolaj Berezchnoj, tulkki ja LC Murmanskin presidentti Sergej Ermachkov 
toivottivat kaikki tervetulleiksi laivaan.

Lionstoimintaa yli rajojen

ja ylipäätään ensimmäinen ydin-
käyttöinen pinta-alus. Aikanaan se 
oli myös maailman voimakkain jään-
särkijä. Jäänsärkijä Lenin oli käytös-
sä vuodesta 1959 vuoteen 1989 ja 
vuonna 2005 se otettiin museokäyt-
töön. 

Presidentti Ermachkov avasi koko-
uksen jäänsärkijällä ja esitteli meille 
LC Murmanskin nuorisohankkeista, 
15–30-vuotiaille suunnattuja oh-
jelmia sekä tietysti meille esiteltiin 
jäänmurtajan eri osastot, tilat ja mur-
tajan toimintaa.

Kävimme myös tutustumassa 
korkealla mäellä olevaan yli 30-met-
riseen betonijärkäleeseen, Aljosha 
-sotilaspatsaaseen, joka on muis-
tomerkki urhoollisesti Murmans-
kia puolustaneille neuvostosotilail-
le. Sotilaan varpaissa palaa ikuinen 
liekki. Täältä on myös upeat näköalat 
kaupunkiin ja satamaan. Se on myös 
suosittu paikka hääpareille kukittaa 
patsas tärkeänä päivänään ja toista 
suosittua tapaa pääsimme todista-
maan satamassa. Hääpari loksautti 

lian äiti vuonna 1991 lähestyi avun-
pyynnöin LC Murmanskin kautta 
Pohjoismaiden lionsklubeja, koska 
hänen tyttärestään oli tulossa rulla-
tuolipotilas loppuiäkseen. Suomessa 
Invalidisäätiön Ortopedisessa sairaa-
lassa oli tehty sellaisia leikkauksia, 
joita Julian hoito vaati, niinpä 9       000 
leijonaa osallistui tukemaan leik-
kausoperaation kustannuksia. 

Tässä Murmanskin kokouksessa 
kaikki osapuolet Norjasta, Ruotsis-
ta, Suomesta ja Venäjältä istuivat yh-
teiseen palaveriin ja päättivät jakaa 
avustukset murmanskilaiselle invali-
ditytölle ja vaikeasti sairaalle pojalle. 

Ruotsin Mats Torstenssen esit-
ti kutsun seuraavaan kalottikokouk-
seen Luulajaan 18.–20.5.2012. Kii-
tos kaikille yhdessäolosta ja ennen 
kaikkea suuri kiitos IR- koordinaattori 
Tapani Riskulle ja Anulle ikimuistoi-
sesta matkasta, kokousten tulkkauk-
sista ja matkajärjestelyistä.

Tuula ja Terho Mäkimartti
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LC Laukaan kauden tunnuslauseena on: ”Auttaminen jalostaa ihmistä”. 
Tässä näkyy keskeinen arvomme, auttaminen, mikä toivottavasti on myös 
sisäisen ilon asia. Auttamistyötä on ollut mm. huolenpito ikääntyneistä 
henkilöistä lunta luomalla, nurmikkoa ajamalla ja polttopuita kantamal-
la. Samalla on ollut tilaisuus keskustella maailman menosta ja saada virkis-
tystä molemmin puolin. 

Varoja avustuksia varten klubi on hankkinut osallistumalla Suomen MM-
rallitalkoisiin ja järjestämällä yhdessä Laukaan seurakunnan kanssa jo perin-
teisen kirkkokonsertin. Tänä vuonna konsertin pääesiintyjä oli Jaakko Ry-
hänen, joka veti kirkkoon ennätysyleisön, noin 700 henkilöä.

Marraskuussa juhlittiin Peurungassa  LC Laukaan 50-vuotistaivalta. Juh-
lapuheen piti liiton varapuheenjohtaja Seppo Söderholm. Tilaisuutta kun-
nioittivat läsnäolollaan myös piirikuvernööri Pertti Jämsen sekä perusta-
jajäsen Pertti Laurila. Raha-avustuksia juhlassa myönnettiin laukaalaisille 
järjestöille, jotka tekevät lapsi- ja nuorisotyötä tai työskentelevät ikäänty-
neiden ja muiden apua tarvitsevien parissa.

50-vuotishistoriikin oli laatinut ja esitti Hannu Koskinen. LC Laukaan 
syntysanat on lausuttu Äänekosken ruumishuoneella kummiklubin LC Ää-
nekosken edustajan ja silloisen lääninlääkärin kesken tietyn virantoimituk-
sen yhteydessä!  Talouselämän pelisääntöjä klubi oppi, kun se hankki laina-
varoilla golf-osakkeen 1980-luvun lopulla. Siitä piti tulla pieni ”rahasampo”, 
mutta kohta alkanut lama ja osakkeen arvon alentuminen johtivat vuosia 
kestäneeseen taisteluun velkataakasta selviytymiseksi. Kovalla työllä siitä 
kuitenkin selvittiin.

Ari Kuntsi

40 vuotta sitten LC Liminka/Lakeus toimi kummina, kun perustettiin 
Ouluun LC Oulu/Limingantulli. Perustamispäivä on 15.10.1971. Char-
ter Night-juhla oli keväällä 13.5.1972.

Perustamisvaiheessa piirikuvernöörinä toimi Rolf Siilasvuo Liminka/La-
keus -klubista.

Limingantullin 40 vuotisjuhlallisuudet alkoivat vierailulla kulttuuripitä-
jä Limingan kunnan ja Limingan seurakunnan kirkkoon. Liminkaa esitte-
livät kunnallisneuvos Aaro Arvio ja kunnanhallituksen puheenjohtaja He-
lena Tornberg. Seurakuntaa ja kirkkoa esitteli lääninrovasti Ilkka Tornberg.

40-vuotisjuhlaa vietettiin Siikajoella Toini ja Martti Törmälän Matkai-
lumaatilalla. Klubin presidentti Väinö Pelkonen piti avauspuheen, lausuen 
mm. edesmenneiden veljien puolisot tervetulleeksi.

Juhlapuheen piti PDG Jouko Lampinen, joka luovutti Melvin Jones -jä-
senyyden laatan lion Martti Havakselle. Perustajajäseniä klubissa on nel-
jä: Simo Mononen, Aarno Klaavu, Väinö Pelkonen ja Erkki Suvanto, jotka 
kaikki saivat 40-vuotisansiomerkit. Lisäksi 40-vuotismerkin sai Erkki Hai-
kola, joka tuli aikoinaan Liminka/Lakeus -klubista. 30 vuotta toimineiden 
lionien ansiomerkin saivat Martti Havas, Pekka Kananen, Svante Kerkita-
lo, Juha Lehtinen, Seppo Maskonen, Markku Paloma ja Reino Rossi. Klu-
bin 40-vuotishistoriikin esitti Martti Havas.

Lion Matrkku Paloma oli koonnot kuvagallerian klubin toiminnoista 40 
vuoden varrelta. Tilaisuuden musiikista vastasi Pertti Haipola.

Lions Club Mietoinen/Ulricat -naisklubin päälahjoituskohde kaudella 
2010–2011 oli tapakoulutus 9-luokkalaisille. Tapakouluttaja Kaarina Suon-
perän pitämät tunnit järjestettiin toukokuussa Nousiaisten Henrikin kou-
lussa 9-luokkalaisille sekä Maskun Hemmingin koulussa kaikille yläasteen 
oppilaille.

Klubi halusi perinteisten stipendien sijaan muistaa nuoria lahjoituksel-
la, jonka hyödyn saisi mahdollisimman moni. Tapakoulutuksia on tarkoi-
tus jatkaa klubin toimialueen muissa yläkouluissa, Mynämäessä, Vehmaal-
la ja Taivassalossa, kuluvana lukuvuonna.

Laukaalla auttamista ja juhlaa LC Oulu/Limingantulli
toiminut 40 vuotta

50-vuotisjuhlassa Lions-ritariksi lyötiin Hannu Koskinen ja Melvin Jones-huo-
mionosoitukset myönnettiin Reima Kurkiselle ja Mauno Rauramolle, kuvas-
sa palkitut puolisoineen.

Limingantullin perustajajäseniä on mukana neljä, Simo Mononen, Aarno Klaa-
vu, Väinö Pelkonen ja Erkki Suvanto. He saivat 40-vuotismerkit.

Lahjoituksena hyviä tapoja

Nousiaisten Henrikin koulussa tapakoulutusluennolle osallistuivat 9-luokka-
laiset. Tapakouluttajana oli Kaarina Suonperä.
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LC Helsinki/Kannelmäki juhli klubin 50-vuotista taivalta vuonna 2011. 
Klubin Charter Nightia vietettiin 24.2.1961. 

9.4. pidetyssä juhlassa klubipresidentti Juhani Putkonen luovutti Mel-
vin Jones -tunnustuksen Atte Stillille. Tilaisuuteen osallistuivat myös mm. 
DG Reijo Stedt ja PDG Aulis Eskola puolisoineen.

Juhlavuotena klubi jatkoi perinteisiä toiminnan ja tuen muotoja, etsien 
myös uusia avauksia. Merkittäviä tuen kohteita olivat alueella toimivat kou-
lut, joille jaettiin ennätysmäärä, kaikkiaan kaksitoista 50–100 euron stipen-
diä. Stipendiperusteissa korostuivat koulumenestyksen ohella käden taidot 

ja osoitus hyvästä  kaveruudesta koulutove-
reita kohtaan.

 Juhlavuoden erityislahja koko 
alueelle oli Linnunpesä-keinu, jo-

ka pystytettiin Kannel mäen  Van-
haisten leikkipuistoon.

Kuopion vanhin lionklubi, LC Kuopio palkitsi ansioituneita jäseniään pik-
kujoulukokouksessaan 9.12.2011. Lions-ritarin ansiomerkki tulee Arne Ri-
tarin mukaan, joka aikoinaan toi Lions-aatteen Suomeen. Melvin Jones -jä-
senyys juontaa juurensa Lions-toiminnan perustajaan. Lions -ritariksi lyötiin 
lion Erkki Lampainen. Hänen taipaleensa leijonissa on kestänyt yli 40 vuotta 
alkaen vuonna 1970. – Tämä kaikki tuli minulle täytenä yllätyksenä. Mik-
si minä, ajattelin ensimmäisenä. Varmasti olisi löytynyt monta yhtä ansioi-
tunutta leijonaa kuin minä, toteaa Erkki Lampainen.

Leijonien toimintaan vuonna 1981 kutsuttu Ilkka Hiltunen palkittiin 
Melvin Jones -jäsenyydellä. – Täydellinen yllätys, tuntui kuin sydän olisi 
pysähtynyt, kun kuulin tästä palkitsemisesta, toteaa ensimmäisenä kom-
menttina Ilkka Hiltunen.

Reijo Martikainen on 
saavuttanut sekä Lions-rita-
rin että Melvin Jones- arvot 
ja Eero Korhonen on Mel-
vin Jones. He toimivatkin 
seremoniamestareina ritarin 
lyömisessä ja Melvin Jones 
-jäsenyyden luovuttamises-
sa. Mukana avustamassa oli-
vat myös LC Kuopion pre-
sidentti Lauri Huittinen ja 
pastpresidentti Antti Kivi-
ranta.

Pohjois-Suomen vanhimman klubin LC Rovaniemen lokakuun kuukausi-
tapaaminen ja vuosikokous vietettiin perheteemalla Rovaniemen Luonto-
opiston kodalla. Vuosikokouksen jälkeen perheenjäsenten kanssa siirryt-
tiin leikkimieliseen lappilaiseen kisailuun. Kuulaassa syys-illassa heiteltiin 
suopunkia, hirvipentankkia, tunnistettiin eläimiä ja perinteisiä lappilaisia 
sanoja. Kisailujen jälkeen nautittiin makoisa Lapin-äijän kermainen liha-
keitto lisukkeineen ja päälle oli tarjolla nokipannukahavit ja kampanisut.

LC Kuopio/Päivärannan Kalaryssäys -aktiviteetin tuloista 600 euroa luovu-
tettiin 13.12.2011 Kalevalan koulun nuorten hyväksi. Rehtori Merja Laini-
sen mukaan rahalla kustannetaan Hyvän käytöksen ja kaveruuden kampanja 
ensi kevään aikana. Oppilaskunnat alkavat nyt miettiä millä tavalla asiassa 
edetään ja ensi kevään aikana kerrotaan mitä on aikaansaatu. 

Kalevalan koulu toimii tiiviissä yhteistyössä mm. pakolaisyksikön, päi-
väkodin, nuorisotoimen, terveydenhoidon ja kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa. Koulussa on 65 maahanmuuttajaoppilasta 13 eri kansalli-
suudesta. Koulun painopistealueet ovat kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus. 
Toiminnassa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota toimivaan koulun 
ja kodin väliseen yhteistyöhön.

50-vuotias klubi muisti
Kannelmäen lapsia

Kannelmäen lapset ottivat Van-
haisten leikkipuiston lahjoitus-
keinun heti omakseen. Kuva: 
Juhani Putkonen.

Perheilta Rovaniemellä

Tilaisuudessa palkittiin LC Rovaniemen past presidentti Yrjö Norokorpi Mel-
vin Jones -jäsenyydellä ja erityiskiitoksin ja kukkasin hänen puolisonsa Terttu. 

LC Kuopio palkitsi
aktiivisia jäseniään

LC Kuopio/Päiväranta
tuki Hyvän käytöksen ja 
kaveruuden -kampanjaa

Kunniakirjan rehtori Merja Lainiselle luovutti presidentti Antero Okkonen, 
jonka takana on apulaisrehtori Martti Kettunen. Oikeassa reunassa tapah-
tumaa todistaa klubisihteeri Otto Pitkänen. Taustalla kampanjaan osallistu-
via opettajia.

Melvin Jones -jäsenyydel-
lä palkittiin Ilkka Hiltunen 
(vasemmalla) ja Lions-ri-
tariksi lyötiin Erkki Lam-
painen.
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Kuopion yliopistollisessa sairaalassa syntyy vuosittain noin 2  500 vauvaa. 
Heistä on keskosia 70–80. Vauva lasketaan pieneksi keskoseksi, jos hän syn-
tyy ennen raskausviikkoa 32. Osastonhoitaja Helena Väänäsen mukaan al-
le kilon painoisia keskosia syntyy vuosittain KYSissä 20–25. Valtaosa heistä 
varttuu terveeksi lapseksi. Sairaalan suuret synnytysluvut johtuvat siitä, että 
sen erityisvastuualueena oman maakunnan lisäksi ovat Jyväskylän, Mikke-
lin, Savonlinnan ja Joensuun keskosvauvojen synnytykset.

KYS on ollut edelläkävijänä Suomessa keskosten hoidossa ja uusia tuu-
lia on saatu mm. Yhdysvalloista. Väänäsen mukaan tällä hetkellä pienten 
keskosten perhehuone on ollut toiminnassa puolisen vuotta, mutta sairaa-
lalaajennuksen jälkeen parin vuoden sisällä huoneita on 18 ja silloin voi-
daan järjestää perhemajoitustakin. LC Kiuruvesi/Nivan tämän kauden pre-
sidentti Juha Juntunen puolisonsa Pirkko Jaakola-Juntusen kanssa kokivat 
omakohtaisesti KYSin vastasyntyneiden teho-osaston työn tärkeyden  omien 
keskosina syntyneiden kaksosten muodossa 19 vuotta sitten. Pitkistä mat-
koista tulevat synnyttäjät joutuvat usein jäämään vauvojen luo ja silloin 
perhehuoneet ovat tarpeen. Juntusille matkaa lapsensa luo tuli lähes päivit-
täin yli 350 kilometriä.

Niinpä LC Kiuruvesi/Niva päätti helpottaa sairaalan tilannetta lahjoitta-
malla 14.12.2011 perhehuoneeseen nahkaisen lepotuolin, jossa vanhemman 
on helppo pitää sylihoitolasta rinnallaan. Lisäksi klubin puolisot lahjoitti-
vat huoneeseen sisarusten käyttöön tulevia leluja, jotta he viihtyvät parem-
min osastolla ja seinälle kiinnitettävän hoitopöydän. Hoitopöydän voi laskea 
alas käytön ajaksi (esim. vaipan vaihto) ja hyllyillä voi säilyttää puhdistus-
tarvikkeita, vaippoja ym. Pöytä kiinnitetään perhehuoneen seinään ja kos-
ka sen voi nostaa ylös seinälle, saadaan lisätilaa pieneen huoneeseen. Hoi-
topöytä oli tilaustavaraa ja se on saatu ja laitosmiehet asensivat paikoilleen. 
Kalustehankinnoissa oli apuna mm. Kalustetapa Iisalmesta.

KYSin vastasyntyneiden teho-osastolla työskentelee neljä lääkäriä ja 50–
60 hoitajaa. Osastoon kuuluu kaksi neljäpaikkaista tehohuonetta sekä kah-
deksanpaikkainen valvontahuone. -RNen.

Mäntän kolmesta lionsklubista vanhin LC Mänttä juhli 50-vuotista taival-
taan Mäntän klubilla 26.11.2011. Toinen mänttäläisklubi on reilut pari-
kymppinen ja nuorin vielä rippikouluiässä. Juhla oli tavallinen lionsjuhla 
puheineen ja palkitsemiseen. Poikkeuksen muodosti puolisoiden puheen-
vuoro sekä tanssiorkesterin esittämä serenadi heille.

Leijonahenki-laulun säveltäjä Risto Hiltunen viihdytti yleisöä tunnetul-
la taidollaan, säesti yhteislaulut sekä sai kiitokseksi presidentti Sampo Lin-
konevalta klubiorkesterin DVD:n jossa oli hieman muokattu Aaltoilan sä-
veltämää Leijonamarssia.

Liiton tervehdyksen toi PID Tapani Rahko ja noin 100 vierasta kuunte-
li G-piirin onnittelut VDG Jari Rytkösen esittämänä. Questin juhlavuoden 
kunniaksi ”korvamerkitty” muistamistili karttui merkittävästi klubia muis-
taneilta. Klubi sai sopivasti päätökseen juhlavuotenaan kaudella 1986–87 
alkaneen Mänttä-lautasen aktiviteetin: tusina kaupungin merkittäviä raken-
nuksia kuvattuna saman taiteilijan piirtämänä seinälautasille. Tilaisuudes-
sa julkaistiin kovakantinen, valokuvapainotteinen historiikkikirja, jonka oli 
koonnut lion Pekka Marttila. Lion Iiro Koskelainen taltioi juhlan ”livenä” 
ammattikalustollaan ja lion Jukka Liinamaa toimi juontajana. Tervehdyssa-
nat lausui juhlatoimikunnan puheenjohtaja PDG Ilkka Sainio.

LC Mäntän MJF-jäsenistö on nyt vahvuudeltaan 19. Jäsenyyden juh-
lassa saivat lionit Seppo Haverinen, Heikki Nieppola, Hannu Polvinen se-
kä Mauri Räty.

LC Kiuruvesi/Niva kalusti
keskosten perhehuonetta

Pirkko Jaakola-Juntunen pääsi kokeilemaan uutta sylivauvan hoitotuolia. Va-
semmalla tuolin vastaanottaneet sairaanhoitaja Mila Hilden ja osastonhoitaja 
Helena Väänänen sekä oikealla Nivan presidentti Juha Juntunen. Kuva: RNen.

Leijonahenki kajahtaa komeasti ilmoille. Kuva: Hannele Karppinen.

Puolivuosisataa 
lionstyötä Mäntässä

Aulis Karvonen sai toiminta-
kauden päätöstilaisuudessa vas-
taanottaa Melvin Jones- jäsenyy-
den  plaketin ja jäsenyysmerkin.  
Aulis on ollut LC Vetelin jäsen 
40 vuotta, koko ajan 100 % jä-
senenä. Hän on kahdesti ollut 
presidenttinä ja lohkon puheen-
johtajana sekä alueen puheen-
johtajana. Monet ovat ne aktii-
viteeti , joiden alullepanijana ja 
vetäjänä hän on toiminut. Elä-
mäntyönsä hän  teki Vetelin 
Osuuspankin toimitusjohtaja-
na ja hänet muistetaan myös 
vuoden 1967 Suomen parhaa-
na pesäpalloilijana ja lukkarina.

Aulis Karvoselle MJ-jäsenyys
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LC Kuopio/Kalakukon 30-vuotisjuhlallisuuksien päätapahtuma oli 10  000 
euron lahjoitus erikseen nimettyjen Kuopion vammaisyksiköiden käyttöön. 
Lahjoituksesta pääsivät nauttimaan Maljapuron palvelukodin päivätoiminta 
ja Kalakukko-orkesteri, puusepän asumisyksikkö, Paloahon koulu, kehitys-
vammaisten näytelmäkerho Telmit sekä Maria Jotunin koulu.

Pääosan lahjoituksen tuotosta muodosti Alavan kirkossa 23.11.2011 pi-
detty juhlakonsertti. Paikalla oli yli 500 henkeä ja konsertti onnistui yli odo-
tusten hienojen taiteilijoiden Marjatta Airaksen, Ossi Jauhiaisen ja Heik-
ki Monosen ansiosta. 

Varsinainen klubin 30-vuotisjuhla pidettiin 2.12.2011 Kuopion klubilla. 
Illan ohjelma muodostui musiikkipainotteiseksi juomalauluista serenadien 
ja Eino Leinon herkkien runosävellysten kautta tunnettujen tenorilaulu- ja 
viihdekappaleiden maailmaan. Klubin omien esiintyjien lisäksi paikalla oli-
vat Pekka Vienola, Anssi Laitinen, Sauli Lämsä, Veli-Pekka Varpula, Pekka 
Parkkinen ja Tapani Heiskanen.

Juhlapuheen tilaisuudessa piti klubin entinen jäsen, PDG Tuomo Ho-
lopainen. Puhuja kiitteli klubia arvokkaasta työstä vammaisten lasten 

LC Kuopio/Kalakukko lahjoitti
vammaistyöhön 10 000 euroa

Presidentti Tapani Laukkanen ja sihteeri Jari Viiliäinen palkitsivat 30 vuo-
den 100 prosentin merkeillä lionit Hannu Lättilän, Jere Rautakosken ja Jar-
mo Puukon. Kuva: RNen.

Maljapuron palvelukodin johtaja Tapio Immonen ja Paloahon koulun rehto-
ri Pirjo Väisänen vastaanottivat LC Kuopio/Kalakukon presidentiltä Tapio 
Laukkaselta 10  000 euron shekin eri yksiköiden käyttöön. Vasemmalla klu-
bin perustajajäsen Erkki Torvinen. Kuva: RNen.

LC Kuusankosken edustajat ottivat jälleen joulupukin roolin vieraillessaan 
Kuusankosken psykiatrian sairaalassa 9.12.2011. Presidentti Heikki Rikko-
nen adjutanttinaan klubimestari Eero Valjakka lahjoittivat Leijonapäivän 
tuotolla sairaalan toivomia laitteita lasten ja nuorten osastoilla käytettäviksi.

Lasten osasto sai kaksi digivideokameraa ja digijärjestelmäkameran, nuo-
riso-osasto 8 kaksi kannettavaa tietokonetta,  nuoriso-osasto 9  taulu-tv:n, 
kannettavan tietokoneen ja tallentavan digiboxin, nuoriso-osasto 8:lle lahjoi-
tettiin lisäksi LC Kuusankosken yhteistyökumppanin Expert-Kuusankosken 
toimesta kotiteatteri ja Blueray-soitin. Tilaisuudessa annettiin Expertin Han-
nu Rieppolalle klubin standaari pitkäaikaisesta yhteistyöstä leijonien kanssa.

Psykiatrisen sairaalan puolelta lahjoitusta olivat vastaanottamassa ylilää-
käri Ari Ronkainen, ylihoitaja Mari Kuusisto sekä osastonhoitajat Ulla Met-
särinne ja Sanna Ronkainen.

Leijonapäivän iltabileissä kuultiin talkoohengessä useita eri yhtyeitä.  Näi-
den lisäksi LC Kuusankosken Leijona-päivän tuotolla lahjoitettiin POKSille 
(Pohjois-Kymen sairaalalle) viisi televisiota sijoitettaviksi potilashuoneisiin. 
Näin LC Kuusankosken lahjoittamien televisioitten määrä KAS/POKSil-
le kohoaa 30 televisioon.

