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Ole osa historiaa

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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LIONIT TUKEMASSA UKRAINAN SODAN UHREJA
Lionsklubien lahjoitukset ohjataan perille
kansainvälisen säätiön LCIF:n kautta
 
POHJOLAN LIONIT KOKOONTUIVAT
Virtuaalisessa kokouksessa pohdittiin
miten voimme palvella paremmin
 
HIIHTOLIITTO JA LIONIT TOIMIVAT HYVIN YHTEEN
Lasten Leijonahiihtoja järjestetty pitkin Suomea

Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa lähestyy 
300 miljoonan US dollarin keräystavoitettaan

TEEMA: LAPSUUSIÄN SYÖPÄ
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Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 9.11.2021–5.3.2022

A-PIIRI
LC TURKU/CITY: Saarnio Erkki 
LC TURKU/ARCHIPELAGO: Normi Jussi 
LC AURA/SISU: Ala Matti, Palmu Alexis 
LC AURA: Tokoi Matti 
LC KOSKI TL: Salminen Jouni 
LC TURKU/SIRIUS: Kynnysmaa Pia 
LC TURKU/ANCORA: Kiviluote Jaana

B-PIIRI
LC INGÅ: Ekberg Christian 
LC ESPOO/POHJOINEN-ESBO/NORD: 
 Kuusi Harri, Tiensuu Maija, Kuusi Heidi 
LC HELSINKI/TIMANTIT: Sillanpää Kirsi 
LC ESPOO/CITY: Kaukiainen Petri 
LC KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT: 
 Rekola Pekka 
LC HELSINKI/STAMINA: Turunen Hannu

C-PIIRI
LC KERAVA/KIVI: Pietilä Risto 
LC KELLOKOSKI: Kortström Jari 
LC PUSULA: Ruohoranta Pekka, Ikonen Joni 
LC JÄRVENPÄÄ/JEAN SIBELIUS: 
 Makonen Pepe 
LC JÄRVENPÄÄ/VENNYT JA JUSSIT: 
 Forsell Terja, Yli-Hakala Elina, 
 Tuuri Kaija 
LC PADASJOKI: Front Ville, Ikonen Toni 
LC HAUSJÄRVI/HELMI: Huttala Sirkka,
 Olkinuora Eeva-Liisa 
LC HYVINKÄÄ/HÖFFINGA: 
 Koistinen Heidi, Kosonen Iiris 
LC FORSSA/KUHA: Luntamo Timo 
LC HÄMEENLINNA/AULANKO: 
 Haikka Eveliina 
LC KELLOKOSKI/ANNAT: Raunio Päivi 
LC RIIHIMÄKI/KRISTALLI: Haataja Tiina

D-PIIRI
LC LAPPEENRANTA/WEERA: 
 Vakkila-Mattinen Anni, Toivola Piia, 
 Laahanen Emma, Lohko Eveliina 
LC TAIPALSAARI: Kakko Samuli, Laine Osmo 
LC PUUMALA: Mustonen Joni, 
 Sairo Jyrki, Tella Airi 
LC KOTKA/KEISARINNA: Mannerkorpi Ea 
LC KOUVOLA/IRIS: Falck Jonna 
LC LUUMÄKI/ELLEN: Ikonen Maria 
LC HAMINA/BASTIONI: Kettunen Toni 
LC LAPPEENRANTA/RAKUUNA: 
 Pellinen Joel 
LC OTAVA: Tuhkanen Pasi 
LC HEINOLA/JYRÄNKÖ: Aalto Arto

E-PIIRI
LC SASTAMALA/VAMMALA: 
 Heikkinen Juha 
LC TOIJALA/ARVO YLPPÖ: 
 Sakala Kirsi, Orimus Noora 

LC TOIJALA/AKAA: Eskola Eero 
LC VALKEAKOSKI/SÄÄKSMÄKI: Ollis Mihkel 
LC TAMPERE/WIVI LÖNN: Kauppila Sirpa 
LC VALKEAKOSKI/APIA: Nyman Esa 
LC RUOVESI: Kangaspusu Harri 
LC KURU: Kautto Kyösti, Lehti Juhani 
LC HUMPPILA: Perälä Matti 
LC PÄLKÄNE: Hallila Pentti 
LC IKAALINEN/KYRÖSJÄRVI: Ranta Timo

F-PIIRI
LC ALAVUS: Suopelto Heikki 
LC LAPPAJÄRVI: Savola Jarkko 
LC LAPUA/FRÖÖKYNÄT: Lamminen Johanna,
 Kangas Vappu, Suokko Annemari 
LC SEINÄJOKI/AALTO: 
 Raumanni-Mäkynen Merja 
LC VAASA/MERI: Makkonen Esa 
LC ILMAJOKI/VILJAT: Hellsten Riina 
LC MALAX: Strömsbäck Torbjörn 
LC PERÄSEINÄJOKI: Hietala Antti 
LC TEUVA: Hakala Erkki

G-PIIRI
LC VIITASAARI/KAROLIINA: 
 Suihkonen Tarja, Ketola Leena 
LC JYVÄSKYLÄ/HARJU: Ojala Seppo 
LC MUURAME: Munnukka Juha, 
 Kinnunen Päivi 
LC HAAPAMÄKI: Mäenpää Aki 
LC TOIVAKKA: 
 Järvenpää Reijo, Stranden Jorma 
LC VAAJAKOSKI/EWE: Savkina Vlada 
LC PIHTIPUDAS/EMMIT: 
 Peuhkurinen Eeva-Liisa 
LC PYLKÖNMÄKI: Malinen Juha 
LC KARSTULA/SIRKAT: Poikonen Kirsi

H-PIIRI
LC RÄÄKKYLÄ: Helmi Raija, 
 Harinen Marjukka, Kinnunen Tero 
LC ILOMANTSI/BRIHAT: Maksimainen Kalevi 
LC JOENSUU: Piiroinen Pia 
LC KONTIOLAHTI: 
 Toivanen Ari, Bågeberg Kari, 
 Hyvärinen Jyrki, Leppänen Tanja 
LC SAVONLINNA: Riikola Sami 
LC PARIKKALA: Tanskanen Janne

I-PIIRI
LC MUHOS: Saarenpää Kaarlo 
LC YLIKIIMINKI: Nikumaa Kari 
LC KEMPELE/AURORA: Neitola Petra 
LC KEMPELE/SAMPOLA: Karppanen Lauri 
LC LIMINKA/KULTASIRKUT: Mettovaara Liisa 
LC SOTKAMO: Soinsaari Tapio 
LC YLIKIIMINKI: Nikumaa Tiina 
LC HAUKIPUDAS: Saravuoma Kirsi 
LC JÄÄLI: Salokannel Susanna 
LC UTAJÄRVI: Kotila Erja

K-PIIRI
LC RAUTALAMPI/MALVI: Annala Pirkko 
LC KIURUVESI/NIVA: Kärkkäinen Jorma 
LC KIURUVESI/HELMIINA: 
 Hyytiäinen Linda, Kärkkäinen Riitta 
LC LAPINLAHTI/VIERTÄJÄT: Smolander Pauli 
LC KEITELE: Laukkanen Liisa 
LC NILSIÄ/SYVÄRINSEUTU: Juvonen Soile 
LC KAAVI: Tirkkonen Veijo

L-PIIRI
LC PUDASJÄRVI: Veivo Sointu, 
 Timonen-Högli Jenni 
LC KEMINMAA/NEIDONKENKÄ: 
 Heikurainen Virpi, Varonen Anne 
LC ROVANIEMI: Isomaa Heikki  
LC ROVANIEMI/RONJAT: Lonnakko Kirsi-Maria 
LC KUUSAMO/POHJANAKAT: 
 Kanerva Marja-Leena

M-PIIRI
LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO: Heino Tiina 
LC HARJAVALTA: Poikonen Seppo 
LC LAUTTAKYLÄ: Routakangas Timo 
LC RAUMA/KANALI HELME: Snellman Liisa, 
 Nieminen Maarit, Mäntynen Marja 
LC NAKKILA/EMMA: Sookari Laura 
LC KOKEMÄKI: Kokki Eemeli, 
 Neuvonen Waltteri, Veko Heikki 
LC OLAVI: Vaahtio Mikko 
LC NAKKILA: Vettenranta Marko 
LC KIIKOINEN: Koskinen Antti

N-PIIRI
LC HELSINKI/MELLUNMÄKI: Gill Jaana 
LC HELSINKI/MALMITTARET: 
 Laine Liisi, Lamberg Tarja 
LC PORVOO-BORGÅ: Tuomala Wille 
LC HELSINKI/SOIHDUT: 
 Saha Laila, Yildiz Jenna 
LC HELSINKI/PARK: Lahti Taina 
LC LOVISA-LOVIISA: 
 Suonpää Marko, Pasanen Markku 
LC VANTAA/HELSINGE: Jyväsjärvi Raija 
LC HELSINKI/AURORA: 
 Sunila-Kankare Marjaana 
LC VANTAA/PÄHKINÄRINNE: Kalpio Karri 
LC HELSINKI/METSÄLÄ: Tuomikoski Sami 
LC HELSINKI/KESKUSPUISTO: Eskuri Tuula 
LC HELSINKI/SILTAMÄKI: Alanen Janne

O-PIIRI
LC HAAPAJÄRVI/KULTAHIPUT: Salminen Maija 
LC PEDERSÖRE: Sjöskog Niclas 
LC HALSUA: Heikkilä Hannu 
LC YLIVIESKA/SAVISILTA: Leppilampi Kaino 
LC LESTIJÄRVI: Kurkela Anne 
LC KÄRSÄMÄKI: Niemiaho Pentti 
LC KOKKOLA: Satomaa Kimmo 
LC YLIVIESKA/HUHMARI: Kippola Eero
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LION-LEHTI

Julkaisija 
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki 
Toimitus 
Vastaava päätoimittaja
Anna-Kaisa Jansson 
anna-kaisa.jansson@lions.fi
p. 050 307 7043
Uutisaineistot
leijonalehti@lions.fi 
tai toimitus@lions.fi
Leolehti
Sanna Nenonen
leolehti@leo-clubs.fi

Svenskpråkig redaktör 
Bo Ingves
bo@teravisions.fi 
tfn 0400 465 331
Fredsgatan 15 C 5
06100 Borgå 
Kääntäjä/englanti 
Tuulikki Mattila
tuulikkimattila@hotmail.com 
Ulkoasu ja taitto 
Helena Kajander
Painotyö 
PunaMusta Oy, Forssa
ISSN 0356-5149
Aikakausmedia ry:n jäsen 
Talous
Toiminnanjohtaja 
Petri Kaukiainen 
petri.kaukiainen@lions.fi
p. 044 545 1146

Toimitusneuvosto 
2021–2022
Puheenjohtaja 
Lion Lauri Kaira
p. 0400 503 554 
LC Vantaa/Pähkinärinne
Lion Ilkka Malmivaara
p. 0400 506 909 
LC Vantaa/Pähkinärinne
Lion Teija Loponen
p. 050 590 6675
LC Helsinki/Malmittaret
IPID Heimo Potinkara
p. 050 551 3600
LC Lahti/Laune
Anna-Kaisa Jansson
p. 050 307 7043
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Suomen Lions-liitto
 

SISÄLTÖ

05 Kansainväliseltä presidentiltä
06 Hiihtoliitto ja lionit toimivat hyvin yhteen
08 Lionit auttamassa Ukrainan sodan uhreja
09 Varapuheenjohtajalta
10 Ajankohtaista
11 Toiminnanjohtajalta 
12 Tervetuloa kesäkuussa Kouvolaan
13 Kansainvälinen vuosikokous hybridinä
13 Päätoimittajalta
14 Teema: Lapsuusiän syöpä
16 KVN kokoontui Kokkolassa
18 Ehdokkaat tulevalle kaudelle
20 Pohjolan lionit kokoontuivat
23 Myös sinä olet uusi ääni
24 Maailma tarvitsee apua
35 Talkoillaan kulmat kuntoon
36 Vesipostia
37 Lions Quest pysyy ajan tasalla
38 Questin koulutuskalenteri
39 Nuorisovaihto etenee kohti kesää
39 Orkester Nordenin haku päättyi
40 Voimavaroja diabeetikkojen leiriltä
45 Klubien kuulumisia
49 Muistokirjoitukset
51 Svenska sidor
61 Leosivut

Kampanja 100:n neljäs ja viimeinen kausi lähestyy loppuaan. 
Kannen kuva: LCI

Ilmoitusaineistot 
Sari Aarnio
sari.aarnio@tjm-systems.fi
p. 044 566 7194
Ilmoitusaineistojen toimitusosoite
aineistot@tjm-systems.fi
Lion-lehden ilmestymisaikataulu 2022 
Numero 1  10.2. digilehti Aineistopäivä 6.1.
Numero 2  31.3. Aineistopäivä 24.2. 
Numero 3  27.5. Aineistopäivä 21.4. 
Numero 4  2.9. Aineistopäivä 28.7. 
Numero 5  21.10. digilehti Aineistopäivä 15.9. 
Numero 6  9.12. Aineistopäivä 3.11.

Toimitukselle lähetetty aineisto palautetaan 
vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto on 
jätettävä mahdollisimman hyvissä ajoin 
ennen lehden viimeistä aineistopäivää.
Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemissa 
sattuneessa virheessä rajoittuu ilmoituksesta 
maksetun määrän palauttamiseen. 

lion suomi-finland perustettu 1955. lion-lehti on lions clubs internationalin virallinen, 
suomenkielinen julkaisu, jota julkaistaan hallituksen luvalla 19 kielellä. 

ILMOITUKSET

Numero 2 / 2022 • www.lions.fi/lionlehti
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Osoitteenmuutokset Lionien osoitteenmuutokset tekee klubin sihteeri MyLCI-jäsenrekisteriin. 
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Lue lisää www.lions.fi

Joka vuosi 8.10. 
vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää. Hyvän Päivä koskee kaikkia 

noin 19 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta lionia yli 800 lionsklubissa eri puolilla maata. 
Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen 

palvelutoimintaan ja tehdä samalla tunnetuksi paikallista lionstoimintaa 
ja kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää.

Suomen Lions-liitto julkistaa vuosittain Hyvän Päivänä vuoden hyväntekijät. 
vuoden hyväntekijää voivat ehdottaa kaikki suomalaiset, 

lionien vuoden hyväntekijää klubit ja klubilaiset. 
Kaikki ehdotukset lähetetään osoitteeseen viestinta@lions.fi 8.8.2022 mennessä.

Ehdotukseen palkittavan nimi ja kuvaus hänen toiminnastaan ja sen vaikutuksista. 
Liitä mukaan ehdottajan tai ehdottajaklubin nimi yhdyshenkilötietoineen. 

Myös molemmat voittajaehdotuksen tehneet palkitaan. 

Ensimmäisen kerran vuoden hyväntekijät valittiin vuonna 2015.

Hyvän 
Päivänä 
tehdään
hyvää.