Teksti ja kuva: Jukka Vartiainen

Leijonapäivän tuotolla monia
laitteita psykiatrian sairaalalle

LC Kuusankoski lahjoitti Leijonapäivän tuotolla laitteita Kuusankosken psy-
kiatrian sairaalan nuorten ja lasten osastoille. Lahjoitusta olivat vastaanot-
tamassa ylihoitaja Mari Kuusisto (vas.), ylilääkäri Ari Ronkainen, osaston-
hoitajat Sanna Ronkainen ja Ulla Metsärinne. Leijonien edustajina olivat 
klubimestari Eero Valjakka ja presidentti Heikki Rikkonen. Mukana oli myös 
LC Kuusankosken yhteistökumppani Hannu Rieppola (oik.) Expert Kuusan-
koskelta.

kanssa suoritetuista palveluaktiviteeteista. Hän muisteli myös  lämpimästi 
klubi aikaansa ja lahjoitti klubille ikuisen kiertopalkinnon, jonka säännöt 
presidentti voi määritellä. Samalla hän muisti myös perustajajäseniä Jere 
Rautakoskea ja Erkki Torvista.

Lions-liiton ja K-piirin tervehdyksen juhlaan toi DG Pekka Järvelä. Klu-
bin värikkään historian esitteli lion Raimo Munck. Hän totesi klubin saa-
neen alkunsa kahden toveruksen Antti Tanskasen ja Jere Rautakosken aja-
tuksesta. He eivät halunneet tulla valmiiseen klubiin, vaan perustivat oman 
klubin. Kummiklubiksi tuli perustavassa kokouksessa 27.5.1981 LC Kuopio. 
Charter Night pidettiin 28.11.1981. Merkittävimpiä Kalakukon aikaansaan-
noksia ovat mm. 1993 toteutettu valtakunnallinen elintestamenttiprojekti 
ja 1990 aloitettu ja vuoteen 2000 kestänyt rokka-aktiviteetti. Kehitysvam-
maisten lasten auttamista klubi on toteuttanut koko olemassaolonsa ajan 
huipentuen 30-vuotisjuhlan 10  000 euron lahjoitukseen. Keilailussa klubi 
on voittanut SM-hopeaa ja v. 1982 syntyi epävirallinen Suomen ennätys 
leijonamaailmassa, klubiin syntyi peräti 9 perillistä. – RNen.
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Joulukuun 11. päivänä 2011 LC Mikkeli/Naisvuoren leijonaiset lauloivat 
joululauluja Suonsaaren vanhainkodin asukkaille. Joululaulujen esittämi-
sestä on tullut jokavuotinen palveluaktiviteetti. Tänä vuonna jokaiselle pai-
kalla olleelle vanhukselle ojennettiin lisäksi paperinarusta askarreltu ruusu.

Joululauluja ja ruusuja

LC Mikkeli/Naisvuoren leijonaiset kävivät laulamassa joululauluja Suonsaa-
ren vanhainkodissa.

Viime syksynäkin nähtiin LC Turku/Aninkaisen partio lähdössä tarjoilemaan 
ilmaista aamukahvia silakkamarkkinoiden myyjille. Kauppiaat ottivat sen 
jälleen kiitoksella vastaan, koska yksinään olevien myyjien on vaikea poistua 
kojustaan ja jättää kojunsa vartioimatta. Veljien markkina-alueella kierrättä-
mä kahvikärry tuo varsin paljon positiivista näkyvyyttä koko lionsliikkeelle.

Kahvikärryn kierto aloitettiin jo vuonna 2004.

Aninkaisen kahvikärri kiersi jälleen silakkamarkkinoiden aikana kiireisten 
kauppiaiden iloksi.

Kahvikärry markkinoilla

Leijonatoiminta tukee mm. oman paikkakunnan lapsia ja nuorisoa. Tämän 
toiminnan puitteissa LC Mustasaari-Korsholm ja Wasa-Old Wasa ovat lah-
joittaneet kaksi invasuksi/luistinkelkkaa pojille Noah Holmlund ja Noel 
Lunabba. Tällä tavalla pojat voivat harrastaa samoja asioita kuin heidän ka-
verinsa. Kelkat tulivat oikeaan aikaan kun lunta oli jo tullut. ARS on ollut 
mukana tukemassa kelkkojen hankinnassa.

LC Mustasaari-Korsholm on myös jakanut jouluarpajaistensa tuoton vä-
häosaisille. Tuotto jaettiin tällä kertaa Mustasaaren seurakuntien kautta. 
Jouluarpajaiset kuuluvat LC Mustasaaren perinteisiin aktiviteetteihin jot-
ka järjestetään marras/joulukuun aikana. Päävoittoina ovat Bojan Träskin 
käsintehtyjä n. 50 cm:n korkuisia suosittuja tonttuja. Tuotto jaetaan joulu-
avustuksena vähävaraisille perheille. Tällä kertaa voitot arvottiin 19.12.2011 
ja arpajaisten tuotto annettiin Mustasaaren ruotsin- ja suomenkielisten seu-
rakuntien diakoniatyön välitettäväksi.

Kelkat luovutettiin 13.12.2011 hotelli Valloniassa Mustasaaressa. LC Musta-
saari-Korsholmin presidentin Börje Träskin, past presidentin Anders Brunber-
gin ja viime vuoden rahastonhoitajan John Backmanin toimesta.

Lionit antoivat invakelkkoja

LC Kouvola/Salpaus osallistui Suomen Poikien juhlatapahtumaan Taave-
tissa 27.8.2011, jolloin juhlistettiin JR200 -muistomerkin paljastamisen 
20-vuotismerkkipaalua. Paikalla oli runsaasti suomalaisia ja virolaisia vete-
raaneja. Tilaisuuden yhteydessä aloitettiin Raul Kuutman kirjan ”20 vuot-
ta Viron-Suomen sillalla” myynti Suomessa.

Suomi-poikia muistetaan

Salpauksen presidentti Markus Hulkkonen signeeraamassa kirjoja, myynti-
tiskillä past presidentti Jukka Toijala. Kirjan tuotto menee Suomen Poikien 
toiminnan tukemiseen.



 1/12  LION  49

 

Hyvinkään aktiivinen naisklubi täytti lokakuussa 20 vuotta. Syntymäpäiviä 
juhlittiin 60 hengen voimin Hyvinkäällä Raittiustalolla. Ohjelmaan kuului 
muun muassa hienoja musiikkiesityksiä ja ansioituneiden jäsenten palkit-
semista. Juhlapaikan nimestä huolimatta juhlavieraita viihdytti ja nauratti 
superviinuri.  Juhlavuoden kunniaksi klubi lahjoitti Hyvinkään terveyskes-
kussairaalan osastolle 11 makuuhaavojen ehkäisyyn ja kivun hoitoon tar-
koitetun 3  200 euron arvoisen erityispatjan. Patja tuli tarpeeseen ja se otet-
tiin käyttöön saman tien. Höffingalaiset kiittävät kaikkia juhlissa mukana 
olleita ja klubia muuten muistaneita.

Sanna Suni

LC Mikkeli/Naisvuori näkyy Mikkelin seudulla monenlaisten taitajien toi-
meliaana ja iloisena leijonaklubina.

Klubin leijonainen Alice Virtanen suunnitteli upean Mikkelin Naisvuor-
ta kuvaavan lipun. Lipun keltainen väri kuvaa aurinkoa ja sininen väri vet-
tä. Lipun naulaustilaisuus oli 19.3.2011 Mikkelin Tuomiokirkon kryptas-
sa. Naulaustilaisuudessa oli mukana CC Lauri Vainio ja klubinjäsen DG 
Pirkko Vihavainen, jotka naulasivat ensimmäiset naulat. Paikalla olleet klu-
bimme leijonaiset ja puolisot saivat osallistua naulaamiseen. Lippu siunat-
tiin Tuomiokirkossa, jossa lippupuheen piti DG Pirkko Vihavainen. Päivä 
päättyi upeaan iltajuhlaan. 

LC Hyvinkää/Höffinga 
20 vuotta

20-vuotisjuhlassa palkitut höggfingalaiset naiset.

LC Mikkeli/Naisvuori 
sai oman lipun

Naisvuoren vihitty lippu kuvaa aurinkoa ja vettä. Klubilaiset kokoontunei-
na lippunsa taakse.

Kyröttäret liitännäisklubista nopeasti lionsklubiksi

Ilman tarmokasta Sirkka Timosta ei Kyröttäriä olisi 
olemassa. Hämeenkyrön Kyröskoskella hän on asunut 
kahdeksan vuotta ja pohtinut jo pitkään, miten saada 
naisklubi myös Hämeenkyröön. Hän kävi keskusteluja 
molempien hämeenkyröläisklubien, LC Hämeenkyrön 
ja LC Hämeenkyrö/Kyröskosken kanssa. Lokakuussa 
2010 Kyröttäristä tuli totta, ja liitännäisklubin perusta-
miskokous pidettiin LC Hämeenkyrön klubikokouk-
sen yhteydessä 21.10.2010. Perustamisvaiheessa kyröt-
täriä oli jo 12.

Jäsenmäärä kasvoi 23:een ja niinpä oma klubi voitiin 
perustaa jo 19.5.2011 ja Charter Night oli 8.10.2011. 
Toiminta on ollut vilkasta. Heti liitännäisklubina Ky-
röttäret ryhtyi mm. myymään kinkkua-arpoja ja joulu-
kortteja. Kyröttäret kustansi ja kuljetti vanhuksia kynt-
tiläkirkkoon Tampereen tuomiokirkkoon 6.2.2011. 
Alkuvuodesta 2011 Kyröttäret saivat lahjoituksena lasten 
kenkiä tamperelaisesta kenkäkaupasta, ja kengille etsit-
tiin sosiaalipalveluiden avulla sopivat jalat.  Kesällä 2011 
Kyröttäret on talkoillut F.E. Sillanpään lapsuudenkodin 
Myllykolun kunnostamisprojektin haastamana mm. vil-
loittamalla Sillanpään kotimökkiä sekä pihatöitä tehden. 
Kauden jokaiseen kokoukseen on jo luvassa kiinnosta-
va alustus. Valkoisen kepin päivää ja maaseudun nais-
ten päivää Kyröttäret viettävät toritapahtumalla, missä 
varoja kerätään näkövammaisten hyväksi. 

LC Hämeenkyrö/Kyröttäret perustettiin 19.5.2011. Istumassa vasemmalta Kaija Ylinen, Sirpa Lam-
minsivu, Seija Myllymaa, Maria Härkki-Santala, Sirkka Timonen ja Anu Leminen. Takana vasem-
malta Leena-Maija Lindqvist, Merja Koskinen, Mervi Järvinen, Marja-Liisa Kantti, Anja Uusi-Erkki-
lä, Annukka Alppi, Merja Kurvinen, Tarja Järvinen, Tarja Hätönen, Sirkka Leena Wilkman, Pirkko 
Ojansivu (taempana), Leena Salmela, Vilja Pylsy ja Katariina Pylsy. 
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Kuusamossa perustettiin 15.10.1991 Kuusamon kolmas lionsklubi, joka 
juhli 20-vuotistaivaltaan 

6.1.2012  Kuusamossa Ravintola Ukonkivessä, jonne oli saapunut pai-
kalle yli 50 leijonaa ja heidän puolisoitaan. Koko ohjelma oli koottu klubin 
omin voimin ja harvassa klubissa on oma orkesteri, mutta sen säestyksellä 
illasta tuli hyvin vauhdikas. Samalla klubi julkisti päihderahaston 1000 eu-
ron suuruisen lahjoituksen Kuusamon Walkerskahvilalle sen nuorison eteen 
tekemänsä erittäin arvokkaan ja pitkäaikaisen työn johdosta. Päihderahasto 
on perustettu tukemaan huumeiden ja päihteiden vastaista työtä alueella ja 
sieltä lahjoitetaan vuosittain varoja vastaavanlaisiin tarkoituksiin.

20-vuotias klubi kiittää juhlan onnistumiseen vaikuttaneita ja toivottaa 
kaikille menestyksekästä  leijona-vuotta. Toivottavasti saadaan kovien pon-
nisteluiden saattelemana läpi ehdokkaamme Harri Ala-Kuljun kansainväli-
selle johtopaikalle. Myös LC Kuusamo/Kitka on tukenut tavoitetta ja kan-
taa hänen pinssiään ylpeydellä.

LC Kuusamo/Kitka 20 vuotta

LC Kuusamo/Kitkan presidentti Matti Poussu (vasemmalla), keskellä Wal-
kers-kahvilan puolesta lahjoituksen vastaanottaja Sari Tyynelä ja päihdera-
haston puolesta luovuttamassa lion Tapani Ketola, klubin charter-president-
ti. Kuva: Kaino Törmälä.

LC Espoo/Aurorat lahjoitti loppuvuonna 2011 espoolaiselle vanhainkodille 
Taavinkodille kaksi taulutelevisiota ja videolaitetta vanhusten iloksi. Klubin 
jäsenten sydäntä lähellä ovat erityisesti vanhukset ja vuonna 1994 perustetun 
klubin lahjoitusten kohteina ovat vuosien saatossa olleet useat espoolaiset 
vanhainkodit. Televisioiden ja videoiden hankinnasta ja asennuksesta vasta-
si Tech Av Project Oy toimitusjohtaja, lion Soini Köppä (LC Espoo/Olari). 

Lahjoituksen ottivat Taavinkodin puolesta vastaan osastonhoitaja Sirpa 
Kotsalo ja varaesimies, sairaanhoitaja Heidi Jahnsson. He olivat vanhusten 
puolesta ilahtuneita lahjoituksesta ja totesivat lisäksi, että laitteet ovat sei-
näkiinnityksen vuoksi myös erittäin potilasturvallisia.

Kuvassa lion Soini Köppä, osastonhoitaja Sirpa Kotsalo ja varaesimies Heidi 
Jahnsson Taavinkodista sekä LC Espoo/Aurorien presidentti Sirkku Östman.  

Taavinkodille televisioita

Vihdin naistenmessut avannut Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Var-
pu-Leena Malmgren painotti, että 26:tta kertaa järjestettävät Naistenmessut 
on Vihdin suurimpia säännöllisesti järjestettäviä yleisötapahtumia. Messut 
houkuttelevat kävijöitä myös naapurikunnista ja ovat luomassa myönteis-
tä kuvaa Vihdistä.

Käsitöitä, leivonnaisia ja elintarvikkeita oli tarjolla yli sadassa myyntipis-
teessä. Asiakkaita arvioitiin käyneen yli viisituhatta. Vieraiden ruokapuoles-
ta huolehtivat ladyjen kahvio, maanpuolustusnaisten soppatykki sekä vete-
raanien ja reserviläisten yhteinen makkarateltta. 

Vanhan tavan mukaan myytiin Leijona-arpoja. Jouluista tunnelmaa täy-
densivät joulupukki ja pienet harmonikkatontut soitollaan. 

Uusi idea oli pyytää Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Luxia mukaan 
messuille pitämään näyttelyä.

Lehtori Terttu Mäkinen järjesti paikalle vaatetusalan oppilastöitä, Mari-
mekko-kankaista toteutettuja pirteitä kesämekkoja. Lisäksi oppilaat antoi-
vat työnäytöksiä ”tuunaamalla” pikkumustan ja muotoilemalla fantasiapu-
kuja mallinuken päällä. Messukahviossa taidelukion opiskelijat maalasivat 
ja kertoivat työstään. Messujen tuotto jaetaan hyväntekeväisyyteen.

Naistenmessut 26. kerran

Ilmeet olivat iloiset, kun kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu-Leena Malm-
gren (keskellä) avasi Naistenmessut. Vierellä järjestäjän, LC Vihti/Hiidenvesi 
ladyjen puheenjohtaja Maritta Turunen (vas.), messujen yhteyshenkilö Rau-
ni Nuppola sekä messuvastaava Pirjo Falkstedt. Kuva: Veli-Matti Kuisma.

LC Helsinki/Viaporin past presidentti Kirsti  Rimon ehdotti viime kau-
della, että jokainen kutoo vähintään yhden neliön ja niistä saatiin kokoon 
viisi täkkiä, joista neljä lahjoitettiin Terhokotiin 13.12.2011. Terhokoti on 
vuonna 1988 perustettu 17-paikkainen saattohoitokoti, joka sijaitsee Hel-
singin Lassilassa. Hoitopalvelut on tarkoitettu pitkälle edenneestä sairaudesta 
kärsiville potilaille heidän elämänsä loppuvaiheessa. Terhokodin työ perus-
tuu humaaniin ihmisnäkemykseen ja elämän loppuvaiheen kokonaisvaltai-
seen hoitoon. Vakituista henkilökuntaa on vajaat 50 ja vapaaehtoisia yli 70. 

Klubia edustivat 
leijonat presidentti 
Tarja Nyberg, past 
presidentti Kirsti 
Rimon, oikealla 
ylihoitaja Mirja-
Sisko Anttonen. 

Tilkkutäkit Terhokotiin



 1/12  LION  51

LC Pori/Charlottan 5-vuotisjuhlan kohokohta 11.11.2011 oli pöytästan-
daarin julkistaminen. Sen on suunnitellut opasleijona, PDG Simo Walten-
berg kummiklubi LC Pori/Juhanasta.

Juhlan avasi presidentti Petra Onnela toivottaen kutsuvieraat lämpimäs-
ti tervetulleiksi. Piirikuvernööri Jaakko Räikkönen kiitteli juhlapuheessaan 
Charlottien panostusta Lions Quest -toimintaan ja sinnikästä toimintaam-
me naisklubina. Virve Usva-Tuomela, Tarja Klemetti  ja Päivi Koivisto pal-
kittiin mitalein ahkerasta osallistumisesta klubin toimintaan eri tavoin.  

Lionstoiminnan aloittaminen Etelä-Haagassa oli ns. ”kolmen proviisorin 
koplan” ansiota. Klubin kummina oli LC Helsinki-Herttoniemen silloinen 
presidentti Mikko Sawo, ja ne kaksi muuta proviisoria olivat Lasse Mattlar 
ja Holger Saarenvirta. Heidän johdollaan 16 veljestä kokoontuivat Kaup-
pakillassa 20.11.1961 ja perustivat Lions Club Helsinki-Huopalahti -nimi-
sen yhdistyksen. Klubin Charter Night oli 3.3.1962 Kalastajatorpalla, jos-
sa juhlassa Suomen Lions-liittoa edusti silloinen alueen puheenjohtaja ja 
myöhemmin piirikuvernööri ja kansainvälinen johtaja Aimo N.K.Viitala.

Lauantaina 19.11.2011 klubi kokoontui Hotelli Haagaan viettämään 
toimintansa 50-vuotisjuhlia. Klubin jäsenten ja heidän puolisoidensa li-
säksi vieraina oli joukko entisiä ”jo eläköityneitä” klubin jäseniä ja heidän 
puolisoitaan sekä piirikuvernööri Matti Tenkanen puolisoineen ja edustajat.

Presidentti Tero Alén toivotti vieraat tervetulleiksi. Hän myös juonsi il-
lan ja esitti juhlayleisölle klubin 50 vuoden historia-diasarjan. Viisihenki-
nen orkesteri Nelitahtikone, kitaristinaan ja solistina klubimme sihteeri Juk-
ka Ronkanen, viihdytti ja tanssitti 50 hengen vierasjoukkoa musiikillaan.

Piirikuvernööri Matti Tenkanen palkitsi paikalla olleet toiminnassa edel-
leen mukana olevat perustajajäsenet Osmo Särkilahden ja Bengt-Östen Sö-
derlundin 50 v. Charter -jäsenen ansiomitalein. Erityismaininnan ja 100% 
-jäsenenmerkin ansaitsi veli Bengt-Östen, joka on osallistunut 50 vuoden 
ajan kaikkiin klubikokouksiin (tai korvannut muissa tilaisuuksissa). Veli 
Bengt-Östen on myös viihdyttänyt yleisöä piano- tai haitarimusiikilla useim-
missa klubin tapahtumissa ja tilaisuuksissa, niin myös tässä 50 v. juhlassa. 
Vuosijuhlan aikana matkoilla ollut perustajajäsen Olli Mattlar sai oman mi-
talinsa Itsenäisyyspäiväksi.

Juhlassa klubin entinen jäsen taiteilija Mikael Vesper lahjoitti klubille 
maalauksensa ”Pyhä ehtoollinen”. Itsenäisyyspäivänä 6.12.2011 klubi ja 
Mikael Vesper yhdessä lahjoittivat taulun edelleen klubin 50-vuotiselle yh-
teistyökumppanille Haagan seurakunnalle, joka sijoitti taulun Huopalah-
den kirkon yläsaliin.

Helsingin Metsälässä leijonatoimintaa on ollut vuodesta 1976 lähtien. Klu-
bin ladyjen järjestämää 35-vuotis Charterjuhlaa vietettiin Ravintola Sipu-
lissa 19.10.2011. Tilaisuudessa paitsi juhlittiin, tehtiin kunniaa arvojemme 
mukaan hyväntekeväisyydelle, aktiivisille jäsenille ja kulttuurille.

Klubin ladyt julkaisivat 2000 euron lahjoituksen lastenkoti Hyvöselle, 
jonka toiminta suuresti riippuu vapaaehtoisesta avusta. Avustuksella han-
kitaan lasten itse toivomia tarvikkeita, kuten pingispöytä, pelikentälle uu-
det maalit ja kaikenlaisia askartelutarvikkeita. Klubi teki myös juhlalahjoi-
tuksen Metsälä/Vanha-Käpylän VPK:lle edistääkseen sen toimintaa uudella 
paloasemalla.

Charlotteille standaari

Presidentti  Petra Onnela ojensi uuden standaarin PDG Teuvo Männistölle. 
Standaarin saivat myös entiset presidentit Virve Usva-Tuomela, Eeva-Liisa 
Sävelä, Anne Sjöroos, Maaret Laakso-Halmerinne ja Tarja Klemetti. 

LC Helsinki/Metsälä 
35-vuotias

35-vuotisjuhlassa PDG Esko Viinikainen löi Lions-ritariksi past presidentti 
Arto Suomilammin. Keskellä VDG Jukka Kärkkäinen ja oikealla president-
ti Tuomas Aunola.

Huopalahden 
50-vuotisjuhlissa

palkittiin perustajajäseniä

Klubin perustajajäsenet Osmo Särkilahti ja Bengt-Östen Söderlund (100%) 
sekä presidentti Tero Alén ja DG Matti Tenkanen.

LC Helsinki/Huopalahden 
perustajajäsen Olli Mattlar 
mitalli rinnassaan.
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LC Viitasaari/Porthan on perustettu 8.12.1976 ja 35-vuosijuhlaa vietettiin 
9.12.2011. Vuosijuhlaan osallistui myös Lions Club Viitasaaren ja Lions 
Club Viitasaari/Karoliinan lioneita puolisoineen. Klubin historiikin esitti 
lion Markku Möttönen ja piirikuvernööri Pertti Jämsen piti juhlapuheen 
sekä luovutti Melvin Jones -jäsenyyskilvet Hannu Hämäläiselle, Jorma Tuh-
kaselle, Markku Möttöselle ja Markku Paanaselle. 

Lions Club Viitasaari/Porthan lahjoittaa 9  000 euroa 35-juhlavuoden 
kunniaksi seuraaviin avustuskohteisiin: vanhustenkotiyhdistys, polkupyörän 
valaisimet ja heijastimet 300 kappaletta kouluille, vuodeosaston lepotuoli, 
joululahjakortit 10:lle lapsiperheelle, veteraaniavustukset, vammaisyhdistyk-
sen avustus, kehitysvammaisten tukiavustus, nuorisovaihto, opiskelijoiden 
stipendit ja Quest -lisäkoulutukseen sekä lisäksi klubi lahjoitti 4000 USA:n 
dollaria kansainväliseen avustustyöhön.

Kaarinalaiset palvelujärjestöt  Inner Wheel Kaarina, LC Kaarina, LC Piikkiö, 
LC Littoinen ja LC Kaarina/Katariinat lahjoittivat keskiviikkona 21.12.2011 
glukoosisensorin Kaarinan terveyskeskuksen diabetestiimille. Hanke on al-
ku kahden eri hyväntekeväisyysjärjestön yhteistyölle, jossa resursseja yhdis-
tämällä saamme aikaan enemmän. Lahjoitusta, joka arvoltaan on 2200  €, 
oli vastaanottamassa Kaarinan pääterveysaseman johtavan ylilääkäri Erkki 
Tuomaalan lisäksi terveyskeskuksen diabetestiimi.

Tiimin vastaava lääkäri Petri Kaipiainen ja diabeteshoitaja Aila Laitinen 
esittelivät havainnollisesti sekä sensorin toiminnan, että diabeteksen hoi-
toon liittyviä kysymyksiä. Monivuorokautisen seurannan ansiosta glugoo-
sisensori antaa vastauksia diabeteksen entistä tuloksekkaampaan hoitoon.

 Teksti ja kuva:  Erkki Jylhä

LC Pohjananakat, LC Kitka, LC Kuusamo ja LC Kuusamo/Ruka oman loh-
kon yhteistyönä hakivat 8.8.2012 mahdollisimman monta kuusamolaista 
vanhusta  kirkkoon jumalanpalvelukseen perinteisen leijonien kirkkopyhän 
merkeissä.  Tapahtuma onnistui yli odotusten ja kirkossa on moninkertai-
nen osallistujamäärä normaalin sunnuntaiaamun jumalanpalvelukseen ver-
raten.  Pienellä tauolla ollut perinne on syytä palauttaa tärkeimpien akti-
viteettien joukkoon.  Sitä paitsi hyvä on leijonienkin käydä kotikirkossa ja 
hiljentyä muistelemaan isänmaan puolesta kaatuneita sankarivainajiamme, 
palvelutyön ohessa.

LC Viitasaari/Porthan
lahjoitti 9 000 euroa

Piirikuvernööri Pertti Jämsen (oikealla) luovutti MJ-jäsenyydet Hannu Hämä-
läiselle, Jorma Tuhkaselle, Markku Möttöselle ja Markku Paanaselle.

Palvelujärjestöt yhteis-
työssä Kaarinassa

Kuvassa vasemmalta vastaava lääkäri Petri Kaipiainen, diabeteshoitaja Aila 
Laitinen, Tiitu Lintervo (Inner Wheel Kaarina) ja Jukka Neva (LC Kaarina).

Yhteistyöllä onnistuu

Kuusamon klubien tervehdys sankarivainajille.

Lähes 50 vuotta aktiivisesti toimineessa LC Rauma/Ankkurissa koroste-
taan palveluaktiviteettien tärkeyttä. Tällaisen aktiviteetin kohteena on use-
an vuoden ajan ollut Palvelukoti Kokkila, joka tarjoaa tehostettua palvelu-
asumista 62 asukkaalle. Hoito Kokkilassa on kuntouttavaa, yksilöllistä ja 
asukasta kunnioittavaa.

LC Rauma/Ankkurin palveluaktiviteetit ovat Palvelukoti Kokkilassa ol-
leet: asukkaiden ulkoiluttaminen, iltapäivätanssit, runonlausuntaa, osallis-
tuminen itsenäisyyspäivän juhlaohjelmaan ja joululaulutapahtumat.

Joululaulutuokioissa, kuten muissakin tilaisuuksissa on aina ollut läm-
minhenkinen, toisista välittämisen ilmapiiri ja tunnelma, joskus aivan lii-
kutukseen asti. Asukkaat ovat osallistuneet innostuneina eri tapahtumiin. 
Palvelukoti Kokkilan väen palaute tapahtumista on ollut aina erittäin myön-
teistä. Itse olemme kokeet aktiviteettimme kunniatehtävänä, olemme tun-
teneet suurta iloa saadessamme palvella Palvelukotia. 

Jouluiloa palvelukodissa

Lionit Jyrki Aikko (piano) ja Pasi Suominen (laulu) laulattavat Palveluko-
ti Kokkilan väkeä.
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Virolahden terveyskeskuksen vuodeosasto sai LC Virolahti-Miehikkälän klu-
bilta tuntuvan lahjoituksen, kun se vastaanotti neljä uutta tv-vastaanotin-
ta sijoitettavaksi osaston huoneisiin. Osastonhoitaja Tuija Kuokka oli var-
sin iloinen lahjoituksesta.

– Nämä ovat erittäin tervetulleita, kun tänä päivänä ihmiset kuitenkin 
katsovat paljon televisiota ja ohjelmaa tulee niin paljon. Meillä ei ole ol-
lut jokaisessa huoneessa omaa telkkaria, tämä parantaa tilannetta selvästi, 
Kuokka iloitsi.

Klubi päätti lahjoituksesta harkinnan jälkeen.
– Kohteita on mietitty ja tulimme siihen tulokseen, että kun täällä on 

tällainen tarve olemassa, niin siihen päätettiin tarttua. Me pyrimme löytä-
mään avustuskohteita lasten ja nuorten keskuudesta. Osallistumme muun 
muassa koulujen stipendeihin. Toinen tärkeä avustuskohteemme ovat pai-
kalliset vanhainkodit ja nyt myös vuodeosasto. Iloitsemme siitä, että meillä 
on tällainen hoitopaikka, joka on auki 24 tuntia viikon jokaisena päivänä, 
klubin presidentti Jarmo Uotila totesi luovutussanoiksi.

LC Virolahti-Miehikkälä 
muisti vuodeosastoa

LC Virolahti-Miehikkälä lahjoitti neljä uutta tv-vastaanotinta Virolahden ter-
veyskeskuksen vuodeosastolle. Luovuttajina toimivat presidentti Jarmo Uo-
tila (vas.), Oiva Kinnunen ja Jouni Kuntsi. Lahjoitusta vastaanottivat osas-
tonhoitaja Tuija Kuokka, hoitaja Tuija Kinnunen ja talon asukas Ester Takala.

LC Keravan merkittävimmät vuosittain toistuvat aktiviteetit ajoittuvat jou-
lun alle. Lionskuusia on Keravalla kaupattu niin kauan, että siitä on tullut 
kaupunkiin jo instituutio. Keravan kirkossa järjestettävä joulukonsertti on 
taas muutamassa vuodessa vakiinnuttanut asemansa yhtenä tärkeänä jou-
lunalustunnelmaan virittävänä hetkenä. Klubin ladyt osallistuvat perintei-
sesti joulumyyjäisiin itse valmistamillaan herkuilla ja käden töillä.

Tänä jouluna kaikki tilatut 270 kuusta myytiin kolmessa päivässä jou-
lua edeltävän viikonvaihteen aikana. Taloudellisesti tämä aktiviteetti on klu-
bin merkittävin. 

Joulun aika merkittävin

Joulukuusien pussituskone on myyntityössä välttämätön. 

LC Alajärvi/Järviseutu järjesti joulukuussa yhteistyössä Alajärven seurakun-
nan kanssa hyväntekeväisyyskonsertin Alajärven kirkossa. Konsertin tuotto 
4  087 euroa ohjattiin lyhentämättömänä jaettavaksi Alajärven seurakunnan 
diakoniatyön kautta alajärveläisille lapsiperheille jouluilon tuottamiseen.

Seurakunnan diakoniatoimella ei ole aikaisemmin ollut näin laajaa varain-
keräyshanketta yhdenkään ulkopuolisen järjestön kanssa. Olemme kiitollisia 
lionsklubi Alajärvi/Järviseudulle sen antamasta tuesta, sanoo Ulla Niskala.

Hyväntekeväisyyskonsertissa esiintyi Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jus-
sit. Tahtipuikkoa heilutteli alajärveläissyntyinen 25-vuotias musiikin mais-
teri Tommi Niskala, joka jo 10-vuotiaana toimi kanttori-urkurin tehtävis-
sä Alajärvellä.

Toivo Kivipelto

LC Alajärvi/Järviseudun
hyväntekeväisyyskonsertti

Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit koostuu yli 50 laulajasta. Jussit lauloi 
kirkontäyteiselle yleisölle Alajärvellä. Kuva: Mauno Laakso.

LC Kaarinan veljet ovat viime vuoden lopulla rakentaneet Leijona -kioskin. 
Kioski mahtuu tavanomaiseen henkilöauton peräkärryyn, joten sitä on help-
po siirtää aktiviteetista toiseen. Kuten kuvasta näkyy, mahtuu pieneen kios-
kiin kolmekin veljeä hyvin tarjoilemaan. Näin kahvi-, mehu- yms. tarjoilu 
hoituu huonommallakin säällä erilaisissa klubin aktiviteeteissa.

Klubi lainaa kioskia myös muiden piirin klubien käyttöön. Yhteys hoi-
tuu kätevimmin sähköpostitse kaarina@lions.fi.

Teksti ja kuva: Erkki Jylhä

Leijonat kioskin suojaan

Kioskikuvassa 
vasemmalta lion 
Jukka Neva, 
Seppo Niemelä ja 
Pekka Kontturi.
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Aatos Anttonen
LC Haukipudas/Kellon perustajajäsen, lionveli Aatos Ant-

tonen nukkui ikiuneen 2.9.2011. Hän syntyi 13.2.1927 

Kouvolassa, mutta lapsuutensa hän vietti Pitkärannassa. 

Työuransa hän teki kaupallisella alalla, josta suurimman 

osan UPO:n edustajana Oulussa. Hänelle myönnettiin 

vuonna 1993 Melvin Jones -jäsenyys klubin 20-vuotis-

juhlassa. Hän piti yllä klubin valokuva-arkistoa ja teki 

niistä hienot valokuvakirjat. Aatos toimi klubin presidenttinä kaudella 1975-

76. Klubin jäsenenä hän oli kuolemaansa asti, mutta kokouksissa hän ei enää 

viime aikoinaan jaksanut käydä. Aatosta kaipaamaan jäivät lady-Eila ja kaksi 

tytärtä perheineen sekä ystävät ja LC Haukipudas/Kellon lionsveljet.

Kaj Bjondahl
Under julhelgen nådde oss budet att LC Tikkurila-

Dickursbys långvarige medlem, Kaj Bjondahl, avlidit 

den 25 december bruten av en långvarig sjukdom. Kaj 

var född i Kronoby 1938. 

Kaj hann verka inom lejonrörelsen nästan 31 år och 

var en 100 %-ig medlem. Han var president 1991-92 

och blev Melvin Jones medlem år 1994. Kaj var den som 

alltid ställde upp, hjälpte till och kläckte idéer. Hemma i sitt garage, där han 

hade en mängd olika maskiner, provade han fram och producerade olika pry-

lar och saker till våra försäljningsjippon. Många var de idéer och ”uppfinnin-

gar” som förverkligades i garaget av Kaj eller andra lejon. Kaj var filosofie dok-

tor och i det civila arbetade han med registrering av läkemedel, de senaste 15 

åren via sin egen firma. Hans hobby var främst att snickra; bl.a. rustade han 

upp huset i Terjärv, där hans mormor bott. Men han var dessutom specialist på 

att röka fisk och tillreda fisk i olika former. Med sitt lugna och trevliga sätt och 

sin ”engelska humor” var Kaj en välkommen och omtyckt broder och vän på al-

la fester och tillställningar. Kaj sörjs närmast av hustrun Ingi, dottern, svärdot-

tern och barnbarnen. 

Yrjö Enroth
LC Tampere/Pispalan lionit saivat tämän vuoden lopul-

la suruviestin pitkäaikaisen perustajajäse nen ja klubi-

veljen Yrjö Enroth’tin poismenosta, joka oli tapahtunut 

27.2.2011. ”Yrkka” oli syntynyt 18.10.1922. Elämän-

työnsä hän teki J.W. Enqvist ja v. 1965 fuusion myötä 

muuttuneen G.A. Serlachius Oy:n palveluksessa. Eläk-

keelle jäätyään hän muutti vaimonsa kanssa Helsinkiin, 

lähemmäksi sukulaisiaan. Klubista hän ei kuitenkaan eronnut vaan siirtyi toi-

mimaan etuoikeutettuna jäsenenä, aina kuolemaansa asti. 

Yrjö toimi klubin presidenttinä 1972–73. Hän järjesti mm. ikimuistetta-

vat sieni- ja marjaretket J. W. Enqvistin metsäosaston autioilla savottakämpillä. 

Näihin retkiin osallistui koko leijonaperhe. Lapsille pidettiin leikkimielisiä kiso-

ja ja opeteltiin tuntemaan sieniä. Klubin vieläkin toimiva sinap pi-aktiviteetti 

syntyi eräällä näistä retkistä. Klubiveljet muistavat kiitollisuudella ja lämmöl-

lä pidettyä jäsentään.

Väinö Hakanen
LC Virolahti-Miehikkälän perustajajäseniin kuulunut Väinö Hakanen meneh-

tyi vakavaan sairauteen 1.12.2011 Kotkassa. Väinö oli syntynyt Korpilahdel-

la 12.2.1932.  

Veli Väinö oli klubimme kantavia ja uskollisia jäseniä alusta alkaen. Väinön 

persoonassa näkyi hienolla tavalla aito leijonahenki: palvelumieli, mutta myös 

huumori ja leikkimieli. Vielä klubin 35. vuosijuhlassa viime keväänä, Väinö 

riimitteli klubihistoriaa taidolla. Väinön musikaalisuudesta saatiin nauttia niin 

leijonakvartetin kuin Miehikkälän Ukkokuoron myötä. Väinö toimi koko opet-

tajauransa luokanopettajana eri kouluissa. Väinön valoisaa muistoa ja hienoa 

persoonaa jäävät kaipaamaan tyttären ja pojan perheiden lisäksi työtoverit ja 

entiset oppilaat sekä ystävät ja leijonaveljet kaakonkulmalla. 

Pertti Hietanen
Puheensorina LC Padasjoen toukokuun kokouksessa Päi-

jänteellä hiljeni, kun veli Pertti kertoi pitkäaikaisen sai-

rauden saaneen voiton. Lääkärin ennuste oli korkeintaan 

vuosi elinaikaa. Pertti osallistui klubikokouksiin vielä al-

kusyksystä ja sai valmiiksi 50-vuotishistoriikin. Sen hän 

olisi esitellyt vuosijuhlassa keväällä 2012. Marraskuus-

sa vointi heikkeni ja Pertti kuoli kotonaan 26.11.2011. 

Hän oli syntynyt 20.2.1937 Uudellakirkolla Karjalassa.

Pertti liittyi klubiin 1.1.1975. Presidenttinä hän oli 1984-85 ja lohkon pu-

heenjohtajana 1985-86. Pertsa muistetaan persoonallisena historianopettaja-

na, jolla riitti tarinoita. 70-vuotispäivänsä kunniaksi hän piti klubiesitelmän 

omasta elämästään. Leijonien lisäksi hänen harrastuksiinsa kuului maanpuo-

lustustyö. Perttiä jäivät kaipaamaan vaimo Marjatta, lapset, lastenlapset sekä 

laaja ystäväjoukko.

Seppo Huupponen
LC Hämeenlinna/Wanajan perustajajäsen Seppo Huup-

ponen poistui keskuudestamme 28.10.2011 jonkun ai-

kaa sairastettuaan 83 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt 

23.5.1928 Mikkelissä. Hän ehti olla klubin jäsenenä 46 

vuotta. Erittäin aktiivisena ja idearikkaana veljenä hä-

nen aloitteestaan on klubi järjestänyt vuosien varrella lu-

kuisia tuottoisia aktiviteetteja. Klubin presidenttinä hän 

toimi kaudella 1974-1975. Melvin Jones -jäsen hänestä tuli 1997. 

Veli Seppo teki elämäntyönsä Osuusliike Hämeen palveluksessa myynti- ja 

osastopäällikkönä. Hän toimi useita vuosia paikallisen Hämeenlinna-Vanajana 

sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtajana. Eräänä saavutuksena mainittakoon 

klubiveljien avustuksella toteutettu aktiviteetti, jonka tuotto 100 000 markkaa 

lahjoitettiin hänen omalle sotaveteraaniyhdistykselleen. Veli Seppo oli luonteel-

taan avoin ja tuli erinomaisesti toimeen kaikkien kanssa. Hän menetti puoli-

sonsa joitakin vuosia sitten ja noin vuosi sitten toisen poikansa, joten läheisinä 

häntä jäivät kaipaamaan tytär ja toinen poika sekä lastenlapset, joiden lisäksi 

myös klubiveljet ja suuri ystäväjoukko.

Ilmari Härkin 
LC Valtimon lionveli, merkittävä valtimolainen vaikut-

taja, pitkäaikainen kunnallismies, maanviljelijä Ilmari 

Härkin siirtyi tuonilmaisiin 23.11.2011. Ilmari syntyi 

Suojärven pitäjän Kaitajärven Parppienselässä talvipak-

kasella 4.1.1926. 

Ilmari lähti jo 15-vuotiaana vapaaehtoisena maan-

puolustustehtäviin ensin sotilaspoikana, sitten ilmaval-

vontakomppaniaan Suojärvellä ja varusmiespalvelukseen Utin pioneeripatal-

joonaan. Ilmari oli keväällä 1944 miinoittamassa Saimaan kanavaa. Miinat 

jouduttiin sitten purkamaan ja purkamistyötä riitti saksalaisten jäljiltä vielä 

Lapissa. Sotien jälkeen Härkkimet saivat kylmän tilan Valtimon Verkkojoelta. 

LC Valtimon jäseneksi Ilmari kutsuttiin 1968. Hän oli pidetty klubiveli. Klu-

bin presidenttinä Ilmari toimi 1979-80. Ilmari tunnettiin lämminsydämise-

nä, elämänmyönteisenä, huumorintajuisena, suvaitsevana ja yhteistyökykyisenä 

ihmisenä. Ilmaria jäivät kaipaamaan vaimo, lapset ja lapsenlapset sekä suuri 

joukko sukulaisia ja ystäviä.

Lasse Karjalainen
LC Jämsän/Himoksen lionsveli Lasse Karjalainen nuk-

kui pois yllättäen 29.7.2011. Hän oli syntynyt Jämsän-

kosella 9.9.1948. Lasse teki pitkän päivätyön toimihen-

kilönä Yhtyneet Paperitehtaat Oy / UPM Oy / Liljegard 

/Smead jalostustehtailla. Lasse oli tuhansien tarinoiden 

mies. Hänellä oli erilaisia harrastuksia ja sitä kautta val-

tavasti hyviä ystäviä. 

Hänen sitkeytensä ja asioihin paneutumisen ansioista klubissa on nyt ura-

asiat  urallaan. Näitä Lassen viitoittamia uria pitkin, meidän itse kunkin on hy-

vä oman elämämme trippimittaria kartuttaa. Lassea jäivät kaipaamaan omai-

set ja laaja ystäväpiiri.
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Harri Kartano
LC Loimaa/Koskien lionsveli Harri Kartano syntyi 

2.6.1961 ja menehtyi äkillisesti sairauskohtaukseen työ-

matkalla Intiassa 14.11.2011. Harri kutsuttiin LC Loi-

maa/Koskien jäseneksi vuonna 1999, mistä lähtien hän 

osallistui aktiivisesti klubin toimintaan liikkuvan työnsä 

antamin mahdollisuuksin. Hän toimi ansiokkaasti klu-

bin eri virkailijatehtävissä, viimeksi 1. varapresidentti-

nä. Suuren osan työurastaan hän teki loimaalaisen konepajan myyntipäällikkö-

nä, ollen työnsä vuoksi paljon matkoilla eri puolilla maailmaa. 

Esa Laakso
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähteen pitkäaikainen jäsen 

kaupungingeodeetti Esa Laakso menehtyi pitkällisen sai-

rauden murtamana 24.10.2011. Hän oli syntynyt Lah-

dessa 29.6.1938. Hän teki mittavan elämäntyön Kan-

kaanpään kaupungin palveluksessa ja sen asukkaiden 

hyväksi aina eläkkeelle pääsyyn.

Lionstoimintaan hän liittyi vuonna 1986, eli muuta-

maa kuukautta aiemmin perustettuun LC Kankaanpää/Kuninkaanlähteeseen. 

Klubin presidenttinä hän toimi 1995-1996. Hän toimi myös useiden lionsklu-

bien yhteisessä Kyrönkankaantie-toimikunnassa kirjurina vuosina 1991-2006. 

Näkyvimpänä toimikunnan tuotoksena on 1996 valmistunut 155-sivuinen Ky-

rönkankaantie -kirja, jonka valmistumisen eteen Esa Laakso teki erittäin suu-

ren työn toimien kirjan toimituskunnan vetäjänä. Myös klubin 20-vuotishis-

toriikki on osin Esan käsialaa. Esaa jäivät kaipaamaan puoliso Marjatta ja 

lapset Timo, Anna-Leena sekä Sirpa perheineen. Lämmöllä ja kiitollisuudella 

häntä muistavat myös entiset työtoverit, ystävät sekä LC Kankaanpää/Kunin-

kaanlähteen lionsveljet.

Jorma Laatinen
LC Hollolan jäsen Jorma Laatinen menehtyi vaikeaan sai-

rauteen 14.7.2011. Hän oli syntynyt 5.11.1959. Jorma 

perusti asuinalueelleen yhdessä muiden omakotiasujien 

kanssa 1995 Saaranlähteen omakotiyhdistyksen. Jorman 

kiinnostus yhteiskunnan asioihin kasvoi ja hän pääsi ensi 

yrittämällä Hollolan kunnanvaltuustoon. Omaa kontto-

ritekniikan yritystä Jorma oli pyörittänyt toistakymmen-

tä vuotta ennen yrittäjien yhteisten asioiden hoitamista.

LC Hollolan jäseneksi Jorma liittyi 2006. Toiminta järjestössä oli Jormalle 

hyvin luontevaa, sillä toisten auttaminen ja yhdessä hyvän asian eteen toimimi-

nen oli kuin sisäänrakennettu kaava hänessä. Jorma ehti toimia sihteerinä ja 

olisi aloittanut presidenttikautensa keväällä 2011 nuijanvahtajaisista ellei hä-

nen sairautensa olisi sitä estänyt. Sairaudesta huolimatta Jorma suoritti yliop-

pilastutkinnon kun oli kerran niin päättänyt. Vasta halvaannuttuaan keväällä 

2011 Jorma luopui ajatuksesta toimia presidentin tehtävissä. Jormaa jäivät kai-

paamaan vaimo Kylli, lapset, sukulaiset, leijonaveljet ja lukuisat muut ystävät. 

Jarmo Näppi

Kalevi Matikainen
LC Vilppulan jäsen Kalevi Matikainen menehtyi 

01.07.2011. Hän oli syntynyt 15.3.1959. Klubin jäse-

neksi Kale kutsuttiin 1993. Hän toimi aktiivisena klu-

bin jäsenenä, esim. erilaisten yleisötilaisuuksien juontaja-

na aina presidenttikaudelleen 2006-2007 , jonka jälkeen 

sairaus vei hiljalleen voimat.

Työuransa hän teki kirjapainoalalla. Kalea jäivät kai-

paamaan klubiveljien ja ystävien lisäksi aikuinen poika Jani. 

Olli Niemi
LC Hämeenkyrö/Kyröskosken jäsen, poliisikonstaapeli Olli 

Niemi menehtyi äkillisen sairauskohtauksen jälkeen vii-

dentenä päivänä tajuihinsa tulematta 12.11.2011. Olli 

oli syntynyt 14.1.1955 Hämeenkyrössä. Hänet kutsuttiin 

klubin jäseneksi 1994, mistä lähtien hän osallistui aktii-

visesti klubin toimintaan, toimien presidenttinä 2003-

2004.

Ollin työura alkoi Helsingin poliisilaitoksesta 30.10.1976 ja päättyi Pir-

kanmaan poliisilaitoksen palveluksessa. Klubilaisten mielissä säilyy viimekeväi-

nen Ollin järjestämä matka Tallinnaan. Muistamme Ollin valoisana ja seural-

lisena klubiveljenä, jonka seurassa kaikki viihtyivät. Läheisimpinä Ollia jäivät 

kaipaamaan puoliso Päivi, tytär Aija ja poika Jyrki sekä laaja sukulaisten, ystä-

vien ja harrastuskumppaneitten joukko.

Eero Paavilainen
Vain viikko ehti kulua LC Heinola /Jyränkö nuijanvaih-

tajaisista, kun klubiveljiä kohtasi suruviesti. Lionveli Eero 

Paavilainen oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen äkillisen sai-

raskohtauksen seurauksena. Eero oli syntynyt 8.7.1949 ja 

sydän pysähtyi 3.6.2011 perheen kesäasunnolla. 

Eero Paavilainen toimi LVI-alan yrittäjänä johtaen 

perheyritystä ja LC Heinola / Jyrängön jäseneksi hänet 

kutsuttiin 1995. Klubiveljet tulevat muistamaan Eeron hyväntuulisena ja huu-

morintajuisena veljenä joka hoiti mm. tailtwisterin toimen edellisellä kaudel-

la. Eeroa jäivät kaipaamaan ja hänen elämäntyötään jatkamaan vaimo ja ai-

kuiset tytär ja poika. 

Asko Painilainen 
Lionveli, metsänhoitaja   Asko Painilainen siirtyi tuol-

le puolen ylhäisen maan 31.10.2011 vaikean sairauden 

murtamana. Lionveli Asko syntyi Pälkäneellä 2.10.1942. 

Hän oli koulutukseltaan metsänhoitaja. Työt myyntiyh-

distys Convertassa veivät kielitaitoisen Askon kaukaisiin 

maihin. Hän jäi eläkkeelle Karhulan Lasi Oy:n myynti- 

ja markkinointipäällikön tehtävistä.

Asko antoi leijonalupauksensa 1994 liittyessään LC Haminan veljeskaartiin. 