KUVAT: LION-LEHDEN JA KLUBIEN ARKISTO 
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Muutos sydämissä, 
mielissä ja teoissa
HYVÄT LIONIT, ei ole mikään salaisuus, että maailma on avun tar-
peessa. Lioneihin liittymiseeni vaikutti osaltaan se, että näin, mi-
ten lionit tekivät töitä omissa yhteisöissään saadakseen aikaan 
muutoksen. He työskentelivät parantaakseen ihmisten elämää. 
Juuri se puhutteli minua. Halusin olla mukana.
 En voisi tänä päivänä olla ylpeämpi siitä, että olen lion ja työs-
kentelen yhdessä teidän kaikkien kanssa joka päivä täyttääkseni 
toisten ihmisten tarpeita.
 Joskus ongelmat saattavat kuitenkin 
näyttää niin suurilta, että on vaikeata tie-
tää, mistä aloittaa. Miten me saamme ai-
kaan niin isoja muutoksia, että niiden vai-
kutus todella näkyy maailmassamme? 
 Me teemme sen muuttamalla itseäm-
me. Teemme sen muuttamalla ensin sy-
dämemme, sitten ajattelutapamme. Siitä 
seuraa uusia tekoja. Johdamme esimerkin kautta. Sillä tavalla me 
muutamme maailman.
 Tässä numerossa on juttuja, jotka nostavat esiin koko joukon 
haasteita, joita kohtaamme. Jutuista käy myös ilmi, miten me jo-
kainen muutumme voidaksemme vastata niihin haasteisiin. Sa-
nomme ”ei” kertakäyttöiselle muoville. Siivoamme rantoja raken-
taaksemme yhteisöissämme yhteyksiä luomaan syvempiä suhteita 
ympäristömme ja kulttuuriemme välille. Rakennamme majakoita 
symboliksi toivosta ja ohjauksesta.
 Muutos ei ole koskaan helppo. Niin pian kuin me tunnistamme
tarpeen muuttua, voimme muuttaa ajattelutapaamme. Silloin se 
tapahtuu. Me muutumme ja me luomme muutosta.
 Näin me saamme aikaan vaikutuksen maailmaamme.•

douglas x. alexander
Kansainvälinen presidentti, 
Lions Clubs International

lci:n hallitus 2021–2022
Kansainväliset presidentit 
President Douglas X. Alexander, 
United States; Immediate Past 
President Dr. Jung-Yul Choi, Korea; 
First Vice President Brian E. Sheehan, 
United States; Second Vice President 
Dr. Patti Hill, Canada; Third Vice 
President Fabrício Oliveira, Brazil.

Kansainväliset johtajat
Ensimmäisen vuoden johtajat
Elena Appiani, Italy; K. Vamsidhar 
Babu, India; Teresa Dineen, Ireland; 
Pai-Hsiang Fang, China Taiwan; 
Jeffrey R. Gans, United States; 
Efren Ginard, Paraguay; Je-Gil Goo, 
Korea; Mats Granath, Sweden; 
Ken Ibarra, United States; Daisuke 
Kura, Japan; Dr. Vinod Kumar 
Ladia, India; Kenji Nagata, Japan; 
Dr. Dianne J. Pitts, United States; 
Allen Snider, Canada; Ernesto 
Tijerina; deb Weaverling, United 
States; John W. Youney, United States.

Toisen vuoden johtajat
Michael D. Banks, United States; 
Robert Block, United States; 
Kyu-Dong Choi, Korea; 
Larry L. Edwards, United States; 
Justin K. Faber, United States;
Allan J. Hunt, Canada; Daniel Isenrich, 
Germany; Bent Jespersen, Denmark; 
Masayuki Kawashima, Japan; 
Dr. Jose A. Marrero, Puerto Rico; 
Nicole Miquel-Belaud, France; 
VP Nandakumar, India; Justice 
Christopher Shea Nickell, United 
States; Sampath Ranganathan, India; 
Marciano Silvestre, Brazil; 
Masafumi Watanabe, Japan; 
Guo-jun Zhang, China.

Johdamme
esimerkin 
kautta.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ

K
U

V
A

: L
C

I



66



7

Y
hteistyö Lions-järjestön ja Las-
ten Lumipäivien välillä lähti 
liikkeelle kesällä 2021. Silloin 
Suomen Hiihtoliiton seuratoi-
minnan kehittäjä, hallinto- 
assistentti Sanni Koivuranta
otti yhteyttä Suomen Lions- 

liittoon tiedustellen, olisiko lioneilla kiin-
nostusta olla mukana ohjaamassa lapsia 

Olympiastadionin tapahtumassa.
  – Muutama innostunut leijona 

lähtikin tarmokkaasti edistämään 
asiaa ja pian huomasin, että lions-

klubit olivat kattaneet lähes koko 
kuukauden ohjausvuorot, Sanni 

Koivuranta iloitsee.
     PCC Aarne Kiviojan 

innostamana Lumipäivil-
le lasten toimintarasteja 

ohjaamaan ilmoittau-
tui reilut 100 leijonaa 

25:stä eri klubista.

Hiihtoliitto ja lionit 
toimivat hyvin yhteen
Mainiota yhteistyötä, kivaa yhdessäoloa ja iloa lasten 
onnistumisista. Niitä kaikkia koki satakunta leijonaa N-piiristä,
sekä myös kymmenet B- ja C-piirien lionit toimiessaan 
ohjaajina Lasten Lumipäivillä Helsingin Olympiastadionilla. 
KUMPPANUUSHANKKEET / teija loponen, lions-piiri 107-n, viestintävastaava

Sukset nurin päin
Iloitsimme vanhempien kanssa, kun perheen 
pienimmät osuivat kumisammakoilla maali-
tauluun. Lasten kanssa nauroimme makeasti,
kun sukset menivät väärin päin jalkoihin. 
Kyllä niinkin pystyi hiihtämään, sekin näh-
tiin. 
 Mieliä lämmitti lasten riemu, kun he us-
kalsivat laskea mäkeä, vaikka pienikin nyp-
pylä sai helposti ensimmäisellä alastulolla 
hiihtäjän nurin. Nuorimmat hiihtäjät viikon-
loppujen perhetapahtumissa olivat vasta 
3-vuotiaita.
 Lasten Lumipäivät olivat varsin tarpeel-
linen tapahtuma, sillä kaikilla koululaisilla 
ja pienemmillä lapsilla ei ollut entuudestaan 
kokemusta suksista ja hiihtämisestä. Pienellä 
kannustuksella ensikertalaisetkin lähtivät in-
nolla mukaan ja kokeilemaan.

Ensi vuonna uudelleen?
Saimme kokea Lumipäivillä monenlaisia 
mukavia hetkiä ja tuntea apumme tärkeäksi
ja tarpeelliseksi. Kiitosta tuli Hiihtoliiton 
vastuuohjaajilta, koululuokkien opettajilta 
sekä lasten vanhemmilta.
 Me tapahtumaan osallistuneet olemme 
todella iloisiä siitä, että Hiihtoliitto pyysi 
meidät kumppanikseen.
 – Nyt, kun yli puolet Helsinki Ski Weeks 
-tapahtuman päivistä on takana, voin todeta,
että leijonat ovat toimeen tarttuvaa, iloista 
ja sydämellistä porukkaa, ja ohjaustehtävät 
ovat hoituneet kaikilta mukana olleilta erin-
omaisesti.
 – Mikäli saamme järjestää Helsinki Ski 
Weeks -tapahtuman vuonna 2023, olisin erit-
täin kiitollinen, jos voisimme jatkaa yhteis-
työtämme myös silloin, Sanni Koivuranta 
Hiihtoliitosta totesi.•

Lue lisää sivuilta 42–43 Lasten Leijonahiihto
-kampanjan tapahtumista.

Mieliä 
lämmitti 
lasten riemu.

Benjamin ja Venla kiersivät 
useaan kertaan lasten hiihtoradan.
KUVA: TEIJA LOPONEN
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 Harva osasi etukäteen arvata, 
mitä kaikkea Lumipäivien ohjaus-
vuoro voisi pitää sisällään ja kuinka 
mukavaa siellä olisi. Iloisia yllätyksiä riitti.
 Yllätyksiä tuottivat myös talven muuta-
mat lumimyrskyt, joiden jälkeen ensimmäiset
ohjausvuoroon tulijat saivat tarttua oitis la-
pioihin ja lumikoliin, jotta toimintapisteet 
saatiin nopeasti avattua lasten ja perheiden 
käyttöön.
 Joinakin päivinä reipas vesisade karsi 
osallistujia, mutta kyllä muutama ”vesihiih-
täjäkin” saatiin paikalle.
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AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Mainoskampanja käynnissä
LIONS-LIITON viestintä on käynnistänyt yhteis-
työkumppanin kanssa Facebookissa ja Instagra-
missa somemainoskampanjan, jolla tavoittelem-
me lionstoiminnan näkyvyyden ja tunnettuuden 
lisäämistä.
 Samalla toivomme kampanjan kautta saa-
vamme lisää ihmisiä mukaan toimintaamme. 
Kampanja on luonnollinen jatkumo myös viime 
kauden vaihteessa uudistuneiden kotisivujemme 
tunnetuksi tekemiselle.
 Voit katsoa käynnissä olevia mainoksia Face-
bookin mainoskirjastostamme, mikäli mainok-
set eivät ole vielä osuneet sinun somevirtaasi.•

Voit tukea lahjoituksella 
Suomen Lions-liiton katastrofitilille: 
Suomen Lions-liiton katastrofitili 
FI 54 8000 1970 8298 84.

Viestikenttään 
”lahjoittajan/klubin nimi”ja ”Ukraina”.

Liitto toimittaa LCIF:lle tiedon 
klubien tekemistä lahjoituksista.

KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖMME kautta 
olemme yhteydessä niin Ukrainan kuin sen 
naapurimaiden lioneihin tarpeiden kartoit-
tamiseksi. Euroopan lionit varautuvat Uk-
rainasta tulevien pakolaisten vastaanot-
toon muun muassa avustuspaketeilla, jotka 
sisältävät ruokaa, vettä, hygieniatarvikkeita 
ja vaatteita.
 Lionit palvelevat ihmisten humanitää-
risissä tarpeissa ympäri maailman erityi-
sesti niitä, jotka etsivät turvaa ja apua. Sinä 
voit tukea lahjoittamalla kansainväliselle 
säätiöllemme LCIF:lle, joka auttaa niin pai-
kallisesti kuin maailmanlaajuisesti apura-
hojen avulla. LCIF on perustanut ”Refugees
and Displaced Persons” -rahaston (Pakolais-
rahaston), josta voidaan auttaa tämän ka-
tastrofin uhreja.
 Osallistu klubisi kanssa, myös Suomen 
Lions-liitto on katastrofirahastostaan lah-
joittanut LCIF:n pakolaisrahaston kautta 
Ukrainan sodan uhreille.
 Klubit voivat käynnistää omia aktiviteet-
teja, joilla voidaan kerätä materiaaliapua 

Ukrainaan ja ukrainalaisten pakolaisten 
auttamiseen. Ennen keräystä on tärkeää 
selvittää, mitä materiaalia tarvitaan ja mi-
ten paikkakunnalta kerätyt tavarat saadaan 
luotettavasti perille.•
Maaliskuun puoliväliin mennessä 98 lionsklubia 
on tehnyt lahjoituksen liiton katastrofirahaston 
kautta tai LCIF:n pakolaisrahastoon. 
Yhteensä klubit ovat lahjoittaneet jo yli 
71 000 euroa. Lahjoituksen tehneet löytyvät 
osoitteesta www.lions.fi.

Kansainvälinen palvelupalkinto 
LC Lahti/Ankkureille
KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖMME Lions Clubs
International on myöntänyt LC Lahti/Ank-
kureille Kindness Matters -palvelupalkinnon.
 Tänä vuonna vain 30 yhteensä 48 000 
lionsklubista sai tämän arvostetun palkin-
non, joka myönnetään vuosittain lions- ja 
leoklubille erinomaisen palveluprojektin 
suorittamisesta jollakin LCI:n maailmanlaa-
juisista palvelukohteista.
 LC Lahti/Ankkureiden Lions Lahti Green
City -projektin tarkoituksena oli järjestää 
nuorille aitoa tekemistä oman elinympäris-
tönsä hyväksi. Työ keskittyi haitallisten vie-
raslajien, kuten espanjansiruetanan ja jätti-
palsamin poistoon. Projekti sai rahoitusta 
ELY-keskukselta ja mukana olivat kaikki 
Lahden alueen lionsklubit. Projekti valittiin 
myös Suomen Lions-liiton ympäristöpalkin-
non voittajaksi kesällä 2021.•

Jäsenhankintaesitteestä 
uusi painos
JÄSENTOIMIALA on ottanut uuden, päivite-
tyn painoksen jäsenhankintaesitteestä tam-
mikuussa 2022.
 Haitariesitettä on jaettu piireihin  ja sitä 
löytyy myös liiton toimistolta ja kotisivuilta.
 Esitettä on painettu suomeksi ja ruotsiksi 
ja se on visuaalisesti samaa sarjaa viime ke-
väänä ilmestyneen yleisesitteen kanssa.•

Monta tapaa 
tehdä hyvää...    

jos haluat auttaa kanssaihmisiäsi lähellä 
ja kaukana, tule mukaan lionstoimintaan.