Asko toimi lähes koko 17 vuotta kestäneen leijonauransa ajan pontevasti nuori-

soon liittyvissä aktiviteeteissa, kantaen mm. päävastuun monien viimeisten vuo-

sien ajan Lions Quest -toiminnasta omassa klubissaan sekä seutukunnan kai-

kissa klubeissa. Hänet palkittiin ansiokkaasta Quest-toiminnastaan Lions-liiton 

vuosikokouksessa Vaasassa 2011. Asko oli kantava voima koulun ja kodin yhteis-

työn parantamiseen tähtäävissä ”Yhteiset Ympyrät” ja ”Pilvi vai Pouta” hankkeis-

sa. Myös klubin stipendien jaot keväisin oppilaitoksissa, olivat Askon hoidossa. 

Nuorisotyön sydämenasiakseen ottanut tarmokas leijona ei klubin muihin vir-

koihin halunnut paneutua. Asko siunattiin haudan lepoon 17.11. Haminassa.

Pekka Pakarinen
LC Rautalampi /Malvin perustajajäsen Pekka Pakari-

nen sai iäisyyskutsun 29.9.2011. Pekka oli kuollessaan 

70-vuotias. Hän toimi lohkon puheenjohtajana 1995-

1996, klubipresidenttinä 1990-1991 ja uudestaan 2009-

2010. Hänestä tuli Melvin Jones -jäsen 2008. Hän oli 

100 % jäsen koko toiminnan ajan vuodesta 1983 alka-

en. Hän kannusti ja näytti hyvää esimerkkiä kaikille lu-

kuisien aktiviteettien toteuttamisessa. 

Elämäntyönsä Pekka suoritti maanviljelijänä kotitilallaan. Lopetettuaan var-

sinaisen karjan kasvatuksen hän perusti Mäntylään kanalan, jota hoiti eläkkeel-

le jäämiseensä saakka vuonna 1997. Puolison, lasten ja lastenlasten ohella Pek-

kaa kaipaa suuri joukko hyviä ystäviä.

Pertti Sinitalo
LC Nuijamaan jäsen Pertti Sinitalo menehtyi äkillisesti 

5.5.2011. Hän oli syntynyt 30.7.1942 Joutsenon Hyvät-

tilässä 9-lapsiseen perheeseen. Hän toimi 12 vuotta raja-

vartijana Nuijamaalla. Sieltä hän siirtyi Lappeenrannan 

raastuvanoikeuden haastemieheksi. 

Pertti oli ”sinivalkoinen” niin sielultaan kuin sydämel-

tään. Perttiä jäivät kaipaamaan puoliso, aikuiset lapset 

sekä laaja ystäväpiiri.
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Seppo Tekoniemi 
LC Kittilä koki suuren menetyksen, kun sen ensimmäi-

nen Melvin Jones -jäsen Seppo Tekoniemi menehtyi vai-

keaan sairauteen 30.9.2011. Veli Seppo syntyi 4.1.1939 

ja liittyi klubiin vuonna 1962 ja oli silloin Suomen nuo-

rin leijona. Seppo oli erittäin aktiivinen klubilainen ja 

toteutti lionsperiaatteita myös omalla kauppiasurallaan: 

Hän tarjosi yrityksensä puitteissa töitä myös henkilöille, 

joita yhteiskunta ei pystynyt työllistämään. 

Aktiivista veli Seppoa kannustettiin pyrkimään piirikuvernööriksi, mutta 

hän katsoi, ettei pysty yritystoimintansa vuoksi uhraamaan aikaa tehtävän hoi-

tamiseen niin paljon kuin se hänen mielestään olisi edellyttänyt. Presidenttinä 

ja lohkon puheenjohtajana Seppo ehti toimia kahteenkin otteeseen. Kun klubi 

vietti 50-vuotisjuhlaa viime keväänä, juhlatoimikunnan vetäjänä toiminut veli 

Seppo huolehti vielä sairasvuoteeltaankin, että juhlan järjestelyt sujuivat suun-

nitelmien mukaan. Sepon nimi säilyy klubin historiassa pitkään, sillä kukki-

en ja adressien sijaan olivat omaiset toivoneet Sepon elämäntyötä muistettavan 

kartuttamalla lionstoimintaa tukevaa rahastoa. Seppo Tekoniemen nimeä kan-

tava muistorahasto tulee vuosittain jakamaan stipendejä opiskelevalle nuorisol-

le. Oman perhepiirin ohella me kaikki jäimme kaipaamaan monitoimista, va-

loisaa ja elämänmyönteistä lionsveljeä.

Tapio Teräväinen
LC Rantasalmen lionveli Tapio ”Tapsa” Teräväinen me-

nehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen Saimaan vesillä 

7.7.2011. Klubi menetti Tapsassa toimivan veljen ja hy-

vän keskustelijan. Hän oli syntynyt 20.11.1948. 

Puuteollisuusinsinööri Tapio Teräväinen toimi tuotan-

to- ja tehdaspäällikkönä sekä toimitusjohtajana puuraken-

ne ja taloteollisuudessa mm. Rantasalmella ja Vaajakoskel-

la ennen siirtymistään puualan kehittämistehtäviin. Lionsjärjestön toimintaan 

Tapsa liittyi 1982 ja hän toimi klubin presidenttinä 1995-1996 sekä klubin 

muissa hallituksen tehtävissä. Veli Tapio tunnettiin helposti lähestyttävänä asi-

oistaan ja kotipiiristään hyvää huolta pitävänä veljenä ja häntä jäivät kaipaa-

maan lady Riitta ja sekä lapset. 

Lasse Tiirikainen
LC Turku/Kupittaan veljet saivat suruviestin 16.9.2011. 

Lions-ritari Lasse Tiirikaisen pitkä taistelu sairautta vas-

taan oli päättynyt. Hän oli syntynyt Turussa 12.8.1944. 

Koko hänen elämäntyönsä liittyi palvelemiseen, auttami-

seen ja yhteistyöhön. 

Hän ehti eläköityä kahdesti. Ensin kapteeniluutnant-

tina puolustusvoimista ja sen jälkeen toiminnanjohtajana 

Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistys ry:stä. Lions-järjestöön hän liittyi vuonna 

1992 ja hoiti tunnollisesti vuorollaan kaikki klubin tehtävät. Alueen ja piirin 

tehtävissä hän toimi yli 10 vuotta. Erityisesti hän arvosti työtä Arne Ritari-sää-

tiön hyväksi. Veli Lassea jäivät kaipaamaan vaimo ja kaksi tytärtä perheineen 

sekä erityisen laaja ystäväpiiri.

Pekka Vaarno
Viime helmikuun lopulla tuli yllättävä tieto, että LC Hämeenlinna/Wanajan 

jäsen, lion Pekka Vaarno oli äkillisesti menehtynyt kotonaan. Kolme päivää ai-

kaisemmin hän oli mukana klubin aktiviteetissa.

Pekka syntyi 23.12.1942 Noormarkun pappilassa rovastin poikana. Työuran-

sa aikana hän kohosi koko Rautaruukki -konsernin johtajistaan, kunnes 63-vuo-

tiaan jäi eläkkeelle. Pekan lionsura alkoi LC Raahe/Kreivissä v. 1973. Siirto-

jäsenenä hän tuli LC Hämeenlinna/Wanajan jäseneksi v. 1998. Raahen aikana 

hän oli jo lohkonpuheenjohtaja, mutta ei halunnut pyrkiä pitemmälle. Hän 

osallistui aktiviteetteihin aktiivisesti ja yhtenä esimerkkinä oli laitoshoidossa ol-

evan veljen avustaminen ja kuljettaminen klubin tilaisuuksiin oma-aloitteisesti 

ja säännöllisesti. Viime vuosina hän hoiti SightFirst -aktiviteettia ja keräsi yh-

teistyössä optikkojen kanssa käytettyjä silmälaseja Sri Lankan köyhille sekä hoi-

ti klubin käynnistämän esikoulun Lions Preschool’n yhteyksiä. Pekan muistoa 

kunnioittavat lionsveljet ja ladyt.

Ilkka Valtonen
LC Turku/Aninkaisten jäsen, ekonomi Ilkka Valtonen me-

nehtyi vaikean sairauden murtamana 6.8.2011. Ilkka 

syntyi 16.3.1940 Rantasalmella, vietti nuoruutensa Sa-

vonlinnassa ja kirjoitti ylioppilaaksi Savonlinnan lyse-

osta 1959. 

Varsinaisen elämäntyönsä Ilkka teki Huhtamäki-

yhtymässä Hellaksen, myöhemmin Leaf´in materiaali-

johtajana, josta tehtävästä hän jäi sairauseläkkeelle 1990. Ilkan vaimo Pirjo oli 

kuollut vuotta aiemmin vaikeaan sairauteen. Hän yritti unohtaa surunsa uppou-

tumalla työhönsä tekemällä pitkiä työpäiviä. Valitettavasti tästä oli seurauksena 

aivoinfarkti ja siirtyminen sairauseläkkeelle. Ilkan fyysisten voimien heikennyt-

tyä veljet tulivat auttamaan häntä Ruissalon huvilan ylläpidossa. Ilkan verra-

ton huumorintaju oli onneksi säilynyt ja talkoiden kahvihetkistä muodostui 

ikimuistoisia. Luonteeltaan Ilkka oli vastuuntuntoinen ja oikeudenmukainen 

lion. Häntä jäivät suremaan lapset Tiina ja Ville, kolme lastenlasta sekä lions-

veljien lisäksi laaja ystäväpiiri.

Suomi-poika Eerik Murusalu 
Syyskuussa 2011 poistui keskuudestamme suomalaisten 

puolella taistellut, Viron veteraani, Eerik Murusalu 88 

vuoden iässä. Todella kunnioitettava saavutus niin kovia 

kokeneelle Viron veteraanille. 

Eerik tuli tutuksi, kun Viron veteraaneja kutsuttiin 

Suomeen lionsklubien vieraaksi. Eerik oli LC Leppävirran 

vieraana ja majoittui perheissä. Hänen liittymisensä Suo-

mea puolustamaan tapahtui sodan alkuaikoina, jolloin Eerik liittyi vapaaehtoise-

na Suomen armeijaan. Hän myi polkupyöränsä ja siitä saaduilla rahoilla maksoi 

kyydin suomenlahden yli. Sodittuaan täyden ajan hänet palautettiin Viroon, jos-

sa piti tietenkin piiloutua, koska venäläiset etsivät ns. pettureita. Tästä nimitys 

metsäveljet, koska piilopaikat olivat Tallinnan lähistöllä olevissa metsissä. Alle-

kirjoittanut vieraili ko. metsässä Eerikin kanssa.

Aikanaan tuli pidätys ja Eerik passitettiin ensin Siperiaan. Tästä ja sitä 

seuranneesta ajasta hän sanoi vain, ”huonoa aikaa”. Vasta vaimonsa Vaike ker-

toi joulun alla käydessämme hänen luonaan, mitä oli tapahtunut. Siperiassa 

Eerik oli vain kaksi vuotta, sen jälkeen häntä kierrätettiin eri työleireillä, Itä-

Saksassa, Puolassa ja Tsekkoslovakiassa. Tätä rulettia kesti yhteensä 20 vuotta. Va-

pautumisensa jälkeen ei heti tahtonut löytyä töitä, mutta suomen kielen taitoise-

na hän sai paikan tuttavansa yrityksessä, joka tarvitsi suomenkielistä apulaista.

Eerik pysyi aktiivisena aivan viime vuosiin saakka, ainoastaan näkökyky me-

ni huonoksi. Vierailimme perheen kanssa usein Eerikin luona. Kerran veimme 

hänen Leppävirran ulkopuolisille vesille. Eerik laitettiin moottorikelkan perässä 

olevaan rekeen. Saavuttuamme pilkkipaikalle rekeä ei näkynyt missään. Reki 

oli irronnut kelkan perästä. Sieltähän Eerik löytyi reestä, sanoi vain ajattelevan-

sa, että hänet tästä noudetaan. LC Leppävirta ja ystävänsä Leppävirralta ovat 

muistaneet Eerikkiä monena jouluna pienellä rahasummalla.

Eerikin muistoa kunnioittaen

Lion Jouko Ruusunen sekä LC Leppävirta ja muut ystävät

”Rakas ystävämme, lion 

Tuula Maija Kruunari 
nukkui pois 16.8.2011 vaikean sairauden murtamana.”

Me lähdemme tästä elämästä, emmekä kuitenkaan lähde. 

Me elämme edelleen kaikessa, mitä olemme tehneet. 

Kaikki, mitä olemme ajatelleet ja sanoneet ja olleet, 

jää elämään ja valaisemaan toisten tietä. 

Me kuolemme, emmekä kuitenkaan kuole, 

vaan elämme niiden sydämissä, jotka ovat rakastaneet meitä. 

(Martti Lindqvist)

Kaivaten LC Pöytyä Afrodite
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LC Rovaniemi/Onasvaaran tärkein 
aktiviteetti on porokisat Rovanie-
men ravikeskuksessa. Rovaniemen 
kisat aloittaa samalla PoroCupin, 
joka jatkuu vielä viitenä osakilpailu-
na eri paikkakunnilla Lapissa ja hui-
pentuu keväällä Inarissa kuninkuus-
ajoihin.

Aktiviteetti järjestetään tänä 
vuonna 11. kerran. Perinteisesti ne 
ajetaan helmikuun viimeisenä vii-
konloppuna. Kisaolosuhteet Ro-
vaniemellä ovat katsojien kannalta 
erinomaiset. On lämmin katsomo ja 
erinomainen näkyvyys seurata poro-
jen voittotaistelua. Jännittävät kisat 
kiinnostavat paitsi paikallista väkeä 
myös muualta tulleita jopa ulkomaa-
laisia kisaturisteja.

Haastatteluissa monet ovat olleet 
ylen innostuneita kisoista ja tulevat 
joka vuosi jännäämään eksoottista 
ja ainutlaatuista porokisaa. Porojen 
lisäksi on tarjolla paljon muutakin. 
Maukasta tarjottavaa riittää molem-

PoroCup on mahtava koko 
perheen tapahtuma

mille kisapäiville. Valikoimassa on 
todella hyvää porokeittoa, kuumia 
makkaroita, voileipiä, kahvia, teetä ja 
kaakaota. Nälkä ei varmasti pääse yl-
lättämään. Kisaravintolan tarjoilusta 
vastaavat LC Rovaniemi/Ounasvaa-
ran ladyt. Ulkona on tarjolla rekiaje-
lua ja monen monta muuta puuhaa 
koko perheelle.

Varsinaiset kilpailut ajetaan kuu-
man sarjan ja yleisen sarjan ajoina. 
Näissä ovat alkuerät, välierät ja lo-
puksi finaalit huippuporoille. Ajoihin 
osallistuu yleensä noin 200 poroa 
eri paliskunnista. Etäisimmät tule-
vat mm. Kiiminki-Kollajasta, Ham-
mastunturin paliskunnasta, Ivalosta, 
Kaldoaivista, Paistunturista, Norjas-
ta Duoddar Hearggit paliskunnasta.

Erkin ja Paavon  
rohkeudella alkuun

Klubia kohtasi jättimäinen onnen-
potku, kun porokisojen leijonaksi 
kutsuttu PDG Erkki Orre  tuli siirto-
jäsenenä Posiolta vuonna 1998. Hän 
ideoi porokisat heti saapumisensa 
jälkeen ja klubin leijonat innostuivat 
asiasta. Kuitenkin vaatimuksena kai-
killa, erityisesti PDG Paavo Rautiolla, 
oli budjetin laatiminen. Monitaituri 
Erkki Orre laati silloisen rahan mu-
kaisen noin 50  000 markan budje-
tin melkeinpä ”klubiaskin kanteen”. 

Jälkeenpäin Erkki muisteleekin 
hämmästelleensä, mistä moinen 
summa saadaan kokoon. Onneksi 
optimistinen Paavo Rautio homma-
si sponsorit vankalla urheilurintama-
kokemuksellaan.     

Kun organisaatio oli koottu ja 
rahat oli kasassa sekä kilpailupaik-
ka selvillä, voitiin ensimmäiset kisat 
toteuttaa Rovaniemen Saarituvilla, 
Kemijoen jäällä. Vaikka tuulet siellä 
olivat ankarat, niin teltta oli lämmin 
ja porokeitto vain vahvisti oloa. Osa 
klubin leijonista ei ollut  koskaan ol-

lut tekemisissä  porokisojen 
kanssa, kuten ei tämän ar-
tikkelin kirjoittajakaan. Vasta 
vuonna 2005 silmät pyörei-
nä hämmästeli Teemu todel-
la eksoottista tapahtumaa.

LC Rovaniemi/Ounasvaa-
ra ei enää yksin pystykään 
hoitamaan kisatapahtumaa. Kisajär-
jestelyihin on osallistunut myös  LC 
Rovaniemi/Uitto. Onneksi meillä li-
sänä ovat innokkaina apulaisina ol-
leet nuoret leot eli RolloCity:n leot. 
Heitä on ollut yleensä mukana noin 
kymmenkunta. Lisäksi leoja on osal-
listunut järjestelyihin myös Oulusta 
ja Pudasjärveltä. 

Niinpä jälleen tänä vuonna on-
nistumme vuorenvarmasti tapahtu-
man järjestämisessä ja voimme tar-
jota ulkomaisille turisteille palvelut 
myös ruotsin-, englannin- ja saksan-
kielisenä.

Lähes 25 vuotta 
 ajoporokoulutusta

PDG Erkki Orre on hurahtanut po-
roharrastukseen jo vuonna 1988 
Posiolla ja pian täyttyvän neljän-
nesvuosisadan jälkeen on Erkin 
koulutuksen saanut kymmenittäin 
kuninkuusluokkaan yltäneitä poro-
hirvasta. Tälläkin hetkellä Erkillä on 
kuusi kilpailukelpoisia poroa, joista 
pari tosi hyvää ja lisäksi kaksi kehi-
tyskelpoista.

Ajoporot valitaan usein jo vasois-
ta asiantuntijan tarkalla silmällä. Var-
sinaisen kilpailun pariin siirrytään 
neljän vuoden ikäisenä. Sitä ennen 
poroa on ”kesytettävä” alkaen talut-
tamisesta useita satoja tunteja mo-
nen talvikauden aikana. Poroajoissa 
käytetään ainoastaan urosporoja. 
Kaikki porot viettävät kesänsä vapaa-
na metsissä. Syksyllä ajoporot ote-
taan uudelleen koulutukseen. Erkin 
mukaan ajoporot ovat ns. puoliville-

jä, mutta muistavat kuitenkin syksyl-
lä olleensa aiemmin koulutuksessa ja 
sopeutuvat tilanteeseen suhteellisen 
nopeasti. Ajoporon aktiivinen kilpa-
kausi kestää noin kuusi vuotta, mut-
ta onpa kuninkuus voitettu 12-vuo-
tiaallakin yksilöllä. 

Erkin koulimia poroja on kunin-
kuusluokassa sijoittunut useamman 
kerran kymmenen parhaan jouk-
koon, mikä on hyvä saavutus kun 
tähän luokkaan rankataan ainoas-
taan 24 parasta poroa. 

Teemu Snikkarinen

Erkki Orre on Rovaniemen porokiso-
jen ”isä” ja on kouluttanut omia ajo-
poroja pian 25 vuotta. Kuva: Rainer 
Hiuspää.

Maalissa. Kuva: Rainer Hiuspää.

Täysi vauhti. Kuva: Rainer Hiuspää.

50-vuotias malliklubi

Sight First II:n kampanjan LC 
Rovaniemi/Ounasvaara toteut-
ti malliklubina. Kaiken kaikkiaan 
klubi on pyrkinyt auttamaan Ro-
vaniemen seudun suurperheitä 
ja vähävaraisia esim. joulurahal-
la, koululaisia ja opiskelijoita sti-
pendeillä vuosittain noin 18 000 
eurolla. 

Porokisan lisäksi vuosien var-
rella on klubin aktiivisiin toimin-
toihin kuulunut useita eri ak-
tiviteetteja. Esimerkiksi: Lapin 
Päivänsäde-kisa, Lasten liikenne-
puisto, Ounasvaaran näköalator-
ni 1999, Lasten (Pirjon) sprintti 
(Pirjo Murasen mukaan), Kirk-
kokonsertti 1994 (Aarne Malva-
lehto), Reideer City Race katuajo 
(mukana järjestelyissä).
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LC Vaasa-Vasa: Alf Groop
LC Kronoby: Bertel Riska
LC Närpes: Tony Wesander
LC Hämeenlinna: Kimmo Halonen
LC Helsinki/Munkkiniemi: Kari Sihvonen
LC Kuusankoski: Orvo Grönlund, Timo Honkanen
LC Tapiola: Juha Reima
LC Kajaani: Petri Kemppainen
LC Helsinki/Lauttasaari: Teijo Junnola, Tuula Peltonen
LC Helsinki/Käpylä: Jukka Järvinen, Jan Ritanoro
LC Mäntsälä: Aapo Kohonen
LC Alajärvi/Järviseutu: Reino Rauhala
LC Helsinki/Kallio: Lauri Roti
LC Kuusamo: Tauno Korpela
LC Helsinki/Ruskeasuo: Ilkka Viitasalo
LC Joroinen: Antti Holma
LC Karleby: Hans-Erik Sandvik
LC Helsinki/Pakila: Dimitrij Mayer
LC Jyväskylä/Jyvä: Petri Timperi
LC Juupajoki: Pasi Räsänen
LC Leppävirta: Jarmo Eriksson, Markku Montonen
LC Vesanto: Jarmo Huttunen, Juha Puttonen
LC Jämsänseutu: Hannu Mantela
LC Rauma/Ankkuri: Seppo Korte
LC Parkano: Kyösti Viljanmaa
LC Uusikaupunki: Tommi Artiola
LC Heinävesi: Eero Hänninen, Pasi Karvinen, Mikko Keinonen
LC Keuruu: Esa Junnonen
LC Tuupovaara: Tomi Kareinen
LC Säkylä: Mika Reunanen
LC Mäntyharju: Jani Paasonen
LC Jakobstad/Malm: Kjell Roos
LC Seinäjoki/Törnävä: Hannu Pulli
LC Peräseinäjoki: Matti Ågren
LC Hausjärvi: Petteri Kerko, Jukka Mäkeläinen
LC Sotkamo: Pentti Piirainen, Zach Shelby
LC Kuortane: Petri Hakala
LC Pudasjärvi: Vesa Tihinen
LC Ylistaro: Pasi Haapala
LC Ylivieska: Jari Saarela
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt: Sami Sailo
LC Hirvensalmi: Kari Komppa, Antti Nironen, Pertti Severinkangas
LC Riihimäki/Uramo: Jari Halme
LC Helsinki/Vuosaari: Kari Vuorihovi
LC Tarvasjoki: Pasi Ristimäki
LC Kaarina: Jere Järvinen, Ari-Pekka Lehtinen
LC Köyliö: Juha Laihoniemi
LC Orimattila/Viljamaa: Timo Seppälä
LC Savitaipale: Timo Tiainen
LC Tervola: Arvi Pasanen
LC Pori/Juhana: Simo Rantanen
LC Helsinki/Kontula: Esko Koponen
LC Kiiminki: Eija Tuomaala
LC Salo/Uskela: Jorma Peltonen
LC Tornio/Raja: Sampo Häkkinen, Ilkka Leppikangas
LC Nivala: Marjatta Rautava
LC Lahti/Mukkula: Olli Talka
LC Kiuruvesi/Niva: Lassi Huttunen
LC Keitele: Ari Asikainen, Jyri-Pekka Lemettinen
LC Savonlinna/Tott: Sanna Karttunen, Taimi Savolainen
LC Eura/Pyhäjärvi: Pekka Lönnberg, Heikki Toivola

Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
Uudet jäsenet 14.11.2011–13.1.2012