Miten tukea Ukrainan sodan uhreja?
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Projektityö keskittyi haitallisten vieraslajien poistoon 
kahdellatoista eri alueella Lahdessa.
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AUTA UKRAINAN KRIISISSÄ
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Lions-arpojen päävoitot 
arvottiin
LIONS-ARPOJEN PÄÄVOITTOINA olleet kolme
4 000 euron matkalahjakorttia on arvottu 
määräaikaan rekisteröityjen arpojen (3 891 
kpl) kesken. Arvonta suoritettiin Digi- ja 
väestötietovirastossa Turussa 3.2.2022. Ar-
vonnan suoritti julkinen notaari Jonna Holm.
Päävoitot menivät Raimo Timoskaiselle (LC 
Kitee/Pajari), Markku Anttilalle (LC Viiala) 
ja Lauri Akolalle (LC Kemijärvi).
 Lämpimät onnittelut voittajille!•
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Mitä palvelusta voi muistaa?
LUIN JOKUNEN AIKA SITTEN lehtijutun muistista. Jutun kirjoittaja katsoi lähes kaiken 
ihmisten älyllisen toiminnan perustuvan muistiin. Jäin miettimään muistin merki-
tystä ja sen vaikutusta myös leijonien identiteettiin.
 Meidän leijonien monista taidoista tärkein on palvelu − toisten auttaminen. Se 
lienee myös pääosassa, jos etsimme leijonien jättämää jälkeä omaan ja meidät koh-
danneiden muistiin. Useimmat meistä pystyvät sanallistamaan saamansa palvelun 

muistinsa syövereistä niin fyysisenä tapahtuma-
na kuin koettuna tunteena. Muistijälki voi toki 
olla kovin riippuvainen kulloisestakin palvelusta 
ja sen kokeneesta. Uskallan silti väittää, että jälki 
syntyy lähes aina.
 Tutkijat voisivat varmasti näyttää toteen, että 
palvelun lopputuloksena syntyy aineettoman hy-
vän ja fyysisten hyödykkeiden lisäksi uusia yhteyk-
siä hermosolujen välille. Lienee myös niin, että 

palvelun toistuessa nuo yhteydet vahvistuvat. Muistat palvelun 
toistuessa siksi aina paremmin sen mitä olet tekemässä ja pal-
velusi kohdekin osaa jo odottaa jotain.
 Olen saanut omakohtaisesti kokea myös palvelusta 
muistamani kerrostumisen. Mielessäni on edelleen joita-
kin hetkiä, jotka olen kokenut lapsena leijonien kesäleirillä. 
Noiden muistojen lomaan on kuitenkin limittynyt aikuisena 
leiriä järjestämään päässeen leijonan toisenlaiset kokemuk-
set. Niiden lisäksi koetun ja annetun palvelun oheen on kyt-
keytynyt muiden lasten ja leijonien tarinoita samasta 
palvelusta vuosikymmenten ajalta.
 Tarinoita kertomalla palvelusta ovat kuulleet
myös ne, jotka eivät ole sitä koskaan kokeneet. 
Oletan, että palvelun tarina on saanut tilaa 
heidänkin muististaan. Palvelun hyvä on siis 
levinnyt edelleen senkin jälkeen, kun mi-
tattavaa hyödykettä tai palvelun antami-
sen ja vastaanottamisen aikana nautittua 
aineetonta kokemusta ei ole enää ha-
vaittavissa.
 Mielestäni on murheellista, jos 
menetämme palvelutarinoita siksi, 
että pidämme niitä itsestään selvinä 
tai liian vaatimattomina. Muistijälki
syntyy toki joillekin, mutta monet 
jäävät ilman sitä. Älkää siis suotta 
kursailko, vaan antakaa yksinkertai-
simmallekin tarinalle ylpeänä siivet. 
 Kertokaa palvelustamme.•

Antakaa yksin-
kertaisimmallekin
tarinalle ylpeinä
siivet.
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VARAPUHEENJOHTAJALTA
heikki mäki

Varapuheenjohtaja 2021–2022

Suomen lionit tukemassa Tongaa
SUOMEN LIONS-LIITTO on lahjoittanut tammi-
kuussa katastrofirahastostaan 8 000 euroa 
Tongan tulivuorenpurkauksen uhrien autta-
miseksi. Avustus välitetään lionien maailman-
laajuisen säätiön, Lions Club International 
Foundationin, kautta.
 Vuosien aikana rahaston varoja on kulu-
nut enemmän kuin olemme tiliä pystyneet 
kartuttamaan. Siksi Lions-liiton vuosiko- 
kouksessa 2021 päätimme, että katastrofi-
rahastoa kartutetaan vapaaehtoisella tuki-
maksulla 5 euroa per jäsen, jotta jatkossakin 
pystymme antamaan tukea katastrofien ja 
suuronnettomuuksien uhreille. Lions-liitto 
kannustaa kaikkia klubeja tukemaan liiton 
katastrofirahastoa. Tukimaksut osoitetaan 
liiton katastrofitilille FI54 8000 1970 8298 84.
Viestikenttään klubin nimi ja ”katastrofira-
hasto” ja sana ”keräyslupa”, jos varat on ke-
rätty yleisöltä liiton rahankeräysluvalla.•
Me olemme jo tukeneet katastrofirahastoa! 
Katso jo osallistuneet lahjoittajat www.lions.fi/
toiminta/kansainvalinen-toiminta/katastrofikeraykset/
liiton-katastrofirahasto-kaipaa-tukeasi/.
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LC Helsinki/Revonsalmen leijonat ja yksi lady toimivat ohjaajina Helsinki Ski Weeks -tapahtumassa 
Lasten Lumipäivällä Olympiastadionilla 1.2.

AJANKOHTAISTA

AKTIVITEETTIKUVAKILPAILUN toisen osuu-
den 1.11.–28.2. voittajaksi on liiton brändi-
työryhmä valinnut LC Helsinki/Revon-
salmen kuvan Hiihtolajit tutuiksi Suomeen 
muuttaneille.
 Palkinnon perusteluissa mainitaan 
muun muassa, että kuvassa on innostu-
nutta tekemistä ja meininkiä, tekijät ja 
lions-tunnukset esillä ja maahanmuuttaja- 
lapset kotoutuvat suomalaisiin olosuhtei-
siin. Kuvan on ottanut Jorma Nisula. Klubi 
saa palkinnoksi 333 euroa klubiaktiviteet-
tiin hyödynnettäväksi.
 Aktiviteettikuvakilpailun kolmas ja 
viimeinen osio on käynnissä 30.6. saakka. 
Etsimme paljon puhuvia kuvia klubien ak-
tiviteeteista, joilla voimme kertoa toimin-
nastamme ympäri Suomen. Tärkeitä pal-
kitsemisen kriteereitä ovat kuvassa näkyvä 
aktiivinen toiminta, tekevät ihmiset sekä 

Teemawebinaarit kalenteriin
KULUVALLA KAUDELLA liiton kuukauden tee-
mat esittelevät maailmanlaajuisia palvelun 
avustuskohteita ja suomalaisen lionstoimin-
nan arvoja.
 Aiheita tuodaan esiin liiton uutiskirjeissä,
webinaareissa ja kuvernöörikirjeissä. Jo käy-
dyt syksyn aiheet löydät tallenteina osoitteesta
www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden- 
teemat-kaudella-2021-22/. Samalla laita ka-
lenteriisi ylös tulevien kuukausien teemojen 
webinaaripäivät. 
 Ensi kauden teemat on jo myös julkaistu
www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/  
viestinnan-ohjeet-ja-materiaalit/kauden-
2022-2023-teemat.•

Lisää juttusi vaikutusta 
somekanavilla
TIESITHÄN, ETTÄ VOIT helposti jakaa LION- 
lehdessä julkaistun klubikuulumisen omalla
tai vaikka klubisi somekanavalla. 
 Avaa juttusi LION-digilehdessä, napau-
ta vasemmassa reunassa näkyvää jaa-paini-
ketta ja kopioi avautuvasta ikkunasta artikke-
lisi suora osoite, jonka voit jakaa eteenpäin.•

Vapautusta perustamis- ja 
liittymismaksuista jatketaan
KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN hallitus on 
päättänyt jatkaa vapautusta perustamis- ja 
liittymismaksuista 1.1.–30.6.2022. 
 Koronapandemia vaikuttaa yhä lionien 
työhön ympäri maailmaa, aiheuttaen mo-
nissa tapauksissa haasteita klubeillemme ja 
ihmisille, joista välitämme.•
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Yhdistysavain kouluttaa
YHDISTYSAVAIN ja Suomen Lions-liitto tar-
joavat yhteistyössä kaikille lionsklubeille 
edulliset ja helppokäyttöiset työkalut kotisi-
vujen ylläpitämiseen Yhdistysavaimella.
 Osana yhteistyötä Yhdistysavain on tar-
jonnut kaksi maksutonta koulutusta Yhdistys-
avaimen käyttöön. Tallenteet koulutuksesta 
löytyvät liiton kotisivuilta www.lions.fi/ja-
senille/oppaat-ja-ohjeet/it-ohjeet/yhdistys-
avain/.•

Mene liiton jäsensivuille www.lions.fi/
jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/ 
ja kirjoita Klubitarinoita-kategoriaan 
napakka muutaman rivin kuvaus aktivi-
teetista: Mikä klubi teki mitä ja missä ja 
liitä mukaan kilpailukuva jpg-tiedostona. 

AKTIVITEETTIKUVAKILPAILUUN 
OSALLISTUMINEN ON HELPPOA

Aktiviteettikuvakilpailu käynnissä

Lions-logo tai lionstoiminta tunnistettava-
na tavalla tai toisella.
 Klubi voi osallistua jokaiseen kolmeen 
kilpailuosioon ja joka kerta myös useam-
malla eri aktiviteetilla. Voittajakuvan valit-
see brändityöryhmä ja voittanut klubi saa 
palkinnoksi rahapalkinnon klubin aktivi-
teettikäyttöön.•
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Meidän säätiömme
JOKAINEN MEISTÄ LIONEISTA on osa maailmanlaajuista lions-perhettä. Jokainen 
lionsklubi on meidän kansainvälisen järjestömme Lions Club Internationalin jäsen 
ja tasavertaisesti oikeutettu vaikuttamaan ja osallistumaan järjestön toimintaan ja 
myös päätöksentekoon kansainvälisessä vuosikokouksessa. Se on varsin poikkeavaa
kansainvälisissä järjestöissä. Siitä kannattaa pitää kiinni ja sitä kannattaa tukea.
 Lioneina meillä on kolme erinomaista taloudellisen tuen kohdetta. Vaikuttavuu-
deltaan suurin ja myös maailmanlaajuisesti merkittävä on meidän kansainvälinen 
säätiömme, Lions Club International Foundation eli LCIF. Vuosittain LCIF:n kautta 
jaetaan tärkeisiin kohteisiin yli 40 miljoonan US dollaria, myös Suomeen. Avustuksilla
tehdään hyvää meidän kansainvälisillä palvelualueilla, joita ovat muun muassa näkö-

kyky, nuoriso ja ympäristö, sekä annamme hätäapua ku-
ten nyt Ukrainan sodan uhreille.
    Toinen säätiömme on kotimainen. Arne Ritari -sää-
tiön kautta jaetaan tukea klubien hienoihin hankkeisiin. 
Säätiön tukipäätöksissä näkyy mahtavasti suomalaisten 
klubien luovuus ja voima kehittää palveluaktiviteetteja 
oman kotiseutunsa hyväksi. Kahden säätiön lisäksi meillä

on Suomen Lions-liiton katastrofirahasto, joka on meille tärkeä 
ja nopea kanava hätäavun välittämiseen.
 Jokaisella meidän avustamisen kanavallamme on oma 
ja vähän erilainen roolinsa. Ne ansaitsevat tukemme. Arne 
Ritari -säätiöllä on vakiintuneina tukimuotoina erityisesti 
ritarin arvonimet ja adressit. Liiton katastrofirahaston avus-
tuskykyä vahvistamme johdonmukaisesti muun muassa 
klubien ja yksityishenkilöiden lahjoituksilla. Ensi kau-
deksi suunnittelemme vielä uusia varainhankinta-
muotoja.
 LCIF on muutaman vuoden ajan aktiivisesti 
kerännyt varoja vahvistaakseen pääomaansa ja 
sitä kautta mahdollisuuksiaan auttaa. LCIF:n 
Kampanja 100:n päävaihe on päättymässä 
kesäkuun lopussa. Suomalaiset lionsklubit 
ovat osallistuneet kampanjaan kiitettä-
västi. Klubeista lahjoituksen on tehnyt 
jo kaksi kolmasosaa. Joukkoon vielä 
mahtuu. Olisi erinomaisen hieno osoi-
tus suomalaisten lionsklubien sitoutumi-
sesta yhteisen perheemme tavoitteisiin, jos 
tuo jäljellä oleva kolmannes klubeistamme 
ehtisi lahjoituksellaan osallistua Kampanja 
100:aan ennen kesäkuun loppua. Summan 
ei tarvitse olla valtava. Alarajaa ei ole, eikä 
ylärajaa. Jokainen euro on arvokas.• 

TOIMINNANJOHTAJALTA
petri kaukiainen

Toiminnanjohtaja

Jokainen euro
on arvokas.
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TOIMINTAKAUSI 2021–2022

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
• 31.3. / 28.4. / 10.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
• 12.6.2022 Järjestäytymiskokous, Kouvola

VUOSIKOKOUS
• 10.–12.6.2022 Kouvola

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 24.–28.6.2022 
 Kansainvälinen vuosikokous, Montréal

MESTARUUSKILPAILUT
• 15.4.2022 Mölkky, LC Saariselkä
• 23.–24.4.2022 Lentopallo, 
     LC Mynämäki (PERUTTU)
• 12.–14.8.2022 Golf, Iitti, LC Kausala

Alueellisten lionjohtajien 
koulutusinstituutti RLLI 2022
TERVETULOA Keski-Suomen keskuskaupun-
kiin Jyväskylään! Paikanvaihdon myötä osal-
listumismaksu on pienentynyt. Uusi osallis-
tumismaksu on 320 euroa.
 Työpajan uusi ajankohta on 13.–15.5. ja 
etäpäivät ovat 5.5. ja 19.5.
 Työpaja järjestetään Jyväskylässä, hotelli 
Scandic Jyväskylä Stationissa. 
 Hakuaikaa on jatkettu 2.4.2022 saakka ja 
jo tehdyt hakemukset ovat edelleen voimassa.
 Instituutti järjestetään hybridimuotoise-
na, ennen työpajaa ja sen jälkeen on etäval-
mennusta ja työpajaviikonlopun aikana kes-
kitytään taitoasioiden harjoitteluun.•
Lisätietoja valmennuksesta lions.fi/koulutus/rlli2022.
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AJANKOHTAISTA

Tervetuloa Kouvolaan kesäkuussa
Olethan tulossa viettämään vuosikokousviikonloppua 10.–12.6. 
Kouvolaan. Vuosikokouksen 2022 tärkeimmät tapahtumat 
sijoittuvat Lumon Areenalle – Kouvolan jäähalliin. 
VUOSIKOKOUS / vuosikokouksen viestintätoimikunta, jonna falck ja lauri sievinen

V
uosikokouksen leijonaluolana toi-
mii Kouvolan jäähalli, joka oli val-
mistuessaan 1982 valtakunnan 
upeimpia ja suurimpia. Jäähal-
lia on peruskorjattu ja paranneltu 

ja se tarjoaakin oivalliset puitteet Suomen 
Lions-liiton 69. vuosikokoukselle kävelymat-
kan päässä Kouvolan keskustasta. Kesäkuusta
2015 alkaen Kouvolan jäähalli on tunnettu 
nimellä Lumon Areena.
 Urheilupuistossa sijaitseva Lumon Areena
on monipuolinen harrastus-, urheilu- ja ta-
pahtuma-areena sekä jääkiekon SM-liigassa 
pelaavan KooKoon kotihalli, jossa harjoitte-
levat myös jääkiekkojuniorit ja taitoluistelijat.

Urheilupuisto
Vuosikokouspaikkana Lumon Areena on 
erinomainen myös sitä ympäröivän Urheilu-
puiston ansiosta. Hengähdyshetki Kenkä-
kukkulalla tai puistoalueella vesialtaan ää-
rellä auttaa keskittymään vuosikokouksen 
antiin. Perheen pienimmät viihtyvät leikki-
paikalla ja maksuttomien ulkokuntoilupistei-
den välineistöt toimivat ensiapuna akuuttiin 
voimaharjoittelun kaipuuseen. Nurmialueilla
on puistojumppapaikkoja sekä frisbeegolf- 
väylästö.
 Lumon Areenan ympäristöön on istutettu
satojen neliöiden verran perenna-, pensas- 
ja kukkaryhmiä sekä alppiruusumetsikköä. 
Vauhdikkaimmat vuosikokoustajat löytänevät
itsensä skeittipaikalta ja merileijonat Urheilu-
puiston uimahallista. Urheilupuistossa sijait-
see myös superpesisseura KPL:n pesäpallo- 
kenttä, tenniskentät sekä Kouvolan 8-ratai-
nen Keskusurheilukenttä jalkapallokenttineen 
ja yleisurheilulajien suorituspaikkoineen.
 Kuntopolkuja ja luonnonrauhaa riittää 
Lumon Areenan ympäristössäkin useiden 
kilometrien verran. Maastopyöräilijät ehtivät 
tehdä pidemmänkin lenkin. Koiran kanssa 
Urheilupuistosta lähteviä ulkoilureittejä pit-
kin pääsee läheiseen koira-aitaukseen.