LC Ilomantsi/Brihat: Jaakko Kuivalainen, Aleksi Salo
LC Sodankylä/Sompio: Jouko Hietala
LC Espoo/Leppävaara: Kaj Björkholm, Markku Kuitunen,  
Mikko Melasniemi, Jyrki Parkkinen
LC Rauma/Reimari: Timo Roiha
LC Pori/Karhu: Jari Kuivalainen
LC Ristiina: Kari Koivusalo
LC Lappträsk/Liljendal/Pernå: Jaakko Heinonen
LC Anjalankoski: Kari Kujala
LC Rovaniemi/Jyrhämä: Hannu Pekkala
LC Vantaa/Koivukylä: Harri Hirvonen
LC Ulvila: Ari-Pekka Aaltonen
LC Kerava/Kivi: Jukka Oikarinen
LC Pyhäjoki/Merijärvi: Janne Heikkilä
LC Tampere/Kaakinmaa: Antti-Jussi Halme, Jyri Kyyrö
LC Espoo/Olari: Mauri Tahvanainen
LC Tornio/Pudas: Kari Strand
LC Ruokolahti: Esa Summanen
LC Keuruu/Lapinsalmi: Risto Saarinen
LC Ylihärmä: Veli-Tapani Aalto
LC Helsinki/Revonsalmi: Timo Sahlsten
LC Oulu/Terwa: Jari Keisu
LC Janakkala: Ilkka Kivinen, Petri Rautio
LC Asikkala/Päijänne: Jarmo Ala-Hemmilä
LC Mustasaari-Korsholm: Arttu Korpeinen
LC Haapajärvi/Kantapuhto: Jouni Niskanen, Matti Sorola
LC Lapinjärvi-Lappträsk: Jorma Hietanen
LC Tampere/City: Veli-Pekka Bister
LC Ylämaa: Olli Lehtolainen
LC Liminka/Liminganlahti: Ari Korkala, Marko Puranen
LC Rautalampi/Malvi: Sami Räsänen, Tero Räsänen
LC Juuka/Elli: Jorma Lehtojuuri
LC Luumäki/Ukko-Pekka: Mikko Antikainen
LC Vesijärvi: Jari Kiuru
LC Ilmajoki/Ilkka: Seppo Loppi
LC Vantaa/Rajakylä: Kari J.Pulkkinen
LC Mänttä/Ilves: Janne Itkonen
LC Viljakkala: Markku Lindgren
LC Lappeenranta/Rakuuna: Jarno Kirjavainen
LC Keuruu/Karhunsoutajat: Sauli Kataja-Aho, Tommi Neijonen,  
Jouni Ylä-Mäihäniemi
LC Helsinki/Malminkartano: Stefan Härö, , Rauno Tolonen
LC Hyvinkää/Puolimatka: Sami Hotanen
LC Lestijärvi: Eetu Kainulainen, Jorma Kauppinen, Esa Kiiskilä,  
Olavi Salo, Kari Tarvainen
LC Ylöjärvi/Teivo: Heikki Niemi
LC Brändö-Kumlinge: Björn Krogell
LC Helsinki/Worldwide: Michel Beniard
LC Espoo/Otaniemi: Tapani Ranta
LC Turku/Merileijonat: Jouko Farin
LC Ylivieska/Savisilta: Marja Heinonen, Leea Korhonen
LC Nurmijärvi/Kanerva: Aino Laitinen
LC Kouvola/Iris: Satu Sani
LC Tampere/Wivi Lönn: Leena-Hannele Anttila
LC Helsinki/Pro Cultura: Sirpa Forsten
LC Forssa/Flores: Eeva-Helena Lehtinen
LC Rovaniemi/Petronella: Tiina Pesola
LC Kuusamo/Pohjanakat: Heli Hietala, Helena Torssonen
LC Helsinki/Ruoholahti: Tuula Tauro
LC Iisalmi/Yläsavottaret: Maire Rönkkö
LC Tornio/Mamselli: Tarja Konola, Jaana Ohtonen
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LC Siilinjärvi/Tarina: Kaisa Helve
LC Kauhajoki/Katrilli: Marjo Nuuttila
LC Kangasala/Kuussalo: Airi Huttula
LC Oulu/Hannat: Kati Jurkko
LC Nastola/Helmet: Tarja Hyttinen
LC Helsinki/Maininki: Heidi Rasilainen, Lea Saarnia-Halminen
LC Kauhava/Ilmatar: Sirpa Heinimäki, Sanna Kottari, Marita Lassila, 
Paula Mikkilä, Päivi Rantavuori, Johanna Seppänen, Anna-Maija Vuorinen
LC Janakkala/Idat: Merja Partanen

LC Mietonen/Ulricat: Mari Karsio
LC Helsinki/Keskuspuisto: Päivi Frisk, Anu Kekki
LC Vantaa/Avia: Päivi Kiviniemi, Svetlana Liukkonen, Heidi Saaristo
LC Vaajakoski/Ewe: Miia Rajaranta, Pirjo Teräsalmi
LC Valkeakoski/Rapola: Sinikka Björkman, Anne Rantaniemi
LC Toholampi/Tohottaret: Ritva-Elina Pylväs
LC Mäntsälä/Mamsellit: Nina Asp, Sari Auramo, Marja-Riitta Mikkola, 
Satu Nieminen-Punta

Kiteen lionsklubit luovuttivat työnsä tuloksen keskikarjalaisten 
nuorten musiikinharrastajien käyttöön. Monen evakkovuoden 
jälkeen nuorten musiikkipaja Monttu palasi koulukeskukseen, 
Ilmarisen väestösuojaan.

Kiteeläisten lionsklubien yhteistyössä sisustama studio- ja 
bändisoittotila Monttu luovutettiin ”virallisesti” nuorten mu-
siikinharrastajien käyttöön jouluviikolla. Vastaanottokatselmuk-
sessa oli edustajia niin Kiteen kaupungilta kuin kaikista Kiteen 
Lions-klubeista ja bändiporukoista.

Klubilaiset käyttivät melkein yhden kokonaisen miestyö-
vuoden sisustamistyöhön, joka kattoi metallikehikon betoni-
seinän ja varsinaisen sisäseinän väliin, sähkötyöt sekä muun 
sisustamisen.

Tunteihin ei vielä edes laskettu kotona tehtyjä suunnitte-
lutöitä. Varsinaiset äänentoistoon ja -tallennukseen liittyvät 
rakentamiset, asentamiset ja kytkennät monttulaiset tekivät 
itse opettaja Kari Laurosen johdolla.

 

Keski-Karjalan nuoria soittajia hellitään

Monttu on valmis

– Meillä on nyt lähes ammattitason tilat, enkä oikeastaan ole vielä 
keksinyt, mikä tämän oikeasta ammattilaisstudiosta erottaisi, nuoriso-
muusikko ja Montun monitoimimies Janne Salminen hymysuin kehuu.

 
Pitkäaikainen haave

Kaupungin nuorisotoimen kiitokset lausui sivistysjohtaja Ulla Huhti-
lainen.

– Kiitän teitä upeita, uljaita talkoolaisia, jotka olette tehneet todek-
si sen, mistä Kiteellä on pitkään haaveiltu.

– Meidän nuortenmusiikki on voinut hyvin ja elänyt aina niissä ti-
loissa, missä sitä on saanut kulloinkin toteuttaa, Huhtilainen sanoo.

– Vetäjät ovat olleet upeita, he ovat olleet vähään tyytyväisiä.
– Monenlaisten vaiheiden jälkeen emme olisi tässä ilman kolmea ak-

tiivista talkooporukkaa, sivistysjohtaja Huhtilainen kehui.
 

Olisi jäänyt tekemättä

Kaupungin osuudeksi kustannuksista tuli hieman yli 70  000 euroa. Lions-
klubien osuudeksi on laskettu yli 50 000 euroa, eli lähes sama määrä, 
jonka Ely-keskus Kiteen kaupungilta eväsi.

– Tämä on euroissakin mitattuna merkittävä hanke, joka olisi var-
masti jäänyt tekemättä tässä taloudellisessa tilanteessa, kaupungin tek-
nisenä johtajana toiminut Risto Asikainen vakuutti.

Aivan erityiseen arvoon nousivat ihmisten puheissa kaksi herraa: kau-
pungin puolelta opettaja Kari Lauronen, joka suunnitteli millintarkasti 
sisustuksen akustisen puolen ja johti Montun äänilaitepuolen asennus-
ta sekä klubilainen, eläkeläisrakennusmestari Kauko Väistö, joka toimi 
työmaan ylimmäisenä mestarina ja koordinoijana. 

Aladár Bayer

Janne Salminen soitteli yleisön pyynnöstä. 
Kuuntelijat vasemmalta: Risto Asikainen, piilossa 

Antti Asikainen, lukion rehtori Kyösti Värri, 
Tapani Hirvonen, Ulla Huhtilainen, EV-Sähkön 

Erkki Vuorikari ja Pentti Holopainen.

Palveluaktiviteettina suuri

Bänditilaoperaatio on ollut vertansa vailla oleva palveluaktiviteetti.
– Minulla on kaksi tuntia sitten saatua tietoa: töitä tehtiin 1515,5 

tuntia, LC Ilmarisen presidentti Paavo Varis pamautti Montun luovu-
tustilaisuudessa.

– Kaikki nämä tunnit ovat siis tekemistunteja täällä Montulla.
– Osa porukoista on tehnyt suunnittelutyötä kotioloissa, jotkut ovat 

jopa yöllä heränneet ongelmia ratkomaan, ja sitten aamulla jatkaneet, 
Varis kertoo.

Nuorilla on nyt käytössä kaiuttomat sekä äänieristetyt äänitysstu-
dio- ja bändisoittotilat.

Kiteen kaupungin kiinteistöpäällikkö Tapani Hirvonen esitteli uutuuttaan 
kiiltäviä bänditiloja. Vasemmalta: Kauko Väistö, Plamen Dimov, Janne Sal-
minen, Tapani Hirvonen, Olli Eronen, Kari Lauronen, klubilaiset Paavo Va-
ris, Raimo Timoskainen, Jani Ikonen ja Paavo Asikainen.
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Berätta för världen vilka vi är
Du kanske associerar rapmusik med 
dagens yngre generation, men det är 
också ett kreativt sätt att kommuni-
cera och nå ut till ny publik. En 
 lionklubb i Hongkong höll till exem-
pel en populär raptävling mot dro-
ger.  Vinnaren berättade för Lions att 
han före tävlingen trodde att Lions 
bara hjälpte äldre människor. Rap-
tävlingen öppnade hans ögon och 
lyckades även offentliggöra vårt 
mångfasetterade servicemål till 
många andra.

Vi lever  
i Internetåldern

Tillsammans med Lions Clubs Inter-
national producerade lionmedlem-
mar i Wisconsin en mycket rolig rap-
video. LCI ville visa Lions roliga sida 
och samtidigt visa upp våra olika ser-
viceprojekt. Videon fungerar för den 
motverkar den stereotypa bilden att 
Lions är gammal och inte så uppda-
terad om dagens trender. Videon 
 ingår i en större PR-insats av LCI och 
inkluderar servicemeddelanden, 
vägaffischer och annonsering  online.

Raptävlingen gav Lions uppmärk-
samhet, och rapvideon spred sig som 
ett virus när roade lionmedlemmar 
och andra använde e-post, Twitter 
och Facebook för att sprida den. 
 Lions behöver göra mer PR för sig. 
Det fungerar. Att publicera vad vi gör 
och vilka vi är leder till fler medlem-
mar, fler partnerskap och mer stöd. 
För kanske en eller två generationer 

sedan kunde vi stå still och låta folk 
komma till oss. Den tiden är förbi. I 
Internetåldern, i en ocean av infor-
mation och grupper som söker upp-
märksamhet, kommer framgångarna 
till dem som anstränger sig. 

Klubbarna behöver nå ut till tra-
ditionella kanaler som tidningar och 
television, men ska också använda 
sociala medier och Internet. Skapa 
eller förbättra klubbens webbplats 
och sida på Facebook. Ladda upp 
 videor på YouTube. Berätta för LCI 
om era framgångar med att använda 
det nya rapportsystemet för service-
aktiviteter. 

Instruktioner på  
LCI:s webbplats

Du behöver inte vara expert. LCI kan 
hjälpa till. På vår webbplats finns 
 instruktioner för att lägga upp en 
 sida på Facebook, och vårt E-klubb-
husverktyg kan hjälpa till att utfor-
ma en webbplats på några minuter. 
LCI:s webbplats har också tips om 
att utveckla viktiga meddelanden, 
skriva pressmeddelanden och lägga 
ut LCI:s servicemeddelanden på te-
levision och radio.

Man behöver tro på kraften 
 bakom PR och sedan agera med mod 

Lions från Wisconsin i en LCI rapvideo som man satt ut på Internet och ger lionklubbarna ökad synlighet.

Wing-Kun Tam
President, 

The International 
Association of Lions Clubs

och engagemang. Inget blir gjort om 
inte du och din klubb gör det. Berät-
ta om oss – ropa på webben och i 
pressen och gör er redo för nya med-
lemmar och en ökad servicenivå.

Finlands Lionsförbunds hittills störs-
ta utvecklingssamarbetsprojekt är 
ögonsjukhuset som byggts i Ratna-
pura, Sri Lanka. I det senaste septem-
bernumret av tidningen berättade jag 
speciellt om saker som hade att gö-
ra med själva byggandet av sjukhu-
set. I det här skedet och framöver kan 
man berätta mera om verksamheten.

Då den här tidningen går i tryck 
besöker Finlands ambassadör i In-
dien, Terhi Hakala, sjukhuset den 
21 januari 2012. Jag gör samtidigt 
den följande uppföljningsresan till 
Sri Lanka. Om det här besöket be-
rättar jag mera om i nästa tidning.

I det här skedet kan man konstate-
ra att sjukhuset inledde sin verksam-

Ögonsjukhuset i Sri Lanka har kommit igång
het 18.8.2011. De första 15 gråstarr-
spatienterna opererades 11.1.2012. 
Till övriga delar har vi patientinfor-
mation enligt följande:

Fram till morgonen 14.1.2012 hade vi
– 2499 patienter i kartoteket
– 254 patienter som diagnostise-

rats med gråstarr
– varav 64 med begynnande grå-

starr (early cataract)

På väggen i sjukhusets aula UM:s stödmeddelande och Sri Lanka Lionsvänner-
nas logo som sjukhuset nu också tagit i eget bruk. Foto: Erkki Laine.

Sjukhusets personal vid mottagnings-
disken, Foto: Erkki Laine.

– sammanlagt 5509 patientbesök 
på vårt sjukhus 

– 15 har opererats
Som sagt, ytterligare information i 
nästa tidning.

Erkki Laine
Sjukhusarbetsgruppens ordförande
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B
Det händer alltid något då man sätter igång!
Bästa lions! För ett år sedan hade vi 
en vinter med snö och köld, medan 
vi nu har haft en förvinter som har 
varit sällsynt varm. Extrema väder-
fenomen förefaller att bli allt vanli-
gare. Sett ur den här synvinkeln har 
den internationella presidentens 
trädplanteringskampanj varit väldigt 
aktuell. Med hela den styrka som or-
ganisationen kan uppbåda bör vi 
fortsätta med våra miljöaktiviteter. 
Miljöärenden är aktuella för medbor-
garna och de upplevs som allt vikti-
gare. Om vi aktivt arbetar för miljön 
tror jag att vi bland ungdomarna ökar 
intresset för vår verksamhet och på 
det sättet skapar vi också en gro-
grund för att få nya medlemmar.

I slutet av året nådde vi en bety-
dande milstolpe i den finländska 
 lionsverksamheten då ögonkliniken 
i Ratnapura blev färdig. Det här ut-
vecklingssamarbetsprojektet, som är 
det största i vår historia, förverkliga-
des i samarbete med vårt utrikesmi-
nisterium och LCIF. Det är också fint 
kunna konstatera att utrikesministe-
riet har litat på det arbete som vi 
 utför.  Ett tecken på detta är att vi 
även för fortsättning på projektet fått 
ministeriets stöd.  På det sättet ga-
ranterar vi ett driftskapital för sjuk-
husets första verksamhetsår och på 
det sättet kan man försäkra sig om 
att operationerna och vården säker-
ställs. Då detta skrivs har man redan 
gjort de första operationerna. Det 
förstklassiga sätt som projektet ge-
nomförts på stärker tidigare under-
sökningar som säger att lionsorgani-
sationen är den mest pålitliga 
hjälporganisationen. Förutom till 
dem som varit huvudaktörerna bak-
om förverkligandet av projektet går 
ett tack de hundratal medlemmarna 
i föreningen Sri Lanka Lionsvänner 
som för sin del stött projektet.

Medlemssituationen

I mitten av verksamhetsperioden vi-
sar medlemsstatistiken -162 med-
lemmar räknat från början av pe-
rioden. Det som också är be kym- 
 mersamt, vid sidan av medlems-
minskningen, är att 9 klubbar har 
upphört med sin verksamhet  under 
samma period. Det är sorgligt att det 
går så här och jag är rädd för att vi i 
framtiden allt oftare står inför sam-
ma situation. Man får hoppas att 

medlemmarna i de klubbar som upp-
hört inte ändå lämnar vår organisa-
tion utan kan fortsätta med den här 
fina verksamheten i någon annan 
klubb. Nu är det hög tid att definie-
ra tydliga mål och åtgärder då det 
gäller medlemsärenden så att vi und-
viker att medlemmar avgår och klub-
bar försvinner. Här några siffror som 
vi borde kunna ha som mål. Klub-
bens medlemsantal borde inte 
 understiga 25, helst borde det finnas 
minst 30 medlemmar så att cirkula-
tionen av klubbtjänstemen skulle 
fungera bra. Man tar in minst en ny 
medlem varje år. Klubbens medlems-
antal borde inte minska.

Internationella gäster

Jag har glädjen att berätta att vår in-
ternationella president Wing  

Kun-Tam från Hongkong, Kina kom-
mer på besök i månadskiftet mars–
april. Han hoppas på att han under 
besöket skulle möta så många presi-
denter och leos som möjligt. Den 
preliminära planen är att mötet med 
presidenter och leos skulle äga rum 
lördagen den 31 mars. IP Wing  
Kun-Tam besökte föregående gång 
vårt land i samband med Europa 
 Forum i Tammerfors 2009. Vi minns 
honom som en behaglig och sympa-
tisk person.  Välkomna i stora skaror 
för att träffa vår president. Även för-
ste vicepresidenten Wayne Madden 
från USA kommer i början på maj till 
Finland. Andre vicepresidenten  Barry 
Palmer från Australien kommer till 
vårt årsmöte i Jyväskylä i juni.

Det är fint att vi under våren får 
den högsta ledningen inom organi-
sationen på besök till vårt land. Det 

visar att de värdesätter det stora 
lions landet Finland högt. Dessa 
 besök stärker även Harri Ala-Kuljus 
val till kommande internationell pre-
sident. De tre tjänstgörande presi-
denterna är ju medlemmar i den 
kommitté vars ståndpunkt har en 
stor betydelse då man väljer de kom-
mande presidenterna. 

Nyheter från 
förbundskansliet

Vid förbundskansliet har året börjat 
utan att någon har skött generalse-
kreterarbefattningen. Den nuvaran-
de generalsekreteraren Markus Flaa-
ming inleder året med att ta ut sina 
återstående semesterdagar och går i 
pension 30.6.2012.  Under januari-
februari sköts generalsekreterarens 
uppgifter med hjälp av förtroende-
valda. Jag tror att vi klarar av den här 
övergångsperioden genom ett gott 
samarbete och med hjälp av den 
 erfarna och yrkesskickliga kansliper-
sonalen. Jag beklagar i förväg ifall 
 arrangemangen förorsakar besvär för 
någon. Den nya generalsekreteraren 
Maarit Kuikka inleder sitt arbete i 
början av mars och på en ny gene-
ralsekreterare ställs alltid vissa för-
väntningar men då jag känner till 
Maarits bakgrund och tidigare 
 arbetsuppgifter kombinerat med 
hennes behagliga person tror jag att 
vi kommer att ha stor glädje av hen-
ne.  Vi önskar Maarit varmt välkom-
men till den här krävande men säkert 
intressanta uppgiften.

Ordförande Heimo Potinkara framför Finlands Lionsförbunds gratulationer och 
tack till kören Helsingin Laulu vid den julkonsert som LC Helsinki/Floorankent-
tä ordnade i Tempelplatsens kyrka. Foto: Antti Tuomikoski.

Heimo Potinkara
Ordförande

Fyra kandidater till
vice ordförandeposten

 
Ansökningstiden för ordförande- och vice ordförandeposten vid Finlands Lionsförbund 
gick ut 16.1.2012.  Inom utsatt tid söktes ordförandeposten av VCC Seppo Söderholm, 
LC Lappeenranta/Raja.

Vice ordförandeposten söktes däremot av fyra kandidater. De är PDG Asko Merilä,  
LC Utajärvi, IPDG Sakari Rahkala, LC Ylivieska, DG Pekka Sarvanto, LC Helsinki/Kruunuhaka 
och PDG Esko Viinikainen, Helsinki/Metsälä.

Åbo är enda sökande för att arrangera årsmötet 2016. Röstningen om presidiet och 
fastställande av årsmötesarrangör sker vid årsmötet i Jyväskylä inkommande juni.
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De finländska lionens resa till Nord-
iska samarbetsrådets möte i Reykja-
vik på Island inleddes i en häftig snö-
storm i Helsingfors som fördröjde 
ankomsten till värdorten med 7 tim-
mar. Det var kanske inte utan orsak 
som man diskuterades tidpunkten 
för NSR; skall mötet hållas någon 
gång på hösten eller t.ex. i mars för 
att på så sätt undvika extremt vin-
terväder. 

Programmet var som vanligt på 
NSR digert med seminarier, diskus-
sioner kring årets tema samt själva 
rådsmötet där man behandlade stad-
geenliga ärenden. I mötet deltog 
drygt 200 lions inklusive följeslaga-
re. Seminarier hölls inom områdena 
Internationella relationer, Ungdom-
läger och – utbyte, Global Member-
ship Team och Global Leadership 
Team och Informationsteknologi.

Lionsverksamhet och 
nordiskt samarbete 
lyckad kombination

Öppningsceremonin inleddes tradi-
tionsenligt med att de deltagande 
lions ländernas fanor fördes in i  
festsalen. Efter att organisations- 
 kommitténs  ordförande PCC Kristinn 
Hennesson hälsat de närvarande väl-
komna framförde den isländska 
 undervisning-, forskning- och kultur-
ministern Katrin Jakobsdóttir sin 
hälsning i vilken hon betonade att 
det nordiska samarbetet är viktigt 
och som innebär att även NSR har 
en given plats i detta samarbete. Hon 
framhöll även i sitt tal den betydel-
se som lionsverksamheten har mot 
bakgrunden av att den redan funnits 
på Island i 60 år. Islands lionsord-
förande CC Árni V. Friðriksson för-

klarade NSR-mötet öppnat varefter 
Internationella direktorn  ID Per 
Christensen från Danmark framförde 
internationella presidentens häls-
ning. Han berörde speciellt två frå-
gor; medlemsvården och -rekryte-
ringen samt miljöproblematiken som 
blir allt viktigare, det senare med 
 tanke på internationella presidentens 
trädplanteringskampanj.

NSR:s framtid

Årets tema vid NSR var den här 
gången det nordiska samarbetets 
framtid och styrka. Temat introduce-
rades av PCC Svein Berntsen från 
Norge som på ett engagerat och 
ställvis något provokativt sätt intro-
ducerade frågeställningarna kring 
NSR. Frågor som han tog upp var 
bl.a. vad får det kosta, blir vi bättre 

lions med NSR, är NSR bara till för 
eliten, är NSR-mötet ett effektivt sätt 
att få nya medlemmar och förändrar 
det lionismen i positiv riktning, kan 
det hållas t.ex. vartannat år? 

Frågorna var många och varje land 
fick internt diskutera temat som se-
dan togs upp på själva rådsmötet.  I 
rapporteringen fanns en relativt god 
samstämmighet bland de nordiska 
länderna. Överlag ville man att NSR 
ordnas varje år i närheten av ett in-
ternationellt flygfält, man vill att det 
skall ingå flera element av utbildning 
till vilken man skulle bjuda in 
 distriktsguvernörer och vice distrikts-
guvernörer och för det kunde man 
förslagsvis inrätta en ”Nordic Aca-
demy of Lions”.  Man önskade även 
att man kunde överföra vissa ären-
den från rådsmötet till det nordiska 
ordförandemötet (CC-mötet). Fin-
land framförde även att de baltiska 
länderna skulle tas med i det nordis-
ka samarbetet som fullvärdiga med-
lemmar.

Rådsmötet

Det egentliga rådsmötet leddes med 
säker hand av PCC Kristjan Kristjans-
son. Efter de inledande ärendena fick 
man höra en rapport från den 
 internationella styrelsen av ID Gud-
run Yngvadottir och ID Per Christi-
ansen.  Efter att ha godkänt bokslut 
och budget för NSR fick man ta del 
av slutrapporter gällande NSR-pro-
jektenen barncentret i Minsk, Vit-
ryssland, restaurangskolan i Oradea, 
Rumänien och barnhemmet i S:t Pe-
tersburg samt en mellanrapport gäl-
lande Lions Quest programmet i 
 Georgien. Man fick även ta del av 
PCC Lennart Fridéns rapport om Or-
kester Norden.  Lennart Fridén avgår 
inkommande sommar som NSR:s 
r epresentant i styrgruppen för Orkes-
ter Norden och avtackade för en 
 nästan 20-årig gedigen insats för det-
ta ypperliga ungdomsprojekt.