Pysäköinti
Kouvolan keskustasta löytyy riittävästi pysä-
köintitilaa, yhteensä noin 2 500 pysäköinti-
ja kiekkopaikkaa. Ja lähes kaikki ilmaisia! 

Keskustasta on lyhyt kävelymatka Lumon 
Areenalle, jonka pääasiallisina pysäköinti- 
alueina toimivat Sumulaakson kenttä ja Ässä-
tornin parkkipaikka. Asuntoautoileville 
vuosikokoukseen osallistujille suunnitellaan 
karavaanialuetta Urheilupuiston lähistöön.

Majoitus
Kouvolan keskusta on mukavan kompakti 
ja välimatkat ovat hotellien ja kokouspaikan 
välillä maksimissaan noin kilometrin. Matka-
keskukselta on kokouspaikalle noin 800 met-
riä ja lähimpään hotelliin 150 metriä. Majoi-
tuksesta löydät lisää tietoa vuosikokouksen 
kotisivuilta.
 Kokouksen aikana Kouvolan keskustas-
sa sijaitsevien hotellien sekä kokouspaikan 

välillä kiertää bussi, jonka aikataulu tulee 
myöskin löytymään vuosikokoussivuilta.
 Kesällä pitäisi olla käytössä myös Tykki-
mäki Resort, joka tarjoaa majoitusta mökeissä
ja huviloissa sekä camping-alueen matkailu-
ajoneuvoilla liikkuville. Varauksien osalta 
kannattaa seurata kokouksen kotisivuja.
 Majoitusta kannattaa kysellä myös lähi- 
ympäristöstä, sillä Lahdesta ja Kotkasta on 
Kouvolaan alle tunnin matka, junalla pääsee 
Kotkasta noin 45 minuutissa ja Lahdesta no-
peimmillaan puolessa tunnissa.
 Jos sä olet leijona, muista olla paikalla!•
Lähteet: kouvola.fi, kookoo.fi, visitkouvola.fi 
ja fi.wikipedia.org 
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1. Kokouspaikka
Lumon Areena,
Topinkuja 1, 45100 Kouvola 
2. Matkakeskus 
3. Sokos Hotel Vaakuna 
4. Scandic Kouvola 
5. Hotelli Turistihovi

Lisätietoja: 
vk2022kouvola.fi, 
www.facebook.com/
vk2022kouvola 
ja visitkouvola.fi
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Pienten potilaiden tukena
SUOMESSA SYÖPÄÄN SAIRASTUU joka vuosi noin 150 lasta, joista keskimäärin kolme 
neljästä paranee. Maailmassa noin 300 000 lasta saa syöpädiagnoosin. Joka vuosi se 
on johtava lasten ja nuorten kuolinsyy ympäri maailmaa.
 Lapsuusiän syöpää ei yleensä voida ehkäistä ennalta tai seuloa. Vuonna 2019 vain 
20 prosentissa maista oli laadittu ohjeet varhaiseen diagnosointiin. Samana vuonna 
vain 33 prosentilla oli määritelty käytäntö jatkotutkimuksiin lähettämisestä.
 Olemme teemoittaneet LION-lehden vuoden 2022 alusta. Tämän lehden teemana
on yksi maailmanlaajuisista palvelualueistamme eli lapsuusiän syöpä. Teema on ollut 
toiminnassamme erityisesti esillä myös 15.2., jolloin 
vietimme kansainvälistä lasten syövän päivää. Sen 
tarkoituksena on muistuttaa lasten syöpäsairauksista 
ja niiden hoidosta.
 Lionit ja leot haluavat auttaa. Voimme lisätä vai-
kutustamme yhteisöissä auttamalla parantamaan 
diagnostiikkaa, välitöntä hoitoa ja pitkän aikavälin hoitoa. Voimme olla tukena syö-
pään sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen. Lionit voivat myös lisätä tietoisuutta 
lapsuusiän syövästä maailmanlaajuisena prioriteettina.
 Suomessa käynnistettiin lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuonna yhteistyö Las-
tenklinikoiden Kummien kanssa. Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklini-
koiden Kummit tekevät yhdessä hyvää lasten syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien
ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Tavoitteenamme on kerätä yhdessä 100 000 

euroa pienten potilaiden auttamiseksi.
      Suomessa lionsklubit voivat helposti osallistua ke-

räykseen pienten potilaiden puolesta kukin omalla,
itselle sopivalla tavalla. Esimerkiksi LC Vantaa/
Komeetat järjestivät hyväntekeväisyyskonsertin 
marraskuussa. Konsertin tuotosta 7 000 euroa 
kohdentui Lastenklinikoiden Kummien kautta 
Suomen syöpää sairastaville lapsille. Tämä on 
suurin yksittäinen lahjoitus, joka kampanja- 
aikana on tehty.
         Kevään aikana konsertteja on tulossa li-

sää kaksi M-piirissä ja yksi L-piirissä, joi-
den tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä 
Lastenklinikoiden Kummien kautta Suo-
men syöpälapsille. Syksylle toivotaan vih-
doin mahdolliseksi toteuttaa Hyvän Mie-
len konsertteja syöpää sairastavien lasten 
auttamiseksi.
 Lisäksi klubeille on tarjottu mah-
dollisuutta myydä koronamaskeja ja 
-pikatestejä, joiden tuoton voi ohjata 
kampanjaan. Nämä ovatkin tuotta-
neet jo hyvää tulosta.
     Toivotamme kaikki lionit lämpi-
mästi tervetulleeksi tekemään hy-
viä tekoja syöpää sairastavien lasten 
hyväksi.•

Lionit ja leot
haluavat auttaa.
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Lionit yhdessä
OSALLISTU maailman lionien kanssa 104. 
Lions Clubs Internationalin vuosikokouk-
seen LCICon 2022 Montréalissa nähdäksesi, 
miten me yhdessä ylitämme uudet haasteet.
 Koska kaikki eivät pääse matkustamaan 
paikan päälle, kokouksesta tullaan tarjoa-
maan mahdollisuus nähdä osa live-tapahtu-
mista virtuaalisesti. LCIConin virtuaalisesta 
osallistumisesta veloitetaan nimellismaksu, 
joka auttaa kattamaan videolähetyksen ja 
alustan kustannukset. Lisätietoja, kuten il-
moittautuminen julkaistaan sivulla lcicon.
lionsclubs.org/fi/.
 Ilmoittautuminen varsinaiseen LCICon 
2022 Montréaliin on käynnissä lcicon.lions-
clubs.org/fi/. Alennettu hinta on päättynyt 
31.3.

Juhli palvelua
Tule yhdessä lionien ja leojen kanssa 
Montréaliin ja nauti vuosikokouksesta. Pal-
vele Montréalin ihmisiä projekteissa eri puo-
lilla kaupunkia, kuule lionjohtajien ja inspi-
roivien puhujien viestejä ja tule tapaamaan 
kansainvälisen päämajan henkilökuntaa ja 
seuraavan sukupolven johtajia.
 Pääset osallistumaan Kansakuntien pa-
raatiin, juhlimaan Kampanja 100 -keräyksen 
viimeistä vuotta ja nauttimaan Montréalin 
kauniista arkkitehtuurista ja elinvoimaisesta 
taidemaailmasta.
 Myös kansainvälisen jäsenmaksun ko-
rotusehdotuksesta äänestetään vuoden 2022 
kansainvälisessä vuosikokouksessa. Ehdo-
tuksen mukaan kansainvälisiä jäsenmaksuja 
korotetaan seuraavan aikataulun mukaisesti: 
3 US dollarin korotus 1. heinäkuuta 2023, 
2 US dollarin korotus 1. heinäkuuta 2024 
ja 2 US dollarin korotus 1. heinäkuuta 2025. 
Lue lisää aiheesta www.lions.fi/uutishuone/ 
ajankohtaista/kansainvalisen-jasenmaksun- 
korotuksesta-aanestetaan/•
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S
yöpä on lapsilla harvinainen, 
mutta joka vuosi siihen sairas-
tuu 150 suomalaislasta. Kolmas-
osa heistä sairastuu leukemiaan, 
kolmasosa aivokasvaimeen ja 
kolmasosa kiinteään kasvai-
meen.

 Lasten syövillä on tänä päivänä hyvä pa-
ranemisennuste – useiden syöpien kohdalla 
80–90 prosenttia sairastuneista paranee.
 50 vuotta sitten vanhemmille ei kerrottu 
yhtä hyviä uutisia.

Ensimmäinen geenivaurio 
jo sikiöaikana
Olli Lohi työskentelee Tampereen yliopis-
tollisen sairaalan lasten syöpä- ja veritautien 
osastonylilääkärinä. Päivätyönsä ohella hän 
on Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja, 
jonka tutkimuskohteena on lasten akuutti 
lymfoblastileukemia eli ALL.
 ALL:ään sairastuu vuosittain noin 50 
lasta.
 Olli Lohi kertoo valinneensa tutkimus-
kohteekseen ALL:n nimenomaan leukemian 
yleisyyden takia.
 – Teen biologista tutkimusta eli pyrimme 
tutkimusryhmän kanssa selvittämään taudin 
syntymiseen ja kehittymiseen liittyviä solu- ja
geenitason muutoksia. Harvinaisemmista kas-
vaimista on vaikeampi koota tutkimussarjaa, 
sillä kasvaimet ovat yksittäisiä, Lohi sanoo.
 Lohi erikoistui lasten syöpätauteihin 
tehtyään aiheesta väitöskirjan ja vietettyään 
Englannin Cambridgessä post doc -jakson 
vuosina 2002–2003.
 ALL oireilee usein luusärkynä ja mustel-
mina. Potilas on kalpea ja hänellä on lämpöä.
 Kun diagnoosi ALL:stä varmistuu, Lohi 
kertoo potilaalle ja tämän perheelle, että pa-
hanlaatuiset verisolut ovat vallanneet luuy-
timen ja vievät hapen, tilan ja ravinnon ter-
veiltä soluilta.

 Lohen mukaan lasten leukemiasta tiede-
tään se, että ensimmäinen geenivaurio syn-
tyy usein jo sikiöaikana. Sairauden ryöpsäh-
täminen vaatii sen lisäksi useita geenivirheitä.
 – Yleensä oireet ilmaantuvat, kun luuy-
din on jo varsin täysi.
 ALL:n nimessä akuutti viittaa nimen-
omaan taudin nopeaan etenemiseen. ALL 
etenee viikoissa, ja jos mitään ei tehdä, se 
johtaa viikoissa tai muutamassa kuukaudes-
sa kuolemaan.
 Vielä 1950- ja 1960-luvuilla ALL:ään sai-
rastuneista voitiin parantaa 10–20 prosent-
tia. Suurinta osaa potilaista lääkärit eivät voi-
neet auttaa.

 Nykyään ALL kuuluu niihin syöpiin, 
joiden paranemisennuste on huikeat 90 pro-
senttia.

Tutkimuksen myötä 
käänne parempaan 
Käänne lasten syöpähoidoissa tapahtui 1950- 
ja 1960-luvuilla.
 – Silloin etenkin kliininen tutkimus sai 
alkusysäyksen. Tutkijat ja lääkärit yksinker-
taisesti ottivat tavoitteekseen sen, että leu-
kemia voidaan parantaa. He muodostivat 
erilaisia liittoumia, keräsivät yhdessä tietoa, 
rekisteröivät sen ja analysoivat. Hoitomene-
telmien kanssa edistyttiin, kun monissa sai-
raaloissa alettiin hoitaa leukemioita samalla 
tavalla, Olli Lohi taustoittaa.
 Yksi liittouma perustettiin vuonna 1982, 
ja se on toiminnassa edelleen.
 Pohjoismaissa toimiva NOPHO (Nordic
Society of Pediatric Hematology and Onco-
logy) pyrkii parantamaan lasten syöpähoitoa 

”Sanon usein potilasperheelle, että tänä päivänä 
lasten syövät ovat pitkälti hoidettavissa.” 

Olli Lohi tutkii lasten akuuttia 
lymfoblastileukemiaa eli ALL:ää
Lasten akuuttiin lymfoblastileukemiaan eli ALL:ään sairastuneista 
noin 90 prosenttia pystytään parantamaan. Taysin lasten syöpä- ja 
veritautien osastonylilääkäri Olli Lohen mukaan siitä on kiittäminen 
tutkijoiden ja lääkärien yhteistyötä.
laura koljonen

Olli Lohi tutkimusryhmineen on kiinnostunut 
erityisesti sellaisista ALL-tapauksista, jotka 
vaikuttavat helppohoitoisilta, mutta osoittautuvat 
vaikeiksi tapauksiksi.

KUVA: JUKKA LEHTINIEMI / TAMPEREEN YLIOPISTO

TEEMA: LAPSUUSIÄN SYÖPÄ

Pohjoismaissa, ja tekee yhteistyötä ympäri 
maailman. NOPHOn tavoitteena on koulut-
taa, rekisteröidä hoitoja ja analysoida tuloksia.
 – Asiat ovat edenneet askel kerrallaan. 
Hoitoennusteissa on harpattu aina 15 pro-
senttia per vuosikymmen. 2000-luvulla las-
ten ALL:n ennuste on kohentunut entises-
tään: vuosituhannen alussa ennuste oli 85 
prosenttia, nykyään se on jo yli 90.
 Lohi sanoo, että leukemian kohdalla hy-
viin hoitotuloksiin päästiin kliinikkotutkijoi-
den yhteistyöllä ja potilaiden mukana ololla.
 – Sitä kautta syntyi paras mahdollinen 
hoito, ja se on kerryttänyt koko ajan uusia 
hoitotapoja. Toinen iso kehitysaskel on ollut
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genomin eli geeniperimän analytiikka. Se 
on lisännyt ymmärrystä syövän monimuo-
toisuudesta ja auttanut räätälöimään hoitoja 
potilaskohtaisesti.

Hyvää elämää syövän jälkeen
ALL:n kohdalla hoito kestää nykyään kaksi 
vuotta ja yhden kuukauden. Hoidon alku on 
intensiivinen.
 – Ensimmäiset kuukaudet eristyksissä 
olo korostuu, sillä kuten kaikissa syövissä, 
myös ALL:ssä infektioriski kasvaa. Alun jäl-
keen hoidot kevenevät.
 Aiemmin lasten syöpähoidot olivat pää-
sääntöisesti aina järeitä. Nykyään hoitoon 
hyvin reagoivien potilaiden lääkekuormaa 
pyritään päinvastoin vähentämään.
 Lapsen loppuelämän kannalta hoidon ra-
juudella on merkitystä. Siksi lääkärit ja tutki-
jat selvittävät tälläkin hetkellä, voisiko osan 
lääkkeistä korvata miedommilla, mutta yhtä 
tehokkailla.
 Olli Lohen mukaan sekin on tutkinnan 
kohteena, miten lapsena annetut syöpähoidot
vaikuttavat potilaaseen aikuisena.
 – Näen vastaanotolla potilaita, jotka elä-
vät syöpähoitojen jälkeen täyttä elämää il-
man isoja haittavaikutuksia. Karkea nyrkki-
sääntö on, että kolmasosalle ei tule hoidosta 
juurikaan haittavaikutuksia, kolmasosalle tu-
lee jonkin verran ja kolmasosalle paljon. Sitä 
me tutkijat emme vielä tiedä, tuleeko hoi-
doista mahdollisesti jotakin kuormitusteki-
jöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi vanhana, 
mutta hoitojen jälkeen lapsella on oikein hy-
vät saumat elää hyvää elämää.
 Kaikki ALL:ään sairastuneet eivät edel-
leenkään selviä.
 – Kuolemantapaukset liittyvät pääasiassa 
syövän uusiutumiseen ja hoidon haittavaiku-
tuksiin. Esimerkiksi sytostaattihoidon kanssa
ollaan joskus siinä tilanteessa, että hoidon 
tehostaminen ei ole enää mahdollista, vaan 
tarvitaan kokonaan uudenlaisia hoitomuo-
toja. Siksi tarvitsemme jatkuvaa tutkimus-
työtä.• 

Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan 
Lastenklinikoiden Kummien Kummit-lehden 
numerossa 3/2021.

Lastenklinikoiden Kummit tukee lastentautien 
tutkimustyötä ja on mukana mahdollistamassa 
vuosittain noin kymmentä tärkeää lastentautien 
tutkimushanketta Suomessa.

Kummit on tukenut Lastentautien tutkimussäätiön 
kautta Olli Lohen tutkimusta lasten syöpätaudeista.

veikko teerioja

SUOMEN LIONS-LIITTO, lionsklubit sekä 
Lastenklinikoiden Kummit tekevät yh-
dessä hyvää lasten syöpätautien hoidon, 
hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehit-
tämiseksi Suomessa. Tavoitteenamme on 
kerätä yhdessä 100 000 euroa pienten po-
tilaiden auttamiseksi.
  Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi vuonna 2020 käynnisty-
nyt yhteistyö jatkuu myös tänä vuonna. 
Lionsklubit voivat osallistua keräykseen 
pienten potilaiden puolesta kukin omalla 
tavallaan – esimerkiksi järjestämällä va-
rainhankinta-tapahtuman tai lahjoitta-
malla kampanjaan haluamansa summan.

Konsertilla mukana tukemassa 
LC Vantaa/Komeetat järjestivät Tuure 
Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin tahdit-
taman hyväntekeväisyyskonsertin 7.11. 
2021. Konsertin tuotosta 7 000 euroa koh-
dentui Suomen syöpää sairastaville lapsil-
le. Tämä on suurin yksittäinen lahjoitus, 
joka kampanja-aikana on tehty. Loppuun-
myydyssä konsertissä oli osallistujia noin 
1 100.
 Kumppanuustoimialan tavoitteena oli 
järjestää Hyvän Mielen konsertteja jokai-
sessa piirissä tämän vuoden helmi-huhti-
kuun aikana. Koronatilanteen vuoksi lä-
hes kaikki piirit ovat päätyneet siirtämään 
konsertit ensi syksyyn.

 M-piirissä sen sijaan on 2VDG Arja 
Tuomisen mukaan kuitenkin tarkoitus 
järjestää jopa kaksi konserttia huhtikuus-
sa. Sydämeni tänne jää -konsertti 3.4. 
Huittisissa ja ELVIS-konsertti 10.4. Porissa.
Konsertteihin odotetaan yhteensä 650 
henkeä. Vaikka konserttien nimet eivät 
olekaan Hyvän Mielen konsertti niin mo-
lempien konserttien tuotto lahjoitetaan 
lyhentämättömänä Lastenklinikoiden 
Kummien kautta Suomen syöpälapsille.
 Myös L-piirissä on järjestetään kon-
sertti 24.4. Konserttiin odotetaan salin 
täydeltä yleisöä, 600 henkeä.

Osallistu myymällä 
koronatestejä
Lisäksi Lions-liiton kautta on mahdollista 
tilata korona pikatestejä myytäväksi kam-
panjan tukemiseksi.
 Lakkapää Oy:ltä tilattuna viiden tes-
tin pakkauksia myymällä eteenpäin, jää 
lahjoitettavaakin Suomen syöpää sairas-
tavien lasten hyväksi Lastenklinikoiden 
Kummien kautta. Tammikuun 2022 ai-
kana on korona pikatestejä tilattu yhteen-
sä 8 395 kappaletta. Tarkista tilaustiedot 
Suomen Lions-liiton LION-viestistä.
 Kutsumme kaikki lionit tekemään hy-
viä tekoja syöpää sairastavien lasten hy-
väksi.• 

Lionit tukemassa pienten potilaiden hoitoa

Tavoitteenamme on kerätä 
yhdessä 100 000 euroa 
pienten potilaiden auttamiseksi.

KUVA: ANNA-KAISA JANSSON
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Kuvernöörineuvosto kokoontui Kokkolassa
Kuvernöörineuvoston kokous käynnistyi Kokkolassa juhlavasti 
Leijonahengen tahdissa. Kolmipäiväisen tapahtuman järjestivät 
LC Kokkola/Kokkotar, LC Kaarlela ja Suomen Lions-liitto.
KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUS / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

A
vajaisissa liiton puheenjohtaja
Sanna Mustonen kertoi, että 
Venäjän hyökätessä Ukrainaan 
katastrofirahastomme on otet-
tu tehokkaasti käyttöön avun 
välittämiseksi.
    – Kiitän lämpimästi jo osal-

listuneita klubeja, jotka ovat toimineet in-
himillisyyden ja paremman tulevaisuuden 
puolesta. 
 Leojen kauden varapresidentti Elina 
Laakso lupaili puheenvuorossaan, että suu-
rin osa leoklubeista on noussut koronakoo-
masta toimintaan ja loputkin jo venyttelevät.
 Kokkolan kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Sari Innanen sanoi juhlapu-
heessaan, että pandemian aiheuttamien vau-
rioiden korjaamisessa tulee lionstoiminnalla 
olemaan tärkeä tehtävä tulevaisuudessa.
 – Suomen Lions-liitto on rientänyt apuun
sotatilanteessa ja kohdentanut apua sinne, 

missä sitä tarvitaan. Koko maailman on aika 
avata sielu, mieli ja sydän Ukrainalle. Kaikki 
koordinoitu apu on tarpeen.
 O-piirin piirikuvernööri Helinä Marja-
maa muistutti lopuksi, että yhteistyölle ja hy-
vän tekemiselle on tilausta jatkossakin ja sen 
vuoksi lionstoiminta pitää saada entistä hou-
kuttelevammaksi. 
 Seminaariosuudessa brändityöryhmän 
jäsenet Tapani Rahko ja Raimo Sillanpää 
esittelivät Lions-brändin kirkastamista ja 
LIONS2030-stragiatyöryhmän vetäjän Antti
Forsellin osuudessa ryhdyttiin työpajoissa 
miettimään, miltä toimintamme näyttäisi 
vuonna 2030 erilaisilla visioilla. 

”Pandemian aiheuttamien vaurioiden 
korjaamisessa tulee lionstoiminnalla olemaan 
tärkeä tehtävä tulevaisuudessa.”
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Noin 130 leijonaa kokoontui Kokkolaan kuvernöörineuvoston kokoukseen ja seminaariin maaliskuun toisena viikonloppuna.

 Leijonat puhtaan veden puolesta -työ-
ryhmän puheenjohtaja Mika Pirttivaara 
kertoi puolestaan Kulmat kuntoon -talkoi-
lusta sekä Vesiviisaus-hankkeesta, jossa lei-
jonat ovat kulttuuriperinnön vaalijoina.

Poimintoja päätösasioista
Kuvernöörineuvosto käsitteli vuosikokouk-
sen päätettäväksi esitettävät asiat kuten toi-
mintasuunnitelman ja talousarvion kaudelle 
2022–23, vuosikokousaloitteet ja esityksen 
liiton jäsenmaksun pysymisestä ennallaan.
 Jäsenmaksuihin esitetään kahta uutta 
jäsentyyppiä, opiskelijajäsentä ja Leo-Lion 
-jäsentä. Molemmissa jäsentyypeissä jäsen-
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KUTSU
KUVERNÖÖRI-
NEUVOSTON

JÄRJESTÄYTYMIS-
KOKOUKSEEN
1/2022–2023

Aika: Sunnuntai 12.6.2022 klo 10.00
Paikka: Original Sokos Hotel Vaakuna, 

Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola

Kutsumme vuosikokouksessamme 
kaudelle 2022–2023 valitun 

kuvernöörineuvoston jäsenet sekä 
liiton toimialajohtajat kuvernööri-

neuvoston järjestäytymiskokoukseen, 
joka pidetään vuosikokousviikonlopun 

sunnuntaina 12.6.2022 klo 10.00. 

Tervetuloa!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Sanna Mustonen Petri Kaukiainen
 puheenjohtaja  toiminnanjohtaja

Mäntykankaan koulun V musiikkiluokan 
oppilaat esiintyivät opettajansa Lea Ridanpään 

johdalla avajaisissa.
KUVA: ANNA-KAISA JANSSON

maksu on 50 prosenttia täydestä jäsenmaksusta.
 Uutta teemaa kaudelle 2023–24 ei esitetä 
strategiatyön ollessa kesken. Vuosikokous 2021 
päätti kauden 2022–23 kotimaiseksi teemaksi 
2022–23 Lions – avoin muutokselle / Lions – öppen
för förändring.
 Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokouk-
selle, että se hyväksyy joulukortti- ja arpa-aktivi-
teetit kaudelle 2022–23. Esityksen mukaan pai-
nettavien arpojen määrää kasvatetaan siten, että 
jokaiselle jäsenelle lähetetään viisi arpaa, eikä 
arpoja lähetetä enää klubeille. Näin jokaisella 
lionilla olisi halutessaan mahdollisuus osallistua 
Lions-arpajaisiin ja samalla kevennetään klubien
toimintaa.
 Kuvernöörineuvosto merkitsi tiedoksi saa-
puneet hakemukset liiton puheenjohtajaksi ja 
varapuheenjohtajaksi ja vahvisti myös liiton 
monivuotisten työryhmien puheenjohtajien jat-
kamisen tehtävissään. Osaan tehtävistä on vielä 
haku auki.
 Kuvernöörineuvosto päätti, että Suomen 
Lions-liitto ry liittyy Opintotoiminnan keskus-
liitto ry:n jäseneksi, Punainen Sulka -avustus-
ten käytöstä kaudella 2022–23 sekä brändityö-
ryhmän toimenpide-ehdotukset suomalaisen 
Lions-brändin kirkastamiseksi. Kiusaamisesta 
terveeseen nettikäytökseen, Kitenet-kampan-
jaa päätettiin jatkaa kaudella 2022–23. Leijo-
nat puhtaan veden puolesta -työryhmä muut-
tuu monivuotiseksi ja sen uudeksi nimeksi tulee 
Ympäristöleijonat.•
Lue lisää kokouspäivästä osoitteesta www.lions.fi.

• LC ALAHÄRMÄ esittää, että Suomen 
Lions-liitto vaImistelee testamenttipalvelun 
kehittämisen, kuten useat muut liitot 
ovat tehneet, kun rahankeräyslain vuonna 
2020 muutoksen myötä ei rahankeräys-
lupaa vaadita testamenteilla kerättyihin 
varoihin. Kuvernöörineuvoston päätös-
esitys on, että aloite hyväksytään.

• LC ESPOO/OLARI ehdottaa, että 
Suomen Lions-liitto ryhtyy valmistelemaan 
vuosittaista kampanjaa, jossa on mukana 
merkittävä medianäkyvyys. Kampanja 
järjestetään valtakunnallisesti ja kertyneet 
varat jaetaan paikallisille klubeille 
käytettäväksi nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi. Kuvernöörineuvoston 
päätösesitys on, että aloite hylätään.

• LC HELSINKI/FINLANDIA esittää, että 
”Auta Lasta, Auta Perhettä” -aktiviteetti 
tulee Lions-liiton koordinoimaksi ja 
kehitettäväksi aktiviteetiksi, jolla on myös 
valtakunnallisia kumppaneita ja aktiivista 
yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on, 
että aloite hyväksytään.

• LC HELSINKI/MALMITTARET esittää 
Lions-lupauksen sisällön keventämistä. 
Jäseneksi ottamisen päivittäminen 
nykypäivään, liialliset vaatimukset pois. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on, 
että aloite hyväksytään.

• LC HELSINKI/PAKINKYLÄ esittää, 
että jatketaan liiton katastrofirahaston 
täydentämistä ja käyttöä myös tulevilla 
kausilla. Kuvernöörineuvoston päätös-
esitys on, että aloite hyväksytään.

• LC KUOPIO/CANTH esittää sähköisen 
tallennustilan tarjoamista kaikille Lions-
liiton klubeille asiakirjojen ja dokumenttien 
sähköiseen tallentamiseen keskitetysti 
Lions-liiton toimesta. Kuvernöörineuvoston 
päätösesitys on, että aloite hylätään.

• LC LAPPI TL esittää, että Uhrin ansiosta 
lippu liehuu -salkolaatta kiinnitetään 
muistutukseksi raskaista uhrauksista 
jokaiseen klubin toiminta-alueella 
olevaan julkisen sektorin lipputankoon. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on, 
että aloite hylätään.

• LC LEMPÄÄLÄ/KANAVA ehdottaa 
lasten ja nuorten mielenterveystyötä 
avustuskohteeksi Suomen Lions-liiton 
tulevissa varauskeräyshankkeissa. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on, 
että aloite hylätään.

• LC UURAINEN esittää opiskelijajäsen- 
jäsenluokan lisäystä Suomen Lions-liitto 
ry:n jäsenmaksuperusteisiin (Kotimainen 
jäsenmaksu). Kuvernöörineuvoston 
päätösesitys on, että aloite hyväksytään.

• LC VANTAA/SIMONKYLÄ ehdottaa 
uudistusta Lions-kokousten avausrutiineihin 
korvaamalla Leijonahenki-laulu muulla, 
ajan henkeen paremmin sopivalla tavalla. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on, 
että aloite hylätään.

Seuraavat vuosikokoukset 2022 jälkeen 
järjestetään 2023 Espoossa ja 2024 
Turussa laivakokouksena. Vuoden 2025 
vuosikokoukselle ei ole järjestäjää. Vuodelle 
2026 sen sijaan on hakemus, joka merkittiin 
tiedoksi. Klubeja kannustetaan hakemaan 
vuoden 2025 vuosikokouksen järjestämistä.

KYMMENEN  ALOITETTA VUOSIKOKOUKSELLE

VUOSIKOKOUKSELLE jätettiin kymmenen klubialoitetta ja yksi vuosikokouspaikkakunta-
hakemus. Kuvernöörineuvosto käsitteli aloitteet ja antoi esityksensä vuosikokoukselle. 
Vaikka kuvernöörineuvosto esittää joidenkin aloitteiden hylkäämistä, sisältävät nekin hyviä 
avauksia lionstoiminnan kehittämiseen ja osa ideoista huomioidaan jo ennen vuosikokousta.
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69. VUOSIKOKOUS
11.6.2022 KOUVOLASSA

Etävuosikokouksen 12.6.2021 päätöksen mukaisesti 
Suomen Lions-liitto ry:n 69. vuosikokous 

pidetään Kouvolassa 11.6.2022.

Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja 
lähettämään kokoukseen edustajansa, 

jotka määräytyvät sääntöjemme § 9 mukaan. 

Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, 
jotka ilmoittautumisen yhteydessä esittävät klubin varmentaman 

pöytäkirjanotteen tai valtakirjan heidän nimeämisestään 
klubinsa edustajiksi. Vuosikokouskutsu esityslistoineen 
ja valtakirjoineen lähetetään lionsklubien presidenteille 
toukokuun alussa. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

ovat tulostettavissa kotisivuiltamme 
(www.lions.fi – Jäsenille).

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

 
Tervetuloa!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Sanna Mustonen Petri Kaukiainen
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja

69:E ÅRSMÖTET
11.6.2022 I KOUVOLA

Enligt beslut av årsmötet på distans 12.6.2021 
håller Finlands Lionsförbund rf 

sitt 69:e årsmöte 11.6.2022 i Kouvola.

Härmed inbjuder vi alla klubbar i vårt land 
till att sända sina representanter i enlighet med 

§ 9 i våra stadgar till mötet.  

Som officiella representanter för klubben betraktas de lions, 
som vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt protokollsutdrag 

eller fullmakt, som anger att de utsetts till klubbens representanter. 
Årsmöteskallelsen med föredragningslista och fullmakt sänds till 

lionsklubbarnas presidenter i början av maj. 
De ärenden som behandlas på årsmötet, 

kan skrivas ut från vår webbsida 
(www.lions.fi/www.lions.fi – För medlemmar).

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

 
Välkommen!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Sanna Mustonen Petri Kaukiainen
 Ordförande Verksamhetsledare

Kerro palvelustamme
KLUBIT OVAT kahden koronavuoden aikana löytäneet uusia kei-
noja palvella. Palvelutyö on ollut toki haasteellista, mutta se ei ole 
loppunut. Mikä hienointa, palvelun myötä on syntynyt kerrotta-
vaksi paljon uusia tarinoita. 
 Apua tarvitsevien palvelua vaikeampaa on ollut saada uusia 
leijonia mukaan toimintaamme. Sekin on silti onnistunut jokai-
sessa liiton piirissä. Asian todistaa vaikkapa LION-lehtemme terve-
tulotoivotukset isolle joukolle uusia jäseniä. Joukkomme on kas-
vanut leijonilla, joilla on moninaisia taitoja ja taustoja.
 On ilmeistä, että koronan helpottaessa myös klubien jäsen-
määrät kääntyvät kasvuun. Uskallan väittää näin, koska kohtaan 
viikoittain ihmisten halua yhdessä oloon ja toistensa auttamiseen. 
Siksi meidän pitää olla juuri nyt aktiivisia. Meidän tulee kertoa 
monia kanavia käyttäen mahdollisuudesta auttaa juuri leijonana 
maailman suurimmassa palvelujärjestössä. Ja kertoa kannattaa, 
sillä yhdessä voimme tehdä yhä enemmän hyvää.
 Viimeisen vuoden ajalta voin itse kertoa tarinaa vapaaehtoi-
sesta palvelutyöstä huiman taitavien ja ahkerien leijonien kanssa. 
Tästä joukosta ylpeänä haluan edelleen olla mukana edistämässä 
klubien, piirien ja liittomme asioiden eteenpäin menoa.•

Ehdokkaat kaudelle 
2022–2023

107-A, VCC HEIKKI MÄKI

Yhdessä voimme tehdä 
yhä enemmän hyvää.
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SUOMEN LIONS-LIITON EHDOKKAAT kaudelle 2022–2023 
on asetettu. Varapuheenjohtajaehdokkaaksi on asetettu 
kolme ehdokasta: C-piirin aiempi piirikuvernööri IPDG Nina Moilanen, 
LC Vihti, B-piirin piirikuvernööri DG Mika Pirttivaara, LC Tapiola 
ja liiton kumppanuusjohtaja MDC, PDG Veikko Teerioja, 
LC Lappeenranta, D-piiri. Puheenjohtajaehdokkaaksi on ehdotettu 
nykyistä varapuheenjohtajaa Heikki Mäkeä. Kannatustodistuksen 
antoi Heikki Mäen klubi, LC Paattinen A-piiristä.
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Jäsenhankintaa 
palvelutyön kautta
VOIMAKKAASTI LASKEVA jäsenmäärä on ollut
totta useita vuosia. Jäsenhankinta saattaa jä-
senistämme kuulostaa jo loppuun käsitellyl-
tä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Suuri kiitos ak-
tiivisille klubeillemme, jotka ovat jaksaneet 
ja jaksavat koko ajan tehdä jäsenhankintaa 
erilaisin keinoin.
 Miten sitten jäsenhankinta ja palvelutyö 
liittyvät toisiinsa? Kokemukseni aktiivisesta 
klubi-, piirihallitus- ja liiton toimikuntatyöstä
ovat muokanneet arvomaailmaani kohti pal-
velukeskeisempää lionstoimintaa. Vaikka 
yhteiskunta ympärillämme on muuttunut 
valtavasti 2010-luvulla, on palvelutoimin-
tamme pysynyt lähes muuttumattomana, 
toki uusia menetelmiä hyödyntäen ja siksi se 
tulee pysymään tärkeimpänä yhteiskunnas-
sa näkyvänä toimintamuotonamme. Haluan 
rohkaista klubejamme tuomaan aktiivisem-
min järjestöämme esille palvellessamme ja 
korostamaan mottoamme Me palvelemme. 
Rohkeasti osoittamalla, että tämänkin palve-
lun suorittivat lionit, herätämme ympäristön 
mielenkiinnon ja vahvistamme uusien jäsen-
ten mukaantuloa.
 Olen huomannut, että hyvän tekeminen 
kumpuaa ”pienen ihmisen” tai lionin sydä-
mestä ja laajenee klubityön kautta vaiheit-
tain maan ja maailmanlaajuiseksi palvelu- ja 
avustustyöksi. Tämän toiminnan tukeminen 
ja laajentaminen on lähtökohtana ehdokkuu-
delleni.
 Vain sinä hyvä Lion, päätät mahdollisuu-
destani vaikuttaa esittämääni jatkossakin.•

Voimaa ja iloa 
merkityksellisyydestä
LIONS-LIITON strategiatyöryhmä on aloitta-
nut toimintansa viime syksynä, tavoitteenaan
vahva ja määrätietoinen lionstoiminta vuonna
2030. Tarkistamme keskeiset lion-arvomme 
ja askelmat päämääräämme saavuttamiseksi. 
Tahdommeko ottaa entistä isomman roolin 
yhteiskunnan palvelutarpeiden täyttäjänä, 
mihin aktiviteetteihin haluamme keskittää 
voimamme? Millä tavoin voimme kasvattaa 
yleisön tietoisuutta meistä, miten houkutte-
lemme mukaan lisää jäseniä?
 Liiton ja piirien tehtävänjakoa tarkas-
tellaan, tavoitteena on taata kaikille klubeil-
le tuki palvelutoimintaan. Onko toiminnot 
järjestetty tehokkaasti, voimmeko luopua 
jostain ja saada jotain tärkeää tilalle? Miten 
voimme reagoida muuttuviin tilanteisiin ja 
yllättäviin avuntarpeisiin nopeammin eri ta-
soilla?
 Näihin keskeisiin kysymyksiin työryh-
mässä etsimme vastauksia – näihin tulevai-
suustalkoisiin kutsumme mukaan kaikkia 
klubeja ja jäseniä. Haluamme, että jokainen 
jäsen tunnistaa myös itsensä yhteisistä ar-
voista ja toimintaperiaatteista, ja että jokai-
nen klubi voi tuntea päämäärät omikseen.
 Toimintamme ytimessä on auttamisen 
ilo. Autan ja saan – saan kohdata toisen ih-
misen, saan olla hänelle tarpeellinen – an-
namme merkityksen toinen toisillemme. 
Yhdessä tehden ja iloiten. Sydämenasianani 
on varmistaa, että myös 2030 olemme voi-
makkaita palvelussamme.•

Me pystymme 
hyvän ihmeisiin
Kun tietää, minne on menossa, 
sinne on helpompi päästä.

– Liisa Ihmemaassa

OMA AIKAMME toisten hyvinvoinnin ja elin-
voimaisen maapallon hyväksi on suurimpia
lahjoja, joita me voimme antaa. Yhteiset 
tavoitteemme selkeyttävät lionstoiminnan 
suuntaa Suomessa osana kansainvälistä jär-
jestöämme. 
 Meissä leijonissa on valtava voimavara, 
minkä olen huomannut vetäessäni työpajoja
eri lionspiireissä ja -tilaisuuksissa. Tuosta voi-
mavarasta kumpuaa lionstoimintamme. Sen 
ytimessä olemme me eri-ikäiset ja -taustaiset
leijonat ja omaleimaiset klubimme. Me pys-
tymme hyvän ihmeisiin. Se houkuttelee mui-
denkin ihmisten hyvyyden ja kauneuden esille.
 Me leijonat tarvitsemme osallistuvaa, in-
nostavaa ja kannustavaa johtamista. Se tuo 
meidän parhaat puolemme esille. Palvelen, 
että sinä ja klubisi onnistutte ja pääsette to-
teuttamaan itseänne vahvuuksistanne pon-
nistaen.
 Tarjoan ihmislähtöisen lions- ja vapaa-
ehtoistoiminnan johtamisosaamista, käy-
tännössä osoitettua strategista ajattelua ja 
toimeenpanokykyä sekä ymmärrystä maail-
massa tapahtuvien muutosten vaikutuksista. 
Tuon mukanani laajat yhteydet päättäjiin ja 
lionstoimintamme kannalta keskeisiin yh-
teiskunnallisiin toimijoihin.
 Kutsun sinut ja klubisi matkakumppa-
niksi luottaen yhteiseen lionstulevaisuuteem-
me, kunnioittaen toisiamme ja ilolla tehden. 
Kulkekaamme yhdessä leijonanloikin eteen-
päin ja perille.•

107-C, IPDG NINA MOILANEN

Toimintamme ytimessä
on auttamisen ilo.
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107-B, DG MIKA PIRTTIVAARA

Leijonissa on 
valtava voimavara.
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107-D, MDC, PDG VEIKKO TEERIOJA

Hyvän tekeminen kumpuaa 
lionin sydämestä.
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A
vajaisissa todettiin, että erityi-
sesti pandemian aikana on tär-
keää pitää huolta jäsenistä ja 
olla yhteydessä. Kansainväli-
sen järjestön uusi brändi-isku-
lause on Serving the World in 
Need. Se haastaa meidät pal-

velemaan avun tarpeessa olevia kaikkialla 
maailmassa.
 NSR:n kantavaksi teemaksi oli valittu 
Miten voimme palvella paremmin. Palvelem-
me yhteisöllisesti omassa yhteisössämme. 
Samalla opimme ja kehitymme. Kun huo-
lehdimme jäsenkehityksestä, se tukee myös 
palvelun kasvua.
 GMA-seminaarissa käsiteltiin uutta maa-
ilmanlaajuista jäsentoiminnan lähestymis- 

Palvelemme avun tarpeessa 
olevia kaikkialla maailmassa
Lionien Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston NSR:n kokous 
järjestettiin 22.–23.1. virtuaalisena Islannin Reykjavikista. 
Tapahtumaan oli rekisteröitynyt yhteensä 200 osallistujaa. 
Osallistujia oli eri seminaareissa, kokouksissa ja muissa 
tapahtumissa keskimäärin noin 140.
NSR-KOKOUS / tapani rahko, nsr-oc-jäsen

tapaa Global Membership Approach. Lähes-
tymistapa jakautuu neljälle osa-alueelle: 
uusien klubien perustamiseen, uusien jä-
senten sekä jäsenistön ystävyydestä ja mo-
tivaatiosta huolehtimiseen, mielekkääseen 
ja laadukkaaseen palveluun, joka vaikuttaa 
jäsentyytyväisyyteen sekä johtajien tukemi-
seen ja koulutukseen. 
 Piireihin perustetaan tiimit kaikille nel-
jälle osa-alueelle. Motivaation ylläpitämisek-
si järjestetään kokous kerran kuukaudessa 
sekä tiedotetaan toiminnasta piirilehdissä 
ja jaetaan menestystarinoita. GMA-lähes-
tymistapaa pilotoi 14 piiriä, joista yksi on 
Ruotsissa ja kaksi Suomessa. GMA-toimin-
ta sisällytetään myös 1VDG-koulutukseen. 
GMA-seminaarin lopuksi pidettiin työpaja.

Virtual NSR 2022 -kokoukseen oli rekisteröitynyt yhteensä 200 osallistujaa.
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NSR:n neuvoston kokous
Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston tärkeim-
mät yhteiset päätökset tehdään neuvoston 
kokouksessa. Se järjestetään kaksiosaisena, 
jolloin kaikki raportit ja päätösasiat esitel-
lään ja keskustellaan ensimmäisenä kokous-
päivänä. Varsinaiset päätökset tehdään toisena
kokouspäivänä.
 Neuvoston kokouksessa palautettiin 
mieliin edellisenä vuonna Suomessa järjeste-
tyssä NSR-kokouksessa annetut, palvelutoi-
mintaa koskevat suositukset, jotka koskivat 
muun muassa ympäristöä metsissä ja arkti-
sella alueella sekä työttömien henkilöiden 
auttamista.
 NSR:n taloudessa hallintobudjetista huo-
mattava osa liittyy yhteispohjoismaisiin ta-
pahtumiin kansainvälisessä vuosikokoukses-
sa. Pandemiasta aiheutuneiden säästöjen an-
siosta kuluvalla kaudella yhteistä hallinto-
maksua ei peritty lainkaan. Seuraavan kau-
den budjetin kohdalla tehtiin päätös, että 
hallintomaksua ei peritä tälläkään kertaa, 
mikäli seuraavakin kansainvälinen vuosi-
kokous järjestetään virtuaalisena. Sen sijaan 
hallintomaksusta peritään puolet budjetin 
summasta, mikäli kansainvälinen vuosiko-
kous voidaan järjestää fyysisenä tapahtumana.
 NSR toteuttaa yhteispohjoismaisesti ra-
hoitettuja, kaksivuotisia palveluprojekteja, 
joista viimeisimmät ovat olleet Afrikassa ja 
Lähi-Idässä. Tällä hetkellä käynnissä oleva 
projekti, lastenosaston rakentaminen sai-
raalaan Tansaniassa toteutetaan tanskalais-
ten lionien johdolla. Projekti on pääsemässä 
käyntiin pandemiasta aiheutuneiden viiväs-
tymisten jälkeen. Edelliset projektit olivat 
pakolaiskeskusten rakentaminen Libanoniin 
ja Turkkiin.