Sveriges lionsordförande, CC Vi-
vianne Eriksson presenterade Troll-
hättan som nästa år 2013 är  mötesort 
för NSR och PCC Barbara Greve bjöd 

NSR:s framtid dryftades 
på mötet i Reykjavik

PDG Ulf Nummelin övar upp sin tyska med PDG Kurt Jørgensen från Tyskland på NSR i Reykjavik. Foto: BVL.
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in till världskongressen i Hamburg 
2013. På agendan hade man även en 
presentation kandidaterna till andra 
internationella vicepresidentposten; 
PID Harri Ala-Kulju (Finland), PID 
Philippe Gerondal (Belgien), PID Phil 
Nathan (Storbritannien och Nordir-
land) och PID Giovanni Rigone (Ita-
lien). Likaså presenterades kandida-
terna till Internationell direktor 
2012–2014, PCC Kenneth Persson 
från Sverige och PDG Kalle Elster från 
Estland.

Rapporter från 
seminarierna

Rapporteringen från seminarierna 
gav en hel del förslag till ärenden 
som går till beslut vid kommande 
CC-  och NSR-möten. Inom interna-
tionella relationer gällde det viktigas-
te beslutet det kommande sam-
nordiska serviceprojektet.  Av två 
förslag valde man att framföra byg-
gandet av en ögonklinik i Burkina Fa-
so i Afrika som skulle genomföras 
2011–2013. Detta förslag fick även 
stöd av rådsmötet. Vid seminariet 
höll chefsdirektören Engilbert Gud-
mundsson (ICEIDA) ett anförande 
om utvecklingssamarbete och ut-
vecklingen under de senaste decen-
nierna. Han konstaterade att det går 
mot mera koordinerade projekt där 
den lokala samarbetsparten allt me-
ra har tagit del i planeringen och för-
verkligande av projektet. PID Tapani 
Rahko berättade även om hur Fin-
land under senaste år nådde positio-

Rådsmötet avslutades med att CC Árni V. Friðriksson överlämnade 
NSR-insignierna till CC Vivianne Eriksson som representant för följande 
NSR-arrangör, Sverige och Trollhättan. Foto: BVL.

PCC Lennart Fridéns (t.h.) avtackas av de nordiska lionsordförandena då han nu avgår som NSR:s representant i 
styrgruppen för Orkester Norden. Ordförandena från vänster: CC Árni V. Friðriksson, Island, CC Hilde Straumsheim, 
Norge, CC Vivianne Eriksson, Sverige, CC Vagn Jessen, Danmark och CC Heimo Potinkara, Finland. Foto: BVL.

nen som bästa LCIF-donator i Euro-
pa.

 I seminariet som behandlade 
ungdomsläger och – utbyte föreslog 
man att de nordiska ungdomsutby-
tesledarna håller sitt möte en dag 
 före Europa Forum och i stället för 
 möte i samband med NSR håller man 
Skype-möten. Med ett visst mot-
stånd från Finland anser man att 
ungdomsutbyte under vintern som 
sker utan lägerverksamhet inte pas-
sar in i utbytesprogrammet. Finlands 
ungdomsutbytesledare Tuula Ran-
taeskola rapporterade om det nord-
iska ungdomsutbytesavdelning i 
Seattle och man ansåg att det också 
är önskvärt med aktivt deltagande i 
Busan inkommande sommar.

På IT-seminariet förde man fram 
föreslaget att man grundar en arbets-
grupp med två medlemmar från var-
je medlemsland för att stegvist 
 utveckla ett gemensamt IT-system 
för de nordiska lionsländerna. Här är 
även tanken att man sammankom-
mer i anslutning till Europa forum.

Medlemskap och ledarskap be-
handlades vid seminarier som delvis 
var gemensamma.  Här var det bl.a. 
frågan om vi har problem då det gäl-
ler ledarskap och detta i sin tur leder 
till dålig medlemsrekrytering. Här 
kan det gälla att redan i valet av 
klubbpresident välja den rätta.  För 
alla presumtiva ledare finns det ut-
bildning att få ända från klubb/ 
distriktsnivå uppåt. Då det gäller 
medlemsrekrytering gäller det att va-
ra kreativa, ändra på våra aktiviteter 

– in med nya idéer. Öka synligheten 
lokalt genom att ställa upp som fri-
villiga på olika ungdomsevenemang 
eller motsvarand utan ersättning. På 
så sätt säljer vi vårt varumärke och 
lockat nya medlemmar till klubben.  
Man föreslog att GMT/GLT skulle bli 
ett permanent seminarieämne på 
NSR.

Håll kommunikationen 
levande

Den sociala sidan av ett möte likt 
NSR kan knappast undervärderas. 
Under pauser, välkomsttillställning-
en och banketten kunde man umgås 
med nordiska lionskollegor där  säkert 
de ofta ställda frågorna är Vad gör ni 
i din klubb?  Vilka aktiviteter, vilka 
insamlingar? Utbyte av erfarenhet 
och effektiv kommunikation genom 
att använda moderna media efterlys-
tes i många sammanhang. Detta kan 
vi säkert bli bättre på, vi alla 60  000 
lions under paraplyet NSR.

Bo Lindberg
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Årsmötet i Jyväskylä arrangeras i 
samarbete med många olika företag 
och organisationer. Vårt gemensam-
ma mål är att skapa en lyckad och 
innehållsrik liontillställning. Ett eve-
nemang, som i bästa fall  leder till 
personlig utveckling och som kan 
medföra ett bestående, positivt min-
ne och upplevelse av förändring. 

Tillsammans för 
 allas bästa

Våra samarbetspartner representerar 
den bästa sakkunskapen inom det 
egna området och möjliggör därmed 
även ett högklassigt innehåll för till-
ställningen. Årsmötet är ju lionens 
största årliga händelse, där själva 
mötet i sig är viktigt, men inte den 
enda orsaken att delta. I Jyväskylä 
skapar vi ett möte, till vilket vi häl-
sar alla klubbmedlemmar välkomna 
genom att också erbjuda ett högklas-
sigt kringprogram, som kan ge oss 
vinkar inför den kommande verksam-
hetsperioden. Kringprogrammet är 
koncentrerat till mötesplatsen, Jy-
väskylän Paviljonki. Alla deltagare 
har möjlighet att göra ett konditions-
test i anslutning till ” I form för 
livet”-projektet. Konditionstestet 
kan göras i mötesdräkten, ingår i 
 mötespasset och det lönar sig att lä-
sa nätsidan för tilläggsuppgifter. Spe-
cialister på områdets håller expertfö-
reläsningar bl.a. om minnessjukdo-
mar, hälsa, kost och motion. Sällan 
har man möjlighet att åhöra så 
många expertföreläsningar på sam-
ma eftermiddag – och allt detta  ingår 
i mötespassets pris.

Det är också viktigt att komma 
ihåg att med hjälp av samarbetspart-

Nedräkningen för årsmötet 2012 började i Villmanstrand 2008 då ni 
gav oss ert förtroende vid årsmötet som ordnades där. Då vi sökte 
arrangemangen visste vi redan om att uppgiften var mångskiftande 
och utmanande men å andra sidan var alla klubbar i regionen redo att 
enhälligt ta ansvar för uppgiften. Vi har nu under 3,5 år förberett ert 
veckoslut och vi kan konstatera att förberedelserna har framskridit på 
önskat sätt och entusiasmen är stor då vi går in för att förverkliga vår 
plan. 

Vi har planerat veckoslutets händelser på ett nytt sätt. Detta beror 
delvis på vår internationella organisations regler, som förutsätter 
en viss tidtabell. Det internationella årsmötet år 2012 hålls i Pusan, 
Sydkorea, tidigare än vanligt så vi börjar årsmötet redan på fredagen 
för att enligt reglerna hinna fatta de beslut som krävs. Efter mötet 
fortsätter vi direkt till fredagens avslappande kvällstillställning i 
lionsanda, där vi träffar bekanta och utbyter nyheter. Den traditionella 
kvällsfesten hålls som vanligt på lördagskvällen. 

De önskemål som vi samlat in och som ni har bidragit med i olika 
sammanhang anser jag att är en synnerligen viktig sak och som lett till 
förändringar. Jag tror också att ni kommer att varsebli förändringens 
vindar i årsmötets atmosfär. På våra årsmötessidor (www.lions.
fi/vk2012) samt i vårt övriga informationsmaterial finns närmare 
uppgifter om veckoslutets program. Vi har också tagit i beaktande era 
önskemål då det gäller anmälan och betalningsarrangemang. 

Jag tillsammans med hela arrangörskommittén önskar er välkommen 
för att njuta av Europas största lionshändelse. De olika evenemangen 
försiggår på en centralt belägen plats med goda förbindelser och där 
service och logi finns nära. 

Nu alltså alla lions, sätter vi upp farten.

Heikki Pamilo
VK 2012 huvudkommitténs ordförande

Genom sammarbete skapar 
vi ett bättre möte

nerna kan vi hålla mötets kostnader 
på rimlig nivå. Konkret nytta har 
man av sponsorerade varor som  både 
syns och smakar. I Jyväskylä dricker 
vi sponsorerat kaffe (kostnadsfritt 
under hela dagen) och på kvällen av-
njuter vi utsökta bakelser. De inter-
nationella gästerna får resa i först-
klassiga bilar och tack vare 
försäkringarna kan vi tryggt och sä-
kert hålla vårt möte. 

I Paviljonki finns rikligt med 
 utrymme för utställarna och vi har 
 redan ingått många avtal. Jag rekom-
menderar att ni besöker avdelningar-
na redan bara för upp levelsens skull. 
Företagens representanter vill också 
ge expertkunskap och vinkar. Repre-
sentanten för välbefinnandeföretaget 
kan genast berätta åt dig på basis av 
resultaten i konditionstestet hur du 
med små ändringar uppnår bättre re-
sultat. Nya modeller av KIA-bilar 
finns också utställda liksom mycket 
mycket annat trevligt. Och för den 
som är intresserad av shopping finns 
ett rikligt utbud av olika kvalitetsva-
ror att ta med sig hem.

Lionen i farten

Kom i god tid till Jyväskylätrakten. 
Bekanta er med omgivningen och se-

Vi väntar ivrigt på Er,
Bästa lions, till Jyväskylä

värdheterna på egen hand (se video 
på nätsidorna) och njut av de fina 
motionsmöjligheterna. På lördagen 
och söndagen är det sedan tid för li-
onverksamheten. Alla lion, från den 

rutinerade till förstagångsdeltaga-
ren, är viktiga och välkomna. Upp-
levelsen av samhörighet går inte att 
delegera, överföra eller lagra. Till-
sammans åstadkommer vi mera.
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MÅL
Att sammanföra alla Finlands 26 000 lions och 950 klubbar för att 
stöda PID Harri Ala-Kuljus kandidatur till den högsta ledningen av 
världens bästa serviceorganisation.

Att skapa en unik symbol för och berättelse om dagens finländska 
samhörighetskänsla för det internationella forumet.

Överlämna ett ordförandeverktyg åt den kommande internationella 
presidenten för att föras till huvudkontoret.

REGLER
Finland i toppen – ordförandeklubban cirkulerar i de finländska 
klubbarna fr.o.m. 10.12.2011.

Ordförandeklubban förs inom en vecka till följande klubb av minst 
tre lions.

Den klubb som överlämnar ordförandeklubban vidare betalar den 
frivilliga stödavgiften för att stöda Finland i toppen-kampanjen. 
Stödavgiften betalas och informationen om stödavgiftens storlek 
överläts till dem som administrerar kampanjsidorna. Informationen 
ges av den klubb som överlämnat klubban.

Ett önskemål är att klubben fäster en ring på skaftet. Ringen 
innehåller klubbens namn och datum.

Ordförandeklubban överlämnas vid den mottagande klubbens 
officiella tillställningar (t.ex. styrelsemöte, månadsmöte, evenemang, 
aktivitet). Vid överlämnandet tas ett digitalt foto som sänds till dem 
som administrerar kampanjsidorna. Fotos tas och sänds vidare av 
den klubb som överlämnat klubban.

KONTAKTUPPGIFTER
ANSVARSPERSON: Mauri Lindström, LC Askola tfn: 
0400 301480 mauri.lindstrom@lions.fi

MOTTAGARE AV MATERIAL (REDAKTION): 
lars.rosenberg@fimnet.fi

MATERIALETS PUBLICERING: 
http://www.lions.fi/district107-n/Askola/

Talrika klubbesök till förmån för Finland i toppen-kampanjen, 
även under sommaren!

Timo Kiiskinen
LC Askola, klubbpresident

LC Askola firade sin 50-års charter-
fest 10.12.2011. Vid sidan om det 
traditionella festprogrammet såg 
man tillbaks på klubbens halvsekel-
långa verksamhet men blickade 
 också framåt. Klubben offentliggjor-
de spelreglerna för Finland i toppen-
kraftklubban som man är far till.

– Det finns två lejonhuvuden i 
vår lionslogo. Det ena ser bakåt, det 
andra framåt. En framgångsrik klubb, 
som Askola, kan med stolthet se 
bakåt men samtidigt bör man kom-
ma ihåg även den dag som är och 
framtiden, konstaterade lion Mauri 
Lindström då han presenterade klub-
bens nya projekt.

– Då vi blickar bakåt ser vi vår 
egen klubb som en del av en fin-
ländsk lionsverksamhet på högsta 
världsnivå. På inget annat ställe i he-

Finland i toppen-kraftklubban 
börjar circulera från Askola

la världen är vår organisation en så-
dan stark del av samhället som i Fin-
land, en av 200 finländare är lion. 
Med vår egen insats har vi här i 
Askola kunnat inverka på den här po-
sitiva utvecklingen. Då vi ser framåt 
ser vi en stor utmaning: vår fina pre-
station som lions bör återspeglas i 
verksamheten inom hela vår organi-
sation och det kan ske genom att vi 
får en finländsk ledare till internatio-
nell president, fortsätter lion Mauri.

– Den symboliska Kraftklubban 
är Harri Ala-Kuljus välkomstpresent 
till Huvudkontoret då han tar emot 
sin höga befattning. Före det försö-
ker man få med så många finländska 
lionsklubbars minnesringar och 
-plattor som möjligt. Hjulen rullar in-
te utan pengar och att fästa minnes-
ringen förutsätter att klubben delta-

git i den frivilliga stödinsamlingen, 
berättar lion Mauri Lindström.

Finland i toppen-kraftklubban 
överlämnades vid festen åt fadder-
klubben LC Helsinki/Hietalahti. LC 
Helsinki/Ruokolahti framförde även 
kraftfullt ett krav på besittningsrätt. 

Vi publicerar spelreglerna här bred-
vid. Kraftklubban är ett humoristiskt 
inslag i den lionsverksamhet som i 
sig skall tas på allvar. På Askola-lio-
nens fest hade man roligt på riktigt.

Markku Talvio, PDG

Finland i toppen-kraftklubban offentliggjordes på LC Askolas 50-årsfest 
10.12.2011. På bilden från vänster klubbens president Timo Kiiskinen, lion  
Mauri Lindström som utvecklat idén och lion Anssi Korsström som valt ut 
masurbjörken och organiserat tillverkningen av klubban i Askolaskolan.  
Foto: Ara Antin
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Den stödavgiftsinsamling som inled-
des i december för att stöda Finland 
i toppen-kampanjen har god fart. 
 Insamlingens mål är ju att skaffa 
medel för det projekt som inleddes 
senaste år och där resultat är att vår 
representant PID Harri Ala-Kulju 
väljs till lionsorganisationens presi-
dent. Vårt mål att få presidentupp-
giften till Finland är ännu möjlig men 
man behöver fortsättningsvis medel 
för kampanjarbetet.

Till vad används 
pengarna

Den största utgiftsposten utgör re-
sorna till internationella lionsevene-
mang för att presentera kandidaten. 
Lionspresidentens valkampanj kan 
mycket väl jämföras med de kandi-
datturnéer som man sett i den nyss 
avslutade nationella presidentvalet. 
En okänd kandidat väljs inte heller i 
lionsorganisationen. Kampanjens 

Klubbverksamhet 
– roligt och intressant
Den bärande principen i vårt val-
språk ” Vi tjäna” kommer fram i li-
onsklubbens modellstadgar där man 
säger att klubbens syfte bl.a. är att 
”främja social och allmännyttig verk-
samhet” samt att ”uppmuntra ser-
vicesinnade personer till osjälvisk 
verksamhet på det nationella och 
internationella planet utan person-
lig ekonomisk nytta”. Till uppmunt-
randet hör att vår verksamhet är in-
tressant och till det behövs element 
som gör att den är rolig. Askola-lio-
nens idé med den roliga klubban och 
ett lekfullt tävlande lättar upp en an-
nars allvarlig sak.

Vad tycker du om skämt som en 
del i samhällelig och allmännyt-
tig verksamhet?
– Tävlingen som lanserats av lionen 
i Askola är för mig ett utmärkt exem-
pel på ett kampanjarbete för en viktig 
sak för oss finländare och som base-
rar sig på positivt tänkande. En lyck-
ad lekfullhet är det bästa bränslet för 
ett lyckat kampanjarbete. Askola-lio-
nen skall ha ett tack för det.

– Å andra sidan är skämt en svår 
sak speciellt i kommunikationen mel-

lan olika kulturer, vi finländare har 
vår egen stil men redan i Mellaneu-
ropa kan det vara så att man inte för-
står våra fina vitsar för att inte tala 
om mera exotiska länder. Försiktig-
het är här en dygd.

– Låt oss här i Finland hålla vår 
egen stil ”Då vi utför något gör vi det 
inte på allvar, utan seriöst. Då vi ut-
för något gör vi det inte lätt utan av-
spänt”.  I det här hänseendet träffar 
Askola-lionen mitt i prick.

Harri, hur känns det att ta med 
sig kraftklubban till Chicago.
– Den högsta tröskeln som man 
skall nå över är att bli vald. För det 
måste man ännu hela tiden arbeta. 
Då man kommit över den tröskeln 
är det lätt att bära klubben fast runt 
hela världen.

Kan du påminna dig om några ro-
liga lionsjippon?
På näsdager ser vi säkert roliga ut 
med våra röda näsor. Det är ändå all-
var bakom jippot. Det roliga uppstår 
då vi tillsammans gör något och de 
malörer som då kan ske. Det här har 
hänt i rikligt mått i min egen klubb. 

En gång transporterade vi julgranar 
till försäljning i en container i vilken 
man just tidigare hade transporterat 
isländsk sill.  Kölden gjorde att gra-
narna var nedfrysta och försäljning-
en gick bra men returneringsprocen-
ten var hög då lukten av sill gjorde 
att julstämningen sjönk hos många 
kunder. Nu under december då Es-
boån svämmade över resulterade det 
i att delar av vår minigolfbana flöt 
kors och tvärs ut i det tillfälliga Kyrk-
träsket. Synen var roande men det ar-
bete som ligger framför oss drog nog 
ner på stämningen.

Då det gäller roliga saker kommer 
jag ännu att tänka på det som står i 
våra modellstadgor och som har att 
göra med klubbens syfte: ”visa aktivt 
intresse för att det går väl i samhäl-
let i ekonomiska, kulturella, sociala 
och etiska frågor” samt ” ge tillfäl-
len till fri diskussion om alla frågor 
av allmänt intresse, dock inte pole-
mik varken om partipolitik eller reli-
gion”. Det är roligt att på nytt delta 
i intressanta sammankomster.

Markku Talvio, PDG

FÖR EN TIA TILL BUSAN?
Den frivilliga stödinsamlingen har skjutit fart Sydkorea. Synlighet under Conven-

tion är en del av kampanjen. Där har 
representanten för klubben möjlig-
het att delta i omröstningarna, få 
kunskap och utbildning, men fram-
för allt få träffa lions från olika delar 
av världen.

Hur deltar man i 
insamlingen?

Genom att delta i stödinsamlingen 
kan klubben själv få en möjlighet att 
sända en deltagare till Convention i 
Busan. Vårt förslag är 10 €/lion men 
alla summor är välkomna. Man kan 
också delta i kampanjen genom att 
köpa kampanjpins och skjortor. Alla 
som senast 30.3.2012 har redovisat 
för stödavgifter deltar i utdelningen 
av resor till Busan. Naturligtvis kan 
man delta i insamlingen även efter 
utgången av mars. Regler och in-
struktioner för deltagande finns på 
webbsidan <http://www.lionharri.
fi/> www.lionharri.fi.

Jouko Ruissalo
Kampanjchef för Finland i toppen

trovärdighet grundar sig på det att 
kandidaten inte framträder eller för 
diskussioner ensam utan det finns 
alltid med en stödperson från Fin-
land. Andra personer t.ex. makar be-
talar sina resor själva.

Pengar används även till att trycka 
broschyrer, för att upprätthålla och 
utveckla webbsidor samt till mötes- 
och reseutgifter i hemlandet. Kam-
panjens experter och de finländska 
påverkarna arbetar naturligtvis i tal-
koanda och utan arvoden.

Insamlingen började i 
december 2011

För att finansiera kampanjen beslöt 
man vid årsmötet 2011 samla in 
medel genom att ordna lotteri. Då 
det visade sig att det var omöjligt att 
få tillstånd för det här ändamålet be-
slöt vi att ordna en frivillig stöd-
avgiftsinsamling som godkänts av 
Guvernörsrådet och som har varit på 

gång sedan december 2011. Lionen 
har förhållit sig positiva till insam-
lingen.

Harri behöver  
klubbarnas stöd

I valet av kommande president är 
också det viktigt att den valda per-
sonen har kunskapsmässig kompe-
tens samt skicklighet att leda en stor 
frivilligorganisation. Vi känner Harri 
och vi vet att om det gäller detta är 
allt i sin ordning. En lång och doku-
menterad erfarenhet i internationel-
la och nationella uppdrag räcker till 
för att bevisa kompetensen.

Det är också viktigt att vi finlän-
dare med vår egen verksamhet visar 
att vi stöder vår kandidat. För att  visa 
det beslöt vi, som en del av stödav-
giftsinsamlingen, att för så många 
finländska lions som möjligt, ge en 
chans att det här året delta i det 
 internationella årsmötet i Busan, 



Medlemsärenden
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Var hittar vi nya medlemmar?

REKRYTERINGSHJULET

MEDLEMSREKRYTERINGENS GRUNDER

Man funderar tillsammans på
– hur blev jag själv rekryterad 
– hur skulle jag vilja bli rekryterad
– varför blev jag medlem i klubben
– vilka är klubbens styrkor

Svaren ger en bra utgångspunkt för rekryteringen.

LC Ypäjä/Kate har under den här perioden fått 6 nya medlemmar. På bilden 
från vänster Tarja Sillsten, Pirjo Mutkala, Arja Varhi, Ira Vuoksio, Krista Ryödi 
och Eija Kara.

Med vintriga hälsningar
Maija-Liisa Heikkilä

medlemsledare

Med vintriga hälsningar

MEDLEMSREKRYTERINGSKVÄLL
Man reserverar tid t.ex. i samband med ett klubbmöte.

Medlemsledaren delar in klubbens medlemmar i grupper på  
3–4 personer.

Varje grupp funderar ut lämpliga medlemskandidater, tid 
förslagsvis 15 minuter.

Man samlar ihop resultaten av gruppernas funderingar.

Man diskuterar tillsammans om de föreslagna kandidaterna.

Man noterar de nya medlemskandidaterna.

Man kommer överens om vem som tar kontakt med respektive 
kandidat.

Man besluter om tidtabellen för kontakttagandet, förslagsvis före 
styrelsens nästa möte.

Uppföljning: på det följande klubbmöte går man igenom de svar 
man fått av de kandidater som föreslagits och för deras del som 
har gett ett positivt svar går man vidare enligt klubbens stadgar.

MEDLEMSREKRYTERINGSMÅNAD

Man utser en viss månad till medlemsrekryteringsmånad 
under vilken varje medlem har till uppgift att fundera 
ut nya medlemskandidater och föra vidare förslaget till 
medlemsledaren.

LC Vantaa/Komeetat har fått nya medlemmar, från vänster Hannele Huikuri 
(fadder), ny medlem Ritva Saalsti-Junnila, ny medlem Vuokko Mehtäläinen, 
Tuula Kouhia (fadder).

VÄLKOMMEN PÅ ”STUDIEBESÖK”
Ett bra sätt att få nya medlemmar är att bjuda in 
medlemskandidater till klubbens olika aktiviteter, 

evenemang eller klubbmöten för att på så sätt bekanta sig 
med klubbens verksamhet.

FEBRUARI MÅNADS LAPPTÄCKE
– ihopsytt av tips för medlemsrekrytering
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Lionsrörelsen ägnar sig som känt åt att stöda bl.a. barn- och ungdom i 
den egna nejden.  Inom ramen för detta har Lionsklubbarna Mustasaari-
Korsholm och Wasa Old Wasa gett två inva skid-/skridskokälkar åt poj-
karna Noah Holmlund och Noel Lunabba.  På detta sätt kan pojkarna 
 ägna sig åt samma aktiviteter som sina kamrater. Kälkarna överlämnades 
13.12.2011 på hotell Vallonia av Lions Club Mustasaari-Korsholms pre-
sident BörjeTräsk, past president Anders Brunberg och senaste periods 
kassör John Backman. Kälkarna kom i rätt tid nu när snön har kommit. 
Arne Ritari stiftelsen har varit med och stött anskaffningen av kälkarna. 

LC Mustasaari-Korsholm har dessutom delat ut vinsten från jullotte-
riet som denna gång kanaliserades via församlingarna i Korsholm. Jullot-
teriet är en av LC Mustasaari-Korsholm traditionella aktiviteter och ord-
nas varje år mellan lillajul och klubbens julfest då dragningen sker.  
Huvudvinsterna är 50cm höga omtyckta tomtar handgjorda av Bojan 
Träsk. Vinsten brukar delas ut som julhjälp till mindre bemedlade famil-
jer. Denna gång skedde dragningen den 19.12.2011 och inkomsten från 
lotteriet gavs för utdelning via diakonin i Korsholms finska och svenska 
församlingar. BT

Republikens President 

Då presidentvalet är aktuellt pratar 
man mycket om värdeledning. Man 
är till vissa delar av olika åsikt vad 
det i verkligheten betyder. T.o.m. då 
man talar med experter går åsikterna 
en smula isär. Saken har aktualise-
rats då presidentens makt gradvis har 
kringskurits i Finland. Det har lett till 
att Republikens President inte läng-
re kan leda genom att befalla utan 
genom att påminna medborgarna om 
våra finländska värden. Då dessa vär-
den inte är definierade i någon lag 
blir presidentens uppgift att fånga 
upp dessa värden och fungera enligt 
dem. Samtidigt bör man komma ihåg 
att det inte nödvändigtvis är fråga 
om presidentens egna värderingar 
utan om de värden som den finländ-
ska nationen har anammat.

Vem är värdeledare?

Lionsklubbens president

Varje lionsklubb har sina egna värden 
vars innebörd definierar klubbens 
verksamhetsprinciper. Lionsklubben 
är en av de mest de mokratiskt styr-
da sammanslutningarna; en gång i 
månaden kan man notera hur klub-
ben styrs. Ifall den  inte styrs enligt 
klubbens värden uppkommer det 
konflikter som man förr eller sena-
re gemensamt måste  lösa. Klubben 
leds av presidenten som byts var-
je år. I princip är varje medlem i tur 
och ordning president under en pe-
riod; i själva verket är presidentröret 
fyrårigt, som förste och andra vice-
president lär man sig uppgiften och 
 efter presidentperioden är man ännu 
ett år styrelsemedlem som omedel-
bart föregående president. Lionpre-
sidentens beslutsrätt är mycket be-

gränsad, alla viktiga beslut fattas av 
klubbmötet som även kan ändra på 
styrelsens beslut.

Klubbens värdeledning

Första steget i klubbens värdeledning 
är att definiera klubbens värden. Vär-
dena skall inte vara något kassa-
skåpsmaterial utan alla klubbmed-
lemmar bör känna till dem så att man 
t.o.m. kan dem utantill. Det är spe-
ciellt presidentens uppgift att skissa 
upp ett antal värden då klubben skall 
göra beslut.  Förslag som är förank-
rade i värden omvandlas lätt till be-
slut och styr på det sättet klubbens 
verksamhet. Värdeledning är inte 
 endast det att man att man beaktar 
klubbens värden i klubbens beslut 
utan tar dem i beaktande i presiden-
tens hela verksamhet; han bör vara 
en förebild som ledare för alla klubb-
medlemmar. Då man löser klubbens 
interna konflikter får presidenten 
 ofta hjälp av att hänvisa till klubbens 
värden.

Definiering av 
lionsklubbens värden

Under den här perioden har vår or-
ganisation som mål att uppdatera 
den finländska lionsverksamhetens 
värden som godkändes på årsmötet 
i Tavastehus 2010; Förtroende, Fos-
terlandet och Världen, Tjänstvillig-
het, Talkoarbete och Människonär-
het. I början av perioden startade vi 
en kampanj för att definiera de fin-

ländska klubbarnas egna värden. I de 
direktiv som finns på förbundets 
webbsida föreslår man ett tillväga-
gångssätt för uppgiften som tar tre 
månader i anspråk. De flesta klubbar 
har inlett arbetet; i vissa klubbar har 
man redan tidigare definierat klub-
bens värden senast då man gjort upp 
en klubbstrategi. Med tanke på hur 
klubben styrs är det viktigare att de-
finiera klubbens värden än att den 
finländska lionismens värden upp-
dateras.

Inmatning av klubbens 
värden i databasen

Sedan senaste december har man 
kunnat mata in klubbens värden i en 
gemensam databas som man hittar 
på förbundets webbsida ”Med-
lemscenter” – ”Medlemsverksam-
het” – ”Lionsvärden”. Inmatningen 
sker genom att man öppnar den 
blankett som nämns i sidobalken och 
söker fram sitt eget distrikt och klicka 
på den egna klubbens namn. Däref-
ter går man neråt i blanketten och 
fyller i värderutorna (3–5 värden). 
Man fortsätter neråt och skriver in år 
och månad då klubben har godkänt 
angivna värden och för uppdatering-
en skulle det vara viktigt att klubbar-
na skulle föra in sina värden före 
31.3.2012. 

Ossi Eloholma, PDG
Ordförande för 

värdearbetsgruppen

Ordförande för värdearbetsgrubben, PDG Ossi Eloholma. Foto: RNen.

Lions gav invakälkar samt understödde Korsholms 
församlingars diakoniverksamhet
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Händelsekalender
Februari
13.2.  Sista datum för Standard-, Core 4- och  

IAG- anslagsansökan för granskning på styrelsemötet 
i april 2012

17.2.  Lionsförbundets styrelsemöte
18.2.  Guvernörsrådets möte i Vanda
17–20.2.  Utvecklingsinstitut för instruktörer, konstitutionella 

området IV – Europa (Köpenhamn, Danmark)
 
Mars-april
18.3.  Lions dag med FN  

(New York City, New York, USA och Nairobi, Kenya)
21. 3.  Lionsförbundets styrelsemöte
13–18.4.  Internationella styrelsens möte  

(San Francisco, Kalifornien, USA)
18.4  Sista datum för Standard-, Core 4- och  

IAG- anslagsansökan för granskning på styrelsemötet 
i juni 2012

21.4.  Lions världsomfattande välkomstdag för nya 
medlemmar

27.4.  Lionsförbundets styrelsemöte
 
Maj-juni
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 käppen-veckan
1.6.  Helen Keller-dagen
5.6.  Världsmiljödagen
8. 6.  Lionsförbundets styrelsemöte
8.6.  Guvernörsrådets möte i Jyväskylä
8 – 10.6.  Lionsförbundets årsmöte i Jyväskylä
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.

Trots att Lionsförbundets nyvalda 
generalsekreterare Maarit Kuikka  inte 
ännu har tillträtt sin befattning sågs 
hon som festtalare 14.1.2012 på en 
lionriddarlunch i Kuopio. Arbetet 
 inleds 1.3. men så småningom har 
hon börjat bekanta sig med det kom-
mande arbetsfältet. Före det har hon 
hunnit med att ansluta sig till LC 
Helsinki/Malmittaret och har redan 
t.o.m. deltagit i sitt första klubb-
möte.

– Lionsförbundet är redan från 
barndomen bekant för mig. På min 
hemort deltog mina föräldrar aktivt 
i LC Rautalampi/Malvis verksamhet. 
Jag kommer ihåg att jag hjälpt dem i 
samband med Röda Fjädern insam-
lingen på 1980-talet. Jag är också den 
första eleven som klubben 1985 sän-
de ut på internationellt ungdoms-
utbyte. Jag tillbringade min sommar 
i USA, i delstaten Iowa där jag fick 
bekanta mig med den lokala lions-
verksamheten. Min erfarenhet av li-
onsverksamhet före den här valpro-
cessen var av Röda Fjädern  
-insamlingen 2000 där min nuvaran-
de arbetsgivare, Centralförbundet för 
barnskydd, fungerade som samar-
betspartner och hjälpte till med att 
styra insamlade medel till medlems-
organisationernas verksamhet.

– Organisationens sätt att hjälpa 
mindre lyckligt lottade via frivillig-
arbete främjar även de värden som 
 också är viktiga för mig och för vilka 
jag själv även vill verka. Jag har varit 
med i organisationsarbete redan 
 under 15 år. Jag har upplevt det som 
mitt eget sätt att arbeta för gemen-
samma mål och för att främja dem. 

Nya generalsekreteraren andra 
generationens lion

Under min arbetskarriär har jag fått 
vara med i två nationella organisa-
tioners organisations- och påverk-
ningsarbete. De bägge organisatio-
nernas bas bygger på det frivillig - 
arbete som sker på region och lokal 
nivå och som jag stött genom mitt 
eget arbete.

Internationell och 
nationell erfarenhet

– Redan det att jag vid Tammerfors 
universitet studerade internationell 
politik som huvudämne gjorde att 
jag riktade in mitt intresse på inter-
nationell verksamhet. Efter avsluta-
de studier har nästan alla mina 
 arbetsuppgifter gett möjlighet att för-
djupa kunnandet och få praktisk 
 erfarenhet av internationell verksam-
het, nätverk och förtroendeuppdrag. 
De har också konkret fört mig utan-
för Finlands gränser även för längre 
tider: under åren 2008–2010 arbeta-
de jag i Strasbourg i Frankrike där jag 
fungerade som utrikesministeriets 
expert men arbetade i Europarådet.

– Mitt dagliga arbete vid Central-
förbundet för barnskydd under knap-
pa 10 år har varit att främja barnens 
intresse och ett gott liv genom att 
förverkliga barnens rättigheter. Mitt 
viktigaste arbetsredskap i detta har 
varit FN:s konvention om barnens 
rättigheter och dess rapporterings-
process till FN.

Lionsvärdena försvarar 
sin plats

– De finländska lionsvärdena och de 
internationella lionsmålsättningarna 
fyller mycket väl sin plats. Jag kan 
ändå inte låta bli att nämna att jag 
är orolig för stämningarna i samhäl-
let med hattal och likgiltighet och 
polarisering som kan inverka även på 
hur vi kan bedriva vår lionsverksam-
het och som utmanar många lions-
målsättningar. Å andra sidan gäller 
det nu om någonsin att hålla fast vid 
och förstärka lionsvärdena som 
 också har varit den pågående perio-
dens tyngdpunktsområden och en 
del av lionsverksamhetens interna-
tionella uppgift, mission.

– En annan gemensam och säkert 
evig utmaning är att få medlemsan-
talet att växa. Finlands Lionsförbund 
skiljer sig inte från den allmänna ut-

vecklingen där den dominerande ter-
men är åldrandet. Livserfarenhet och 
tyst kunskap är värdefulla för att 
upprätthålla gemenskap och det lö-
nar sig att värna om dem. Samtidigt 
kan vi ändå fundera på hur vi kan 
tävla om 30–40 åriga föräldrars tid 
ofta bunden till barnens hobbyverk-
samhet. Hur skall vi kunna göra det 
värdefulla lionsarbetet så lockande i 
människornas ögon att folk står i kö 
för att komma med i vår verksamhet? 
Såväl i medlemsrekryteringen som i 
serviceverksamheten eller medelan-

skaffningen är det framför allt viktigt 
att ha ett gott förhållande till media. 
Genom kommunikation skapar vi de 
föreställningar om lionismen som 
gör den lockande. 

 – Vårt gemensamma serviceupp-
drag grundar sig ändå på det, att för 
att vi skall tjäna, skall jag tjäna och 
det kommer jag att göra. Utgående 
från den här tanken vill jag även 
 bygga mitt sätt att handla som Fin-
lands Lionsförbunds nya generalse-
kreterare: jag tjänar för att ni skall 
kunna tjäna.

Generalsekreterare Maarit Kuikka. 
Foto: RNen.



SUOMEN LEOT

Suomen Leojen hallitus

Ida Forsell

Olin leoklubi-
ni kokouk-
sessa tällä 

iikolla. Olen edelleenv
ämmästynyt siitä,h
uinka paljon iloa, nau-ku
ua ja innostusta klu-ru
kokoukseemme voi bi

mahtua. Suuri osa jäse-m
stä on vaihtunut kulu-nis
een yhdeksän vuodenne
kana, mutta tunnel-aik
a on pysynyt. Koko-ma
semme heijastavat uk
elestäni juuri sitä leo-mi
minnan ydintä, jon-toim
vuoksi olen ollut jär-ka
tössä mukana näin jes
kään. Kaikki ovat ter-pitk
ulleita, kaikkien aja-vet
sen ovat arvokkaita, tuks
kkia kuunnellaan ja kaik

kaikille annetaan mahdolli-
suus. Pohdimme kokoukses-
sa aktiviteetteja kevätkau-
delle ja yksi uusi klubilainen
avasi varovasti suunsa ja ker-
toi, että hän oli miettinyt yhtä
ideaa. Uudet ideat ovat aina 
tervetulleita, joten kannus-
timme häntä kertomaan aja-
tuksestaan. Idea oli valtavan
hyvä ja juuri sellainen, mitä 
klubimme oli yrittänyt keksiä
jo puolitoista vuotta. Lähdim-
me innolla suunnittelemaan
aivan uudenlaista aktiviteet-
tia aivan uudelle kohderyh-
mälle. Toivottavasti saam-
me kertoa aktiviteetistamme 
pian Leolehden sivuilla kuvi-
en kera. Millaisia sinun klubi-
si kokouksen ovat? Kerro sii-
tä Leolehdessä!

T erve taas kaikki 
eot ja muutkinTTtätä palstaa lu-TT

at! Kausi on pääs-keva
jo puoliväliin, jasyt j

on on toivon mu-paljo
n ehtinyt tapahtu-kaan
n klubeissa. (Itsemaan
eelle laskemani)liikke
ut kertovat, että ai-huhu
n Jyväskylässä onnakin
ttä pitänyt…kiiret
äkuun vuosikokouk-Kes

on yhä useampi kuu-seen o
mistä syystä saat-kausi,

tua, että ensi kauden taa tun
eminen ei ole vie-ajattele
nkohtaista. SLH:ssalä ajan
n 2012-2013 valmis-kauden
at kuitenkin jo kovas-telut ov
hdissa, kun esimer-sa vauh
imintasuunnitelma ja kiksi toi
rvio ovat jo valmiina ja talousar
iimeisimmässä koko-saivat vi

amme hallituksen hy-uksessa
än. Klubeille nämäväksynn

at postitetaan helmi-asiakirja
uun vaihteessa vuo-maalisku
skutsun mukana.sikokous
uurin kysymysmerk-Nyt s

ensi kauden SLH-vir-ki ovat e
t. Erityisesti haussa kailijat
tulevan kauden Suo-on t

men Leojen hallituksen pre-
sidentti.

Itselleni presidentin teh-
tävät ovat olleet aivan upea 
kokemus. On ollut etuoikeus
työskennellä yhdessä upei-
den leojen ja leijonien kans-
sa ja tämän työn kautta tu-
kea järjestöä, jonka kautta 
olen päässyt oppimaan val-
tavasti uutta, löytämään
mahtavia ystäviä ja palvele-
maan toisia ihmisiä lähellä ja 
kauempanakin. 

Työ Suomen Leo-
jen tukemiseksi
Yhteistyö leijonien kans-

sa uusien leoklubien perus-
tamiseksi, leotoiminnasta
tiedottaminen järjestön ul-
kopuolelle, klubien neuvon-
ta, klubien käyttöön tulevien 
markkinointimateriaalien ja
muiden leotuotteiden suun-
nittelu ja hankinta, kansallis-
ten tapahtumien koordinoin-
ti ja taloudellinen tukeminen,
leo- ja koulutusrahaston
avustuksista vastaaminen,
kansainvälisistä leotapah-
tumista tiedottaminen, LKL-

sti Teks Jukka Mäkitalo, SLH presidentti

keräyksen koordinointi ja 
kaikennäköisestä superjän-
nästä paperisodasta vas-
taaminen ovat esimerkke-
jä siitä, mitä kuuluu SLH:n 
vuosittaiseen toimintaan. 
Klubi on leotoiminnan perus-
yksikkö, mutta uskon suu-
rimman osan meistä arvos-
tavan järjestössämme myös 
sitä yhteisöllisyyttä, joka löy-
tyy toiminnasta osana jotain 
suurempaa kokonaisuutta. 
Tästä kokonaisuudesta pi-
tää huolta Suomen Leojen 
hallitus. Ja Suomen Leojen 
hallituksen muodostamasta 
pienestä kokonaisuudesta 
pitää huolta hallituksen pre-
sidentti.

Muutamilta leoilta olen jo 
kuullut heidän olevan kiin-
nostuneita erinäisistä teh-
tävistä ensi kauden hallituk-
sessa, ja kasaantumassa 
vaikuttaisi olevan melkoisen 
mainio tiimi. Voidakseen toi-
mia tämä tiimi tarvitsee kui-
tenkin innokkaan ja innosta-
van johtajan. Yllättävänkin 
pian.

Hakemusten Suomen 
Leojen hallituksen tehtä-
viin tulee olla tämän kauden 

presidentillä (minulla) vasta 
16.4., mutta presidenttieh-
dokkaita toivottaisiin löyty-
vän jo tulevien parin-kolmen 
viikon aikana. 

Syy siihen, miksi presi-
dentti (tai vahvat ehdokkaat) 
tulisi olla tiedossa hyvissä 
ajoin, on varsin yksinker-
tainen: ennakointi. Mitä ai-
emmin tulevaa president-
tiä päästään tutustuttamaan 
tärkeisiin yhteistyökumppa-
neihinsa ja mitä paremmin 
hän ehtii aloittaa omat val-
mistelunsa, sitä helpompi 
hänen on saada uusi kausi 
käyntiin.

Jos olet kiinnostunut Suo-
men Leojen hallituksesta ja 
arvokkaan kokemuksen ke-
räämisestä siinä ensi kau-
della toimien, ota ihmeessä 
puhelin käteen tai laita säh-
köposti laulamaan. Vastai-
len erittäin mielelläni kaikkiin 
asiaan liittyviin (ja valikoi-
dusti myös liittymättömiin) 
kysymyksiin!

Jukka Mäkitalo
SLH:n presidentti 11-12
044 2818 155

Kohti kautta 2012-2013

SLH presidentti Jukka Mäkitalokin saanut leoista paljon esiintymiskoke-
musta, monia hyödyllisiä taitoja ja mm. uskallusta puhua suurelle ihmis-
joukolle.

LEOLEHTI  

1/2012 ANTTI FORSELL
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Teksti Aino-Maija Laitinen

 Ideahautomosta päivää

ANNA-MAIJA RÄIHÄ

” Meillä on 
täällä tarjolla 
lämmintä me-

hua ja joulupipa-
reita!” lienee mo-
nelle leolle hyvin 
tuttu komment-
ti. Se liittyy leoil-
la olennaisesti 
hyvänmielenpäi-
vään eli yleises-
ti tunnettuun py-
häinpäivään.  Hy-
vänmielenpäivä-
nähän leot monis-
sa kaupungeissa 
menevät hauta-
usmaalle lämmit-
tämään ehkä hie-
man surullisten-
kin ihmisten mie-
liä. Olen nyt itse-
kin päässyt ko-
kemaan hauta-
usmaatunnelmia 
leonäkökulmasta. 
Eikä se tunnu ol-
lenkaan niin pa-
halta kuin se kuu-
lostaa.

Leoilla on myös muita 
aktiviteettejä, joita teh-
dään monissa kaupun-
geissa. Hauska tapa pi-
ristää vanhusten päi-
vää on tehdä heille tai-
denäyttely lasten po-
sitiivisista piirroksista. 

Jyväskylä toivottavaa 
kaikki Suomen Leot terve-
tulleeksi vuosikokoukseen 
2012! 

Vuosikokousviikonloppu 
järjestetään yhdessä Leijo-
nien vuosikokouksen yhte-
ydessä 8.-10.6.2012. Merk-
kaa päivät jo kalenteriin ja pi-
dä silmät ja korvat auki. Lisä-
tietoa on tulossa!

H-piirissä suunnitellaan 
isoa aktiviteettiä yhdessä lei-

Klubi-
sähkeitä

Millä kyljellä leomaailma makaa? Kuka on 
tehny mitä ja missä? Lue tämä pals ta ja 
pysyt kärryillä. Omia sähkeitä saa lähet-

Kerännyt Ida Forsell

jonien kanssa. Viimeisin ko-
kous oli marraskuussa. 

B-piirin puolelle on uudel-
leenperustettu Leo Club Es-
poo/Downtown. Helmikuus-
sa asetetaan virkailijat sere-
moniassa ja huhtikuun alus-
sa kansainvälinen president-
ti Tam esittelee uuden perus-
tamiskirjan.

Haminan leoklubissa on 
jo 13 jäsentä. Klubi on pitä-

nyt ahkerasti kokouksia ja pa-
nostaa edelleen jäsenhankin-
taan.

Leo Club Jyväskylä/Lo-
hikoski osallistui Keski-Suo-
men muistiyhdistyksen lipas-
keräykseen ennen joulua. 
Leojen keräyssaldo oli noin 
300 euroa. 

Oletko kuullut leojen kou-
lutusrahastosta? Klubi tai  
leo voi hakea sieltä avustus-

ta erilaisiin koulutusti-
laisuuksiin. Koulutuk-
set voivat olla järjes-
tön sisäisiä tai jonkin 
ulkopuolisen tahon 
järjestämiä, kunhan 
niistä on hyötyä leo-
toiminnassa. Jukka 
Mäkitalo ottaa vas-
taan hakemuksia ja 
kertoo lisää rahas-
tosta.

Sekä lapset että van-
hukset viihtyvät, unoh-
tamatta myöskään le-
oja, joilla on varmas-
ti riemukasta seurates-
sa lasten puuhia. Leot 
voivat myös tehdä ak-
tiviteettejä yhdessä lei-
jonien kanssa, kuten 
maanlaajuisesti Nenä-
päivässä. Monet leo-
klubit nenäilivät raha-
lippaiden kanssa, mut-
ta varmasti myös muita 
tapoja nähtiin.  

Kannatan kuitenkin 
lämpimästi myös nii-
den, toivottavasti ei 
niin harmaiden, aivoso-
lujen lämmittelyä ja omi-

en ideoiden kokeilemis-
ta.  Heittäydy yhdessä 
oman klubisi tai piiri-
si leojen kanssa villiksi 
ja ideoi kokonaan uu-
denlainen aktiviteetti. 
Suunnittelu ja harjoitte-
lu yhdessä on hauskaa, 

ja lopputuloksesta tu-
lee varmasti ikimuis-
toinen. Vain taivas, 
ja rahavarat, on raja-
na, kun lyötte viisaat 
päänne yhteen. (Äl-
kää kuitenkaan ko-
lauttako liian kovaa!)

Muistakaa myös 
kertoa ideastanne 
meille muille, vaikka 
Leolehden kautta, 
jotta mekin saamme 
nauttia teidän lois-
tavasta älynväläyk-
sestänne. Minä ai-
nakin haluaisin ko-
keilla nykytanssia 
torilla, massiivis-
ta ulkotaideteosta 
Haminan keskus-
taan,... Kun intoa 
löytyy, melkein mi-
kä tahansa on mah-
dollista.