Seuraava projektiehdotus Norjasta
Seuraavaksi, puolentoista vuoden kulut-
tua alkavaksi yhteiseksi projektiksi valit-
tiin Norjan lionien ehdotus mahdollisuuk-
sien luomiseksi kestävän maanviljelyn kautta 
Ugandassa. Muut projektiehdotukset olivat 
Suomen aurinkokeitinprojekti Keniassa sekä 
Ruotsin lionien ehdotus uuden alun tarjoa-
misesta seksuaalisesta väkivallasta selvin-
neille Kongon tasavallassa.
 NSR:n pysyvä nuoriso-ohjelma on nuor-
ten sinfoniaorkesteri Orkester Norden, jota 
Suomi isännöi Lahdessa vielä vuoden 2024 
loppuun saakka.
 Meneillään olevia kehitysprojekteja ovat 
NSR:n yhteisten nettisivujen perustaminen 
sekä koko NSR-toiminnan uudistamisprosessi.

Kehittämisideoina ovat tulleet esille NSR:n 
toimintaa ja saavutuksia koskevan tiedon vä-
littäminen jäsenistölle sekä yhteisen tai yh-
teisesti koordinoidun palvelun lisääminen. 
Yhteispohjoismaisen polkupyöräviestin koh-
dalla todettiin, että se on peruttu kiinnostuk-
sen puutteen vuoksi.
 Neuvoston kokouksen lopussa oli kandi-
daattien esittely, jossa CC Sanna Mustonen
ja PCC Pirkko Vihavainen esittelivät Pirkon
ehdokkaana kansainväliseksi johtajaksi. Lo-
puksi NSR-koordinaattori Björn Hägerstrand
informoi Montréalin kansainvälisen vuosi-
kokouksen yhteispohjoismaisten tapahtu-
mien järjestelyistä.

NSR yhteiseksi ja avoimeksi
Toinen kokouspäivä aloitettiin pohjoismais-
ten kansainvälisten johtajien ID-raportilla. 
He kertoivat kansainvälisen hallituksen viime-
aikaisista päätöksistä.
 Päivän seminaarien jälkeen pidettiin 
NSR:n teemaan liittyvä paneelikeskustelu, 
johon oli kutsuttu kuusi panelistia. Aiheena 
oli Miten voimme palvella paremmin.
 Paneelissa todettiin, että Virtuaali NSR 
2022:n ohjelma kattoi lionien palvelun tär-
keimmät asiat, kuten järjestön kansainväli-
sen verkoston, LCIF:n palveluohjelmat, vah-
vat kumppanuudet, palvelumahdollisuudet 
maailmanlaajuisiin palvelukohteisiin, jäsen-
kysymykset, johtamiskoulutuksen, brändi-

toiminnan ja viestinnän. Näitä kaikkia aluei-
ta voidaan aina parantaa, kun palvelemme 
hädässä olevaa maailmaa.
 Palvellaksemme paremmin voidaan ot-
taa käyttöön uusia työkaluja, tekniikoita ja 
uusia palvelutapoja nykyaikaista teknologiaa 
hyödyntäen. Kumppanuuksien avulla voi-
daan moninkertaistaa palvelun vaikutukset.
 Nykyisten, yhteisten IR-palveluprojek-
tien lisäksi suositellaan lisää pohjoismaista, 
koordinoitua palvelua liittyen esimerkiksi 
tulevaisuuden turvaamiseen ja esimerkik-
si ympäristöön. Yhteinen palvelu voisi olla 
joko yhteisiä projekteja tai samankaltaista 
palvelua suunnilleen samaan aikaan kaikissa 
Pohjoismaissa.
 Jäsenkehitykseen tähtäävää toimintaa 
tarvitaan laajasti. Jäsentyytyväisyys on tär-
keää klubitasolla. Tämä voi johtaa menes-
tykseen myös muilla toiminta-alueilla.
 Pandemian aikana on tärkeää pitää yh-
teyttä. Näinä aikoina on jopa aiempaa tär-
keämpää tarjota apua. Lopuksi paneeli totesi, 
että NSR-yhteistyöstä ja saavutuksista tarvi-
taan lisää tietoa. NSR:n tulisi olla kaikille lio-
neille yhteinen ja avoin. Pohjoismaisina lio-
neina voimme tehdä enemmän – yhdessä.
 NSR:n päätteeksi Islannin Lions-puheen-
johtaja Þorkell Cyrusson luovutti NSR:n 
symbolit, viikinkipatsaan ja kuultokudoksen 
seuraavalle NSR:n isäntämaalle Ruotsiin.•

Pohjoismaisina lioneina voimme tehdä 
enemmän – yhdessä.
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Kansainvälisen järjestön uusi brändi-iskulause on Serving the World in Need. Se haastaa meidät palvelemaan 
avun tarpeessa olevia kaikkialla maailmassa.
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V
arainkeruukeinoina Norjan Ted 
Walter Sjoen esitteli Lions-voh-
velipäivän. Kaikki Norjan klu-
bit paistavat vohveleita, nyt yh-
distettynä Euroopan laajuiseen 
LCIF-päivään. Tämä tuo näky-
vyyttä, positiivista mielikuvaa 

ja kampanjalle rahaa.
 Tanskan kampanjajohtajana nyt toista 
vuotta toiminut ID Bent Jespersen kertoi LC 
Hellerupin palautuspullokuitti-aktiviteetista. 
Keräyslaatikoiden näkyvyyttä ja lahjoitusten 
houkuttelevuutta lisättiin teippaamalla nii-
hin kuukausittain vaihtuvia kuvallisia kerto-
muksia, aiheina muun muassa lasten syöpä, 
tuhkarokko ja diabetes. Tuotto nousi viime 
kaudella jopa 9 000 US dollariin.
 Itse kerroin Suomen virtuaali-pikkujou-
lusta, Melvin-kilpailusta ja jäsenkeräyksestä 
laittamalla hattu kiertämään. Hatusta olen 
vetänyt jo yli 3 000 euroa ja 31 ”nollaklubia” 
on nyt mukana kampanjassa.

Pohjoismaisia menestystarinoita
Pohjoismaiden yhteistyöneuvoston NSR:n kokouksessa 
Pohjoismaiden menestystarinoista kerrottiin otsikolla 
LCIF for success. Islannin Kampanja 100 -koordinaattori 
Kristinn Hannessonin johtamaa LCIF-seminaaria 
seurasi parhaimmillaan 152 henkeä. 
NSR-KOKOUS / pcc heikki hemmilä pmjf, lions-liiton lcif-koordinaattori

Maailmaa parantamassa
Edellinen LCIF-puheenjohtaja Gudrun Yn-
gvadottir kertasi pohjoismaisia menestys-
tarinoita kuten Norjan kouluprojekti Syy-
rian pakolaislapsille Libanonissa, Suomen 
aurinkokeitinhanke Keniassa sekä kansain-
välinen diabeetikkonuorten leiri Suomessa. 
Lisäksi hän muistutti Lions Questin merki-
tyksestä nuorison kasvun tukena ja kuinka 
Tanska on vienyt sitä Georgiaan.
 Minullekin uusi oli Islannin etälääketiede-
hanke. Reilun 4 000 asukkaan Vestmanna-
saarille hankittiin muun muassa silmän- 
pohjakamera, silmänpohjan valokerrosku-
vauslaite, silmänpainemittari ja näkökentän 
tutkimuslaite, joiden kuvat silmälääkäri lukee
etänä Reykjavikissa. 
 Ruotsin lionit ovat rakentaneet terveys-
keskuksen Somalian Beeliwacatayhun vä-
hentämään alueen korkeaa lapsi- ja äitiys-
kuolleisuutta. Lisäksi heillä on alueella pora-
kaivoprojekti ja telttoja alueen pakolaisleirillä.
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Toisena kokouspäivänä ilmastonmuutos 
ja ympäristö olivat tärkeissä rooleissa.
KUVA: PIXABAY

Edellinen LCIF-puheenjohtaja Gudrun Yngvadottir esitteli ensimmäistä yhteispohjoismaista 
diabeetikkonuorten leiriä, joka järjestetään Tampereen Varalassa ensi heinäkuussa.

Milanon vuosikokouksessa lionien ”Nobelin”
saaneen Denis Mukwegen perustamaa Panzi- 
sairaalaa Kongon demokraattisessa tasaval-
lassa tukee muun muassa PID Kenneth Pers-
sonin tyttären Shalinin perustama klubi ai-
noana aktiviteettinaan.
 Norjan lionit ovat rakentaneet koulun 
sisällissodan runtelemaan Sierra Leoneen. 
Lisäksi Zambian yhteen terveyskeskukseen 
on asennettu aurinkovoimalaitos mahdol-
listamaan ympärivuorokautinen toiminta. 
Samalla on varustettu kolme turvahuonetta 
synnyttäjille.
 Viimeiseksi Gudrun esitteli innoittamansa
Kili for Kids -keräyksen. Sillä varustetaan Ke-
nian orpolapsille 200-paikkainen koulukoti, 
Amrita Center. Kymmenen eri maista olevaa 
naisleijonaa kiipesi 2019 Kilimanjarolle ta-
voitteenaan kerätä 100 000 US dollaria. Vielä
puuttuvan reilun kymppitonnin toivotaan 
täyttyvän lahjoituksin, jotka ovat edelleen 
Melvin-kelpoisia ja Kampanja 100:a kerryt-
täviä. Monet näistä naisista ovat ystäviäni, 
ja itsekin Kilin huiputtaneena kävin jo tuke-
massa projektia osoitteessa www.lions-clubs.
org/en/kiliforkids.
 Viimeisen esityksen piti CA IV eli Eu-
roopan alueen Kampanja 100:n varapuheen-
johtaja PID Robert Rettby. Hän kertoi kam-
panjan tähän mennessä saaneen kokoon 250 
miljoonaa US dollaria, malliklubeja on yli 
4 000 ja suurlahjoittajia ja johtavia lahjoitta-
jia 588. Suomessa malliklubeja on 11 ja suur-
lahjoittajia yksi. Tulkaahan muutkin mukaan 
maailmaa parantamaan, rohkeasti!•
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N
ew Voices – Uusia ääniä on idea, 
uusi ääni on uusi jäsen, uusi 
ääni on vähemmistö, uusi ääni 
on New Voices -toimikunta, 
uusi ääni on lion. Tulevat piiri-
kuvernöörit etsivät kuumeises-
ti tulevia New Voices -virkaili-

joita omalle kaudelleen. Tämä toiminta tulee 
jatkumaan myönteisten ja innokkaiden lio-
nien ansiosta.

Visio
Jokaisella on tarina, jota ei voi kopioida. Si-
nun tarinasi, klubisi tarina, piirisi tarina, mo-
ninkertaispiirin tarina, Lions-järjestön tarina.
New Voices -virkailijat piirissä kertovat ta-
rinansa ja etsivät tapoja jakaa viestejään. 
He esittelevät ohjelmaa eri tilaisuuksissa ja 
toimivat roolimalleina. He kannustavat ja 
mentoroivat muita ottamaan vastaan johto-
rooleja ja työskentelevät klubien ja piirien 
kanssa tehdäkseen jäsenkunnasta vahvemman
ja syrjimättömämmän. Näin saadaan toimi-
maan vuoropuhelu ja viestintä klubin ja pii-
rin välillä.

Jokaiselle lionille ja leolle ääni
Uusia ääniä aloite edistää sukupuolten välistä 
tasa-arvoa ja moninaisuutta ja sen tavoittee-
na on lisätä järjestössä naispuolisten jäsen-
ten, nuorten aikuisten ja muiden aliedustet-
tujen väestönosien määrää.
 Uusia ääniä on ruohonjuuritason aloite, 
jonka tavoite on jakaa tarinoita paikallisella
tasolla pyrkien siten inspiroimaan muita ja 
mainostamaan organisaatiota ja sen ponnis-
teluja myös muille kuin lioneille paikkakun-
nillamme. 
 Uusia ääniä -aloite on: 
 1. Uusien ideoiden jakamista ja toisil-
tamme oppimista varten. Se pyrkii kannus-
tamaan klubeja dynaamisuuteen ja inno-
vatiivisuuteen kokeilemalla jotain uutta ja 
antamaan kaikille mahdollisuuden kasvaa 
henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.
 2. Tunnustuksen antamiseksi erinomais-
ten lionien ja leojen ahkerasta työstä markki-
noinnin, jäsenyyden, johtajuuden ja palvelun 
osa-alueilla.
 3. Syrjimättömyyttä varten sekä aliedus-
tettujen väestönosien äänten kuulemista var-
ten.

Sinä myös olet uusi ääni
New Voices on kolmatta kautta Suomessa. 
Ensin kuunneltiin, toisella kaudella toimittiin 
ja nyt jaetaan opittua tietoa ja saatuja ideoita.
NEW VOICES / dc marika haapanen, 107 md finland new voices -maakoordinaattori 
ja lion pirkko vihavainen, new voices europe team

 4. Rajojen rikkomista varten sekä lionien 
ja leojen kannustamista varten, jotta he ottai-
sivat vastaan johtorooleja.
 Uudet äänet ovat lioneita ja leoja, jotka 
osoittavat poikkeuksellista vaikutuskykyä 
jollakin neljästä osa-alueesta, palvelu, jäse-
nyys, johtaminen ja markkinointi.

Suunnitelma
Tärkeää on tietenkin saada uusia jäseniä, 
mutta tärkeää myös on pohtia, miten saadaan
tämänhetkiset jäsenet ja klubit pysymään. 
Jakamalla ideoita ja vinkkejä yli piirirajojen 
voidaan saada viihtyvyyttä, tarpeellisuuden 
ja yhteisen tekemisen tunnetta piirien omien 
tarpeiden mukaan.

Toteutus
Piirien New Voices -virkailijoiden tehtävä-
nä on olla kuvernöörin, lohkonpuheenjohta-
jien ja toimialapuheenjohtajien lisä-äänenä 
ja -toimijana klubeihin päin, jotta voidaan 
saada innostusta ja inspiraatiota sinne, missä
varsinainen toiminta tapahtuu. Klubit tar-
vitsevat kaiken mahdollisen tuen ja kannus-
tuksen uudistuakseen tai vain viihtyäkseen 
klubeissa. 
 Lioneita todella tarvitaan – nyt ehkä vielä
enemmän kuin viime vuosina – apua tarvit-
sevien ihmisten auttamiseen yhdessä muiden
toimijoiden kanssa. Tarinoiden ja inspiraa-
tioiden jakaminen onnistuu sosiaalisen me-
dian kautta.• 

Ilmastonmuutos 
ja ympäristö 
tärkeässä roolissa
NSR-KOKOUS / dg mika pirttivaara, 
puhtaat vedet -työryhmän 
puheenjohtaja

TOISENA KOKOUSPÄIVÄNÄ ilmastonmuu-
tos ja ympäristö olivat tärkeissä rooleissa.
NSR:n pääpuhuja, Islannin ilmasto-
neuvoston puheenjohtaja Halldór Þor-
geirsson kertoi ilmastonmuutoksesta ja 
ihmisoikeuksista. Hän korosti, että toi-
menpiteitä tarvitaan nyt ja monet koh-
taamamme globaalit haasteet linkittyvät 
toisiinsa.
 Islannin metsäpalvelun johtaja Þröstur
Eysteinsson valotti Islannin metsätalout-
ta ja ilmastonmuutosta. Metsäinventoin-
neista saadun tietämyksen avulla on kehi-
tetty Islannin metsätalouden hiilimallia, 
jota käytetään päästöjen kompensoimi-
seen. Þröstur kertoi myös vapaaehtois-
ten mahdollisuuksista tukea toimintaa 
esimerkiksi istuttamalla puita, antamalla 
rahoitusta ja viemällä viestiä eteenpäin. 
 PCC Björn Zarbell Norjasta herätti 
puhtaiden jokien seminaarissa osallistujat 
näkemään vesien saastuttamisen laajuus 
eri puolilla maailmaa, sen vaikutuksia 
luontoon ja jokien merkityksestä koko-
naisuudessa. 
 Yhteispohjoismainen puhtaiden ve-
sien palveluprojekti nähtiin yhdeksi mah-
dolliseksi laajemmaksi toimenpiteeksi so-
pivien kumppanuuksien avulla.•

www.lionsclubs.org/newvoices 
Facebook: 

Lions New Voices, 
New Voices Lions Finland 

Liity keskusteluun!