AAAAAAAAANNNNNNNNNNN AAAA-M-M-MMMMAAAAIJJIJJAAAAA RRRRÄÄIHÄHÄÄÄIHÄÄ
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SUOMEN LEOT

Teksti T Iida Levänen, Leo Club Vihti

T alvipä ivä t 
ärjestettiinTTjälleen C-pii-TT

issä. Tällä kertaa ris
ärjestelyistä vas-jä
asi Leo Clun Vihti,ta
ka juhli samallajo

ertaa yksivuotistake
ivaltaan leomaail-tai
assa.ma
Tammikuun toisena T

konloppuna Leot ympä-viik
Suomea kokoontuivat ri S
imaan Vihdin Leojen juhl
uotissyntymäpäiviä 1-v

din Moksiin, Vihdin Vihd
lle, keskelle metsää, pirtil
a ja mahtavaa seuraa. lunta
onloppuun sisältyi yh-Viiko
sä hengailua, järjestet-dess
ohjelmaa, jokavuotiset tyä o
en Talvipäivät ja tietys-Leoje

hdin Leojen villit synty-ti Vih
äiväjuhlat. Jäjestelyjen mäpä
n oli selkeästi nähty vai-eteen
ruokakin oli itse tehtyä!vaa, r
erjantaina oli tarkoitus Pe
aa viideltä, mutta huo-aloitta
ajokelin vuoksi suurin non a
elviytyi perille vasta yh-osa se
n aikoihin. Kaikki pää-deksä

kuitenkin perille ehjänä sivät k
remmilta kommelluksil-ja suur
yttiin. Lämmin ruoka oli ta välty
massa nälkäisiä, ja eh-odottam
man eksyneitäkin, Le-kä hiem
ruoan jälkeen oli mah-oja ja r
us päästä saunomaan. dollisuu
hes kaikki olivat saapu-Kun läh
aikalle, jokainen siirtyi neet pa
e takkahuoneeseen, saunalle
ietettiin rentoa iltaa ja jossa v
tiin muihin Leoihin.tutustutt

oilua, urheiluaUlko
herkutteluaja 

ntai alkoi ulkona kau-Lauan
alvisäässä reippailulla. niissa ta
tsi osan leoista ja lumi-Lumi villit
a pieniä lumisotia näh-pesuja ja
mpia. Ulkoilun jälkeen tiin useam
ot olivat jäjestäneet oh-Vihdin Le

a vieraat jaettiin kahteen jelmaa, ja
Toinen ryhmä leipoi ryhmään.
sillä välin kun toinen herkkuja, 

ntoutui ja valmisteli oh-ryhmä ren
n Charter-juhlia varten. jelmaa illa

ärjestettiin tänä vuonna Juhlat jä
n syntymäpäivät -tee-laste
man mukaisesti, viet-

I’m a Leo and I know it
Tarina Leo Club Vihdin chartereista

Leo Club Vihdin 30 vuotta vanhat 
presidenttihousut löytyivät vanhan 
klubilaisen Marko Konttisen ko-
toa. Perinteisesti Vihdin presidentti 
kautensa päätteeksi jättänyt niihin 
oman merkkinsä ja seremonialli-
sesti ne on yhdessä puettu seuraa-
jalle. Nyt housut pääsivät uudelle 
presidentille Erika Maksniemelle.tihän Vihdin klubi ensimmäisiä 

syntymäpäiviään. Pukukoodi-
na oli värikäs, twisterin kestävä 
asu. Lounaan jälkeen ryhmät 
vaihtoivat työskentelypisteitä, 
ja näin jokainen sai kahdella 
tavalla kantaa kortensa kekoon 
yhteisiä juhlia järjestettäessä.

Päivällisen ja saunomisen 
jälkeen oli hyvä aloittaa illan 
juhlat. Ohjelmassa oli twisteriä 
viidellä pelialustalla. Pelaajia 
oli noin kolmekymmentä, joten 
pelimattoja ei ollut yhtään liikaa. 
Lisäksi illan ohjelmaan kuului-
vat ryhmien keksimät mahtavat 
ohjelmanumerot. Ohjeeksi oli 
annettu suunnitella syntymä-
päiväohjelmaa, josta järjestävä 
klubi pitäisi. Toinen ohjelmanu-
mero oli lastensatu ja toinen 
improvisaatioesitys, johon ylei-
sökin pääsi osallistumaan. Näi-
den ohjelmanumeroiden lisäk-
si, paikalle tulleet leot muistivat 
juhlivaa klubia erilaisilla lahjoil-
la. Virallisen osuuden jälkeen 
ilta jatkui vapaan seurustelun 
ja tanssin merkeissä.

Taistelu Talvi-
päiväpokalista

Sunnuntaina vuorossa oli-
vat talvipäivät. Rento kisailu 
hauskojen pelien, kuten huu-

tojuoksun ja Vihti-visailun, yh-
teydessä huipentui palkinnon 
luovuttamiseen Vihdin Leoilta 
pois. Tilanne oli Vihdin kan-
nalta haikea, mutta samalla 
riemua täynnä. Ensi vuonna 
juhlittaisiin jossakin muual-
la! Palkinnon voitti joukkue, 
jossa oli leoja Järvenpäästä, 
Hämeenlinnasta, Helsingis-
tä, Virosta ja Belgiasta. Pal-
kinnonjaon jälkeen kisailijat 
saivat vielä lounasta enne 
kuin oli aikaa lähteä kotiin ja 
hyvästellä uudet ja vanhat 
ystävät onnellisina yhdessä 
vietetystä, mainiosta viikon-
lopusta. Kiitos Vihti!

Twister-peli viidllä pelialustalla ei ole niin helppoa, miltä se saattaa kuu-
lostaa. Pelaajia oli aluksi mukana kolmisenkymmentä. Pelialustoja vähen-
nettiin sitä mukaa, kun pelaajia putosi pelistä pois.

Talvipäivien voittajajoukkueesa olivat Antti Forsell, Karri Lehto, Mathieu 
Petitjean, Nicolas Détry, Karin Künnapas, Milja Salonen, Ida Forsell ja 
Leonardo-leijona.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTTITTTTTNTNTNTTTTTTTTTTTTTTTT FFORSEELLLLLLL

AANTTINTTITTITTIIIT I FFOORSES LLLLLLLLANTTI FORSELL
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Riihimäen leoklubi juhlistaa ensimmäistä toimintavuot-
taan Charterjuhlilla tänä keväänä. Juhlat juhlitaan pääsi-

äisviikonloppuna 8.4. - 9.4. Juhlat pidetään klubimme kotikau-
pungissa Riihimäellä. Iltaohjelma sekä 

majoitus tapahtuvat Lempivaaran leirintäalueella mök-
kitunnelmissa. Ohjelmaan kuuluu mm. illallinen sekä 
venetsialaiset iltajuhlat. Kaikki mukaan juhlistamaan 
klubimme syntymäpäiviä! Riihimäelle on helppoa 
päästä sekä junalla että autolla. Lisää tietoa saa 
Facebookista sekä klubimme Aino Viherältä kyselemällä. 

SINUSTAKO  NUORI 
KORTTITAITEILIJA 2012

SUOMEN LIONS-LIITTO

c/o SEPPO LAPPALAINEN

VANHATIE 28 B 9

15240 LAHTI

19.01.2012

Etsimme nuor
ia korttitaiteil

ijoita toteutta
maan kanssam

me nuorten L
ions-

joulukortteja 2
012. Kysymyk

seen tulevat se
kä ammattilais

et että amatö
örit. 

Korttisi odota
mme edustava

n NUORISON
 näkemystä jo

ulukortista.

Liitto maksaa
 korteista so

pimuksen muk
aisen palkkion

 kahden vuo
den 

käyttöoikeude
sta. Tulet saam

aan ansaittua 
huomiota! Lio

ns-liiton jouluk
ortti 

on 12 vuotta 
toteutettu han

ke, joka on lion
s-klubien varai

nkeruuaktivite
etti. 

Klubit saavat 
tuotosta 50%

 käytettäviksi 
omiin projekte

ihinsa. Korttitu
otto 

käytetään lyh
entämättömän

ä suomalaisen 
Lions-järjestön

 avustusprojek
tien 

hyväksi.

Korteissa toivo
taan yhdistyv

än 

seuraavat, mei
lle tärkeät

asiat:
- joulun sanom

a

- toisten autt
aminen

- vastuu kans
saihmisistä

Kortti-luokat 
ovat :

- Uuudempi 
ja moderni ko

rtti

- Perinteinen 
joulukortti

- Valokuvakor
tti

- Kuvankäsite
lty kortti

Kaikki moder
nit kuvakäsitte

ly-

tekniikat ovat 
suorastaan toiv

ottuja.

Lähetä hakem
uksesi, joka on

 Joulukorttilu
onnos sekä yh

teystietosi vier
essä 

olevaan osoitt
eeseen. Lions-

liiton korttiry
hmä valitsee 

kortit maalisk
uussa 

2012. Ei valit
uksi tulevat k

orttiluonnokset
 palautetaan.

Lisätietoja ant
aa lion, arkkit

ehti Leena L
appalainen

puh. 0400 4
52 052, tai 

leena.lappalaine
n@studioarkla.f

i

Lähetä hakemuksesi 

9.3.2012 mennessä, 

yllä olevaan osoitteeseen tai

Sähköpostitse osoitteeseen

Riihimäen Leojen 
Charterjuhlat lähestyvät
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Lumiset tervei-
set Jyväsky-
lästä ja hyvää 

tätä vuotta myös LEF-
tiimiltä!

L E F - v a l m i s t e l u t 
ovat käynnissä. Vaik-
ka olemmekin olleet 
järjestelytoimikunnan 
kanssa salamyhkäisiä 
ja välillä jopa hiljaisia, 
on tilanne pikkuhiljaa 
muuttumassa. Eikä tar-
vitse pelätä; hiljaisuus 
on tässä tilanteessa tar-
koittanut kaikkea muuta 
kuin paikallaan seiso-
mista tai tekemättömyyt-
tä. Päinvastoin, olemme 
viettäneet syksyn ja al-
kutalven aikana useita 
erittäin tiukkoja ja tehok-
kaita kokousviikonloppu-
ja. Lisäksi olemme onnis-

tuneet saamaan tiimiimme 
uuden vahvistuksen, majoi-
tuspäällikkönä aloitti tammi-
kuun alussa Heli Ketola Leo 
Club Hämeenlinnasta. Helin 
tuntevat varmasti useat jo 
monivuotisen leouran varrel-
ta. Lisäksi toimikunnan sisäl-
lä on tapahtunut pientä teh-
tävien uudelleenjärjestelyä 
Annemarin ottaessa sihtee-
rin tehtävän vastaan. 

Toivon, että teilläkin on 
ollut hetki aikaa hengäh-
tää joulun aikana. Myös jär-
jestelytoimikuntamme pyr-
ki lepäämään ja keräämään 
elintärkeää energiaa tule-
vaa rutistusta varten. Ku-
ten useimmat ovat varmaan 
jo laskeneet, on Suomen 
mahdollisuus tarjota paras-
taan Euroopan leoille jo en-
si vuonna. Jo tammikuussa 

LEF2013 kuulumisia
Teksti Vili Urpilainen, LEF2013 presidentti

2013 odotamme vieraita Hi-
mokselle Leo Europa Pre-
Forumiin ja puolentoista 
vuoden päästä on itse Leo 
Europa Forumin vuoro. Toi-
vonkin, että jokainen aloittaa 
valmistautumisen koko Suo-
men LEF:iä varten jo hyvis-
sä ajoin. Olemme valmistel-
leet klubeille erilaisia tapoja 
kerätä varoja ja siten tukea 
LEF:n järjestämistä; esim. 
LEF-pinssien myynnillä voi 
kartuttaa myös oman klu-
bin kassaa. Varainkeruun li-
säksi tarvitsemme jatkuvas-
ti lisää käsipareja ja aivoja 
forumin valmisteluun. Jos 
haluatte olla mukana raken-
tamassa tämän vuosikym-
menen suurinta leotapah-
tumaa Suomessa, ottakaa 
rohkeasti yhteyttä meihin. 
Jokaiselle löytyy varmas-

ti sopivaa ja mielenkiintois-
ta tekemistä.

Tein itse vuoden vaihtues-
sa kaksi uuden vuoden lupa-
usta, joista ensimmäinen on 
kuukauden kestävä karkki-
lakko. Paljon tärkeämpänä 
on kuitenkin lupaus kiertää 
mahdollisimman monta leo-
tapahtumaa niin ulkomailla 
kuin Suomessakin. Parasta 
leotoimintaa kun on uusiin 
leoihin tutustuminen! Jos et-
te ole vielä tehneet tulevalle 
vuodelle lupauksia, yksi voisi 
olla tämä: lähtekää mahdolli-
simman kauaksi kotoa ja tu-
tustukaa tänä vuonna uusiin 
paikkoihin ja ihmisiin. Vaik-
ka sitten leojen kautta! Toivo-
tan teille tehokasta ja leoilun 
täyteistä vuotta leoklubin ja 
mahdollisimman monien uu-
sien ystävien kanssa.

H yvää iltaa, hyvää 
iltaa, itse kullekin 
säädylle. Sekä 

isännill’ että emännill’, jo-
kaiselle kuin talossa on. Ja 
me toivotamm’ ja me toivo-
tamm’, onnellista ja hyvää 
joulua.

Tiernapojat on tärkeä osa suo-
malaista jouluperinnettä. Esityk-
sen juuret juontavat keskiajalle, 
Etelä-Eurooppaan, jossa Tierna-
poikia esitettiin liturgian välissä 
latinaksi. Tavallisesti Tiernapojat 
ovat neljän ryhmä alakouluikäisiä 
poikia, mutta joukkoon mahtuu 
toki muunkinlaisia kokoonpanoja. 

Emme ole tulleet 
viekkauvella em-
mekä vääryyvellä 

Lotta: Tytöt vetivät tosi hienosti ja 
muistivat kaikki sanatkin, mikä itses-
tä olisi tuntunut haastavalta! Puvustus-
kin oli hauska, sillä siihen oli panostet-
tu. Kaikkein suurimman suosion taisi 
kuitenkin saada Tiernapoikien jälkeen 
tyttöjen esittämä omaversio ”No onkos 
tullut kesä”-biisistä, jonka he myös ve-
tivät läpi pokerinaamalla, kun yleisö sai 
tosissaan yrittää pidätellä naurua, jotta 

kuulisi mainiot sanat loppuun asti!  
Tiernapojat esittävät tari-

Saako tulla laulamaan?
Teksti Leo Club Hamina

nan, jossa kuningas Herodes ja 
hänen uljas soturinsa Knihti, se-
kä tähdenkantaja Mänkki ovat vas-
takkain tumman Murjaanien ku-
ninkaan kanssa. Herodes haluaa 
löytää Jeesus-lapsen, ja käskee 
tämän vuoksi Knihtiä tappamaan 
kaikki pienet poikalapset. Esitys 
koostuu monista lauluosuuksista. 

Hoo, jos minä olen 
musta - olen minä 
kaikilta tunnettu 

Aino-Maija: Olimme harjoitelleet 
roolit niin, että useampi ihminen voi 
esittää saman roolin. Näin yhden ih-
misen poissaolo ei haitannut ollen-
kaan. Tällä kertaa oli minun vuorini 
olla Murjaani. Maski tehtiin mustal-
la kasvovärillä, jonka jälkeen pää-
hän laitettiin musta kiharaperuukki ja 
koko komeuden päälle vielä kruunu. 
Kokonaisuus oli vaikuttavat ja monet 
katselijat tuijottivat pitkän aikaa Mur-
jaani-lookiani.

Oman soolon laulaminen jännitti 
aika paljon, mutta onnekseni se on 
esityksen alkupuolella. Hoo, jos olen 
musta, aloitin ja selvisin (melkein) 
kunnialla loppuun. Muut laulut olivat 
vain huvia, oli hauskaa ”pönöttää” ri-
vissä muiden keskiaikaisten hahmo-
jen kanssa ja rallattaa monenmoi-

sia viisuja. Hankalinta roolissani oli 
kasvomaalin pois peseminen, mut-
ta ”sukkahousu päähän”-vaihtoehto 
ei oikein houkutellut sekään. 

Esityksen alussa Tiernapojat 
pyytävät lupaa tulla laulamaan. 
Esityksen lopussa Knihti tote-
aa: ”Emme ole tulleet viekkauvel-
la emmekä vääryyvellä vaan ihan 
oman hyvän tahtonne mukaises-
ti. Olemme köyhiä poikia ja pyy-
dämme lanttia.”  Mänkki jatkaa: 
”Ja tähteemme kynttilänpätkää.” 
Alkaa kolehdin keräys. 

Kiitos olkohon, kii-
tos olkohon, teidän 
lahjainne edestä

Magda: Silloin, kun lupauduin tä-

hän Mänkin rooliin, en ollut koskaan 
edes kuullut Tiernapojista. Nyt voin 
sanoa, että oli mahtavaa kuokkia 
muiden pikkujouluissa! Sillä aikaa 
kun muut opettelivat laulut ja esityk-
sen, minä reissasin Euroopassa ja 
takaisin tullessa sanottiin: Ensi vii-
kolla esitys ja on osattava kaikki sa-
nat. Ainoa vaihtoehto oli harjoitella, 
vaikka ei ollut lainkaan käsitystä siitä, 
mikä laulu tulee milloinkin, mitkä ovat 
sanat, milloin kertoa että ”Menkää 
Betlehemiin, Juuttaan maan Taave-
tin kaupunkiin” tai milloin tähteä pyö-
ritetään. Mahtavan porukan kanssa 
sillä ei kuitenkaan ollut mitään väliä, 
sillä joka hetki oli yhtä riemua ja rai-
kuvat aplodit jäävät mieleen. Nyt jäl-
keenpäin toivon vain että saisin ”Syn-
ti suuri surkia, kun särki taivahan…” 
pois päästäni.
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Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Soidintie 12 D 24 
00700 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

 
etunimi.sukunimi@

(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Ville Savilampi

puh. 040 583 6569

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515

Lions-uutiset

Leolehden deadlinet 
   vuonna 2012

Lehti 2/12    Tiistai 13.3.
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:

13.03.2012

Palvelu ja 
auttaminen 

tuovat iloisen 
mielen kaikille! 

V uoden mit-
taan leoille on 
tarjolla mo-

nenlaisia erilaisia ta-
pahtumia. Tässä on 
esittely muutamasta 
kansainvälisestä ta-
pahtumasta, joilla saa 
varmasti uutta intoa 
myös omaan leotoi-
mintaan. Me teemme 
erittäin arvokasta pal-
velutyötä ja autamme 
ihmisiä sekä lähellä 
että kaukana, mutta 
oikeastaan parasta 
leotoiminnassa ovat 
toiset leot. Uskaltau-
tumalla oman klubin 
ulkopuolelle tapaa 
suuren joukon upei-
ta nuoria, jotka ovat 
ihan meidän kaltaisia 
ja erittäin ystävällisiä. 
Heiltä voi saada ideoi-
ta oman klubin toimin-
taan sekä luoda jopa 
elinikäisiä ystävyys-
suhteita. Suosittelen 
rohkeasti tarttumaan 
tilaisuuteen ja lähte-
mään mukaan. Tar-
kempia tietoja tapah-
tumista saa minulta.

Leo Euro-
pa Forum

LEF eli Leo Europa Fo-
rum järjestetään vuosittain 
elo- syyskuussa. Tapahtu-
man järjestäjä vaihtuu vuo-
sittain ja tänä vuonna vuo-
rossa on Belgiassa. LEF:in 

ta rko i tukse-
na on ylläpitää 
leojen kansa-
invälisiä suh-
teita. LEF:ssa 
myös jaetaan 
ideoita, pide-
tään kokouk-
sia maiden ti-
lanteista ja 
päätetään yh-
teisistä asi-
oista. Tämän 
lisäksi LEF:ssa 
pidetään myös 
hauskaa ja 
saadaan uu-
sia ystäviä ja 
hankitaan in-
toa tulevaa 
kautta varten. 
Hauskanpidon 
ja kokousten 
ohessa  LEF:ssa  
jä r jes te tään 
myös hyvän-
tekeväisyys aktiviteetteja. 
Tulevana kesänä Belgias-
sa kerätään muovisia pullon-
korkkeja jotka myydään ja tu-
otoilla hankitaan opaskoiria ja 
lisäksi tapahtumassa järjest-
etään Punaisen ristin kanssa 
verenluovutus tilaisuus, jos-
sa jokainen osallistuja halu-
tessaan voi luovuttaa verta.

Leo Europa 
Pre Forum

PreLEF on tavallaan mais-
tiainen tulevasta LEF:sta ja 
se järjestetään yleensä tam-
mikuussa ennen LEF:a. Sen 

tarkoitus on mainostaa tu-
levaa kesän tapahtumaa ja 
LEF:ssa päätettävät asiat tu-
lee valmistella jo PreLEFiin 
eli se on tavallaan esikokous 
kesää varten.

Mediterrane-
an Workshop

Mediterranean Workshop  
eli MED järjestetään tänä 
vuonna Egyptissä. MED:in 
tarkoitus on koota yhteen 
välimeren alueen leoja kes-
kustelemaan alueen yh-
teisistä asioista. Osallis-
tuminen ei ole kuitenkaan 
rajoitettu pelkästään välime-

ren alueen leoihin ja suo-
sittelenkin osallistumista 
kaikille.

Muiden maiden 
vuosikokoukset
Eri leomaiden vuosiko-

koukset ovat myös kan-
sainvälisiä tapahtumia ja 
vieraat ovat niihin aina ter-
vetulleita. Vuosikokoukset 
ovat eri maissa eri aikaan, 
joten voit osallistua use-
ampaankin. Osa kokouk-
sista, kuten Viron leojen 
vuosikokous järjestetään 
jo syksyllä, mutta usei-
ta kokouksia on tulossa 
myös nyt keväällä.

Nuoriso-
vaihtoleirit

Leijonien järjestämät 
nuorisovaihtoleirit ovat 
myös erinomainen ja 
helppo mahdollisuus 
leoille päästä kansain-
välistymään,  koska ne 
järjestetään Suomessa. 
Leirejä järjestetään joka 
kesä ympäri Suomen ja 
niihin haetaan monesti 
nuoria ryhmänjohtajia. 
Tähän tehtävään leot 
sopivat erittäin hyvin ja 
kenelle vain mahdol-
lisuus leirille osallis-
tumiseen tulee, suo-
sittelen tarttumaan 
siihen.

ILOisia uutisia: 
Monenlaisia tapahtumia tulossa

Teksti Karri Lehto, kv.asioiden sihteeri (ILO)

Romanian LEF2011:ssä palveluaktiviteettina oli puiden 
istuttaminen yhden päivän aikana. Jokainen sai osallis-
tua ja kantaa kortensa kekoon.
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Myyntipalvelu: 010 2323 200 
ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30

Puhelut 8,21 snt/puh + 2snt/min,  matkapuhelimesta + 14,9 snt/min. Palvelumaksu 0€/netistä 

VARAUKSET
24 h:

matkapojat.fi
Toimitusmaksu

 0 €!

Lähde ihanaan Tallinnaan!
Laivamatkat Viking XPRS
Hinnat voimassa helmikuussa

TALLINNA
hotellimatkat

PÄÄSIÄISENÄ
matkalle

BALTIA
kylpylämatkat

Tallinna 2 pv, lähtö 5.4.

69€  alk/hlö/H2  (laiva)

Riika 5 pv, lähtö 5.4.

179€  alk/hlö/H2 (laiva/bussi)

Tartto 5 pv, lähtö 5.4.

199€  alk/hlö/H2 (laiva/bussi)

Riika - Vilna 5 pv, lähtö 5.4.

289€  alk/hlö/H2 (laiva/bussi)

Vilna 4 pv, lähtö 6.4.

219€  alk/hlö/H2 (laiva/bussi)

Pääsiäismatka Prahaan
4 pv, lähtö 6.4.

629€  alk/hlö/H2 (lento)

Amsterdam ja 
tulppaanien Hollanti 
4 pv, lähtö 6.4.

999€  alk/hlö/H2 (lento) 

Katso matkaohjelmat ja lisätiedot matkapojat.fi

Hotelli, 1yö su-ti pe-la

Metropol***-  32€  63€ 

Central***  48€ 64€ 

Old Town*** 59€  74€ 

Olümpia**** 66€  76€

Viru****  69€  79€

Radisson Blu****+ 69€ 79€

Meriton Spa**** 79€  84€ 

2 yötä alk. 79€/Portus**+

MINISPA-LOMA, su - ti/ti - to, 3 pv  

149€/Tallinna, Meriton Spa, ak (8.4. asti) 
                    HUOM! Hoidot lisämaksusta!

VIRKISTYSLOMA, to - su, 4 pv 

174€ /Pärnu, Viiking A/B, ph (16.2-.23.3.)

184€ /Haapsalu, Fra Mare, th
                    (16.2., 1.3., 15.3.)

HEMMOTTELULOMA, su - to, 5 pv  

214€/Haapsalu, Fra Mare, th
                  (16.2.,  1.3., 15.3.)

254€/Laulasmaa Spa, ph
                  (19.2.-1.4.)

Sis. laivamatkat, majoituksen aamiaisineen 2hh, 
hoidot ja ateriat matkaohjelman mukaan.

Kysy edullisia liityntäkuljetuksia satamaan paikkakunnaltasi!

Maija Poppanen
-musikaalimatka

95€ 

Mustalaisruhtinatar
-operettimatka

95€ alk/hlö

Coppelia
-balettimatka

95€ alk/hlö

Glenn Miller Orchestra
-konserttimatka

105€ 

Manon
-balettimatka

89€ alk/hlö

PÄIVÄRISTEILY TALLINNAAN
Viking XPRS. Lähdöt to-la, viikolla 8 ma-la!

18 € (hlö to-pe)

PÄIVÄ TUKHOLMASSA -RISTEILYT
Helsingistä päivittäin Viking Linella

88 € (KOKO C-HYTTI la-to)

Teemamatkalle Tallinnaan Hinnat sis. laivamatkat Viking XPRS, hotellimajoituksen 1 yö 
2 hengen huoneessa aamiaisineen ja tapahtumalipun.

Lähdöt joka päivä!

Mitä jos vain lähtisit matkalle?