Ota yhteyttä: 
marika.haapanen@lions.fi 
pirkko.vihavainen@lions.fi

Piiri- ja klubihallinnon jaosto:  
newvoices@lionsclubs.org.
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TIESITKÖ

•  2,2 miljardilla ihmisellä on 
näkövamma tai he  
ovat sokeita

•  Lähes yksi kolmasosa  
nuorista teini-ikäisistä  
maailmanlaajuisesti on  
joutunut kokemaan  
kiusaamista

•  Sään aiheuttamat  
luonnonkatastrofit ovat  
lisääntyneet yli 50%  
viimeisen 40 vuoden aikana

•  Joka päivä 300 ihmistä  
kuolee tuhkarokon  
seurauksena

•  Yksi yhdestätoista ihmisestä 
sairastaa diabetesta

•  300 000 0-19-vuotiasta  
lasta saa syöpädiagnoosin 
joka vuosi

•  Noin yhdellä ihmisellä  
yhdeksästä ei ole tarpeeksi 
ruokaa pysyäkseen  
terveenä ja aktiivisena

•  Vuoteen 2025 mennessä 
puolet maailman väestöstä 
asuu veden puutteesta  
kärsivillä alueilla

Maailma tarvitsee lioneita.

Hyvä humanitaarisen avun antaja, 
Kun lähestymme 30. kesäkuuta päivämäärää, 
historiallisen Kampanja 100 -keräyksen loppua, 
kutsun teidät lukemaan tavoista, joilla Lions Clubs 
Internationalin säätiö (LCIF), meidän säätiömme, 
on tukenut teidän palveluanne, minun palveluani 
sekä lionien ja leojen palvelua maailmanlaajuisesti. 
Paikkakunnan johtajina te tiedätte, miten jokaisen 
järjestömme jäsenen, nykyisen ja tulevan, palvelu 
on riippuvainen LCIF:lle annettavasta jatkuvasta 
taloudellisesta tuesta.  Kiitos, että tuet ajatusta siitä, 
että palvelu tarkoittaa sekä tekemistä että lahjoit-
tamista. Kun palvelemme käsillämme, vaalimme 
monimuotoisuutta ja lahjoitamme LCIF:lle - tätä 
tarkoittaa olla lion ja leo. 
Toivon, että näillä sivuilla kerrotut tarinat palvelun 
vaikutuksesta, jonka on mahdollistanut LCIF:n 
ja kampanjamme tuki, inspiroivat sinua osallistu-
maan entistä aktiivisemmin ja kannustat muitakin 
osallistumaan Kampanja 100 -keräykseen. Kuten 
tiedätkin, meillä on runsaasti ainutlaatuista  
tunnustusta! Toivon myös, että ymmärrät säätiölle 
annettavan jatkuvan tuen merkityksen sen varmis-
tamiseksi, että LCIF voi jatkossakin antaa meille 
jokaiselle mahdollisuuden tehdä enemmän kuin 
olisi mahdollista ilman apurahoja.

Kunnioittaen,

Dr. Jung-Yul Choi
Puheenjohtaja
Lions Clubs International Foundation
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OMAN VAIKUTUKSESI 
VAHVISTAMINEN

Kampanja 100* käynnistämisen jälkeen LCIF on myöntänyt yli 4100 apurahaa, yhteensä 
yli 175,6 miljoonaa dollaria. Apurahan avulla sinä ja muut lionit ja leot ympäri maailmaa 
voitte parantaa yhteisöjämme ja vaikuttaa konkreettisesti apua tarvitsevien elämään.

VP 1

VP 2

VP 3

VP 4

VP 5

VP 6

VP 8

VP 7

US$21 337 023
Yhdysvallat & sen territoriot, 

Bermuda, Bahamasaaret US$54 241 915 
Intia,  

Etelä-Aasia,  
Lähi-itä

US$2 245 560
Kanada 

US$18 802 322 
Eurooppa

US$11 778 210 
Etelä-Amerikka, 

Keski-Amerikka, Meksiko ja 
Karibianmeren saaret

US$4 457 320 
Australia, Uusi-Seelanti,  
Papua-Uusi-Guinea,  
Indonesia, 
Tyynenmeren saaret

US$31 595 972 
Afrikka 

US$31 114 357 
Itä-Aasia, 
Kaakkois-Aasia

-

MYÖNNETYT APURAHAT VAALIPIIREITTÄIN (VP)

*Apurahat myönnetty 1. heinäkuuta 2017 - 15. lokakuuta 2021 välisenä aikana

KAMPANJA 100
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OMAN VAIKUTUKSESI 
VAHVISTAMINEN

-

VASTAAMME COVID-19- 
PANDEMIAAN

LCIF on myöntänyt maaliskuusta  
2020 lähtien 6,8 miljoonaa  
dollaria 385 apurahan kautta  
COVID-19-hätäapuun. 

Tämä vuosikymmen alkoi täysin eri tavalla kuin 
mikään muu. Terveydenhuoltojärjestelmät ovat 
äärirajoilla, taloustilanne vakava ja yli miljardi 
ihmistä on jäänyt kotiin pysyäkseen turvassa.   
LCIF oli valmiina vastaamaan tähän 
avunpyyntöön, rahoittaen teidän työtänne 
muiden auttamiseksi ja samalla varmistaen,  
että pysytte turvassa. Erityisillä COVID-19-
apurahoilla sekä piirin ja klubin yhteisöjen 
vaikutusapurahoilla LCIF voimaannutti meidän 
ystävällisiä tekojamme, myötätuntoamme ja  
palveluamme, kun suojelimme ja autoimme 
ihmisiä hyvin synkkinä hetkinä.

Kirkkaampi tulevaisuus Paraguayssa
Vähän aikaa sitten monet näköhuollon palvelut 
eivät olleet saatavilla ja usein ne olivat liian kalliita 
Paraguayn maaseudulla Itapúassa. Vuonna 2018 
lionit alkoivat muuttaa tilannetta auttamalla 
Coronel Bogado Ophthalmology (LCCBOC) 
-klinikan rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Yli 
US$62 700 dollarin suuruisella LCIF:n myöntä-
mällä apurahalla, lionit hankkivat välineet kli-
nikalle ja sitä kautta varmistivat, että alueen 
asukkaat saavat pääsyn näköhuollon pariin. Nyt 
klinikalla on nykyaikaiset laitteet taittovirheiden, 
kaihin, diabeettisen retinopatian, glaukooman, 
makulaarisen degeneraation ja lapsuusiän silmä-
sairauksien diagnosointiin. Uudet koneet ja 
teknologia auttavat klinikkaa lisäämään potilaska-
pasiteettia 30 prosenttia vuosittain 60 kuukauden 
aikana yli 3400 konsultointiin vuodessa. Potilaat, 
joita ei pystytä hoitamaan LCCBOC-klinikalla, 
lähetetään klinikalle Asuncióniin, jonne lionit 
järjestävät kuljetuksen ja hoidon vähävaraisille 
henkilöille. 

Hyvä näkökyky vuosiksi eteenpäin 
Kun ystävä mainitsi klinikan, joka tarjoaa ilmaisia 
näköseulontoja ja edullisia silmälaseja, 65-vuotias 
François – joka ei nähnyt selvästi yli 
25 sentin päähän – hyppäsi 
moottoripyöränsä päälle ja ajoi 
45 kilometriä klinikalle. 
Matka oli ilmeisistä syistä 
vaarallinen, mutta François 
oli epätoivoinen ja tiesi, että 
riskit olisivat palkinnon arvoisia. 
LCIF ja Burkina Fason lionit 
käyttivät lähes 111 000 dollaria 
LCIF:n SightFirst -apurahoja paikallisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa näköhuollon klini-
koiden rakentamiseen alueilla, joissa hoitoa ei ollut 
saatavilla tai se oli liian kallista. Vuonna 2018 
käynnistetyn hankkeen avulla tarkistetaan 124 000 
ihmisen näkökyky ja jaetaan 26 400 paria silmälaseja. 
Françoisin tilanne? Hän sai ensimmäiset silmälasinsa, 
jotka maksoivat 5000 CFA:ta (vain 10 dollaria). 
"Näen kaiken täydellisesti", sanoi François, jonka 
kotimatka moottoripyörällä oli paljon turvallisempi.

Arvokkaan näkökyvyn 
lahjan säilyttäminen

COVID-19-apurahat  
vaalipiireittäin (VP)

*Tilanne 15. lokakuuta 2021

$70 000

$718 092

$373 825

$735 000VP 3

$1 682 259VP 4

VP 5

VP 6

VP 7

VP 8

$80 000VP 2

$861 802VP 1

$2 325 939
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Paremman kouluympäristön ja 
yhteisöjen luominen 
Merrickissä, New Yorkissa, Yhdysvalloissa, opiskelijat 
ja opettajat tuntevat LCIF:n sosiaalisen ja emotio-
naalisen opetussuunnitelman Lions Quest -ohjelman 
myönteiset vaikutukset. Ohjelma on käynnistetty 
koko piirin alueella ja Lions Quest auttaa nuoria 
kehittämään itseluottamusta, oman arvon tuntoa ja 
tiimityön taitoja ja samalla tuetaan yhteisöllisyyttä 
erilaisten hauskojen ja tiimityötä painottavien 
oppituntien ja keskustelujen kautta. Chattertonin 
koulun kakkosluokkalaiset nauttivat oppitunnista, 
jonka aikana heidän piti työskennellä yhdessä yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi ja keskustelivat sitten siitä, 
mikä toimi ja mikä ei. Lions Quest vaikuttaa 
opiskelijoiden lisäksi myönteisesti myös yhteisöön. 
Birchin koulun oppilaat keräsivät lähes 3200 dollaria 
lapsuusiän syöpätutkimukseen osallistuttuaan ohjelman 
palveluun keskittyviin oppitunteihin.  

Perheiden tukeminen, kun lapsuusiän 
syöpä vaikuttaa elämään 
Lionit tiedostavat, että lapsuusiän syöpään sairas-
tuneiden lasten perheet kantavat pitkäaikaisen hoidon 
taakan sekä avuttomuuden ja tulevaisuuteen liittyvän 
epävarmuuden tunteet. LCIF:n tuella myötätuntoiset 
ja välittävät lionit ympäri maailmaa auttavat keven-
tämään tätä taakkaa.

Utrechtissa, Alankomaissa, säätiön myöntämä US 
$150 000 Lapsuusiän syöpä -apuraha auttaa lioneita 
parantamaan 87 potilashuonetta Princess Máxima 
Center for Pediatric Oncology -syöpäkeskuksessa. 
Arviolta 4350 perhettä voi käyttää näitä huoneita joka 
vuosi. Näin vanhemmat, sisarukset ja hoitajat voivat 
majoittua hoitoa saavien lasten kanssa. 

Yli US$32 000 dollarin suuruinen LCIF:in Lapsuusiän 
syöpä -apuraha myönnettiin lioneille Keralaan, 
Intiaan, ilon tuomiseksi lapsille, joiden ei tulisi joutua 
kärsimään tällä tavalla. Apurahat auttavat lioneja 
perustamaan Malabarin syöpäkeskuksessa lasten 
kirjaston, konferenssihallin nuorille ja pienen teatterin, 
joiden kautta parannetaan elämänlaatua yli 60 lapselle 
vuosittain. 

Turvallisen ja  
terveellisen  
tulevaisuuden  
varmistaminen  
nuorille

KIRJOITA PÄIVÄ 
MUISTIIN: 
Foundation Fridays 
-verkkoseminaarit 
Tule lionjohtajien, muiden 
humanitaarisen työn tekijöiden  
ja LCIF:n kanssa kuuntelemaan  
tarinoita palvelusta ja siitä, miten 
säätiö mahdollistaa tärkeän  
työnne ihmisten elämän  
muuttavien apurahojen kautta.

Ilmoittaudu nyt!  
lionsclubs.org/virtual

4. HELMIKUUTA 
Palvelua sydämestä -tarinoita

4. MAALISKUUTA 
Suoraan sydämestä:  
Miksi lahjoitan LCIF:lle

1. HUHTIKUUTA 
Miten ja miksi edistää Lions Questia 
paikkakunnallasi

6. TOUKOKUUTA 
LCIF:n yhteistyösuhteet:  
Miten ne hyödyttävät teitä

2. KESÄKUUTA 
Kampanja 100 ja sen jälkeen:  

Mitä seuraavaksi

LCIF:n Foundation Fridays -verkkoseminaarit  
ovat nyt myös tulkattuna muille kielille.
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Kaakkois-Afrikan tulevaisuuden 
jälleenrakentaminen  
Kaakkois-Afrikan rannikolle osunut sykloni Idai 
aiheutti paljon tuhoa vuonna 2019. Mosambik, 
Zimbabwe ja Malawi kärsivät myrskyn tuhoista 
ja se aiheutti ennennäkemättömiä vahinkoja ja 
tuhoa. Lähes 1100 ihmistä menehtyi ja satoja 
tuhansia ihmisiä jäi kodittomiksi. 

Yli kolme miljoonaa epätoivoista ihmistä tarvitsi 
apua, joten LCIF vastasi nopeasti lähettämällä 
200 telttaa, jotka tarjoavat kipeästi kaivattua 
suojaa ja 700 vedenpuhdistajaa, jotka ovat 
elintärkeitä alkaneen koleran puhkeamisen 
hillitsemiseksi. Mutta vielä oli vielä tehtävää. 
Lasten koulutuksen ja jokapäiväisen elämän 
palauttamiseen keskittyen lionit käyttivät 
LCIF:n katastrofiapurahana 70 000 Yhdysvaltain 
dollaria kolmen koulun jälleenrakentamiseen ja 
vaurioituneiden luokkahuoneiden korjaamiseen 
monissa muissa kouluissa. Pikku hiljaa 
tuhoutuneet koulut saatiin taas käyttökuntoon. 
Aikaisemmin käyttökelvottomat luokkahuo-
neet olivat jälleen kerran turvallisia. 

Nopean avun tarjoaminen Haitille 
Viime elokuussa Haitin saareen iski valtava 
maanjäristys. 2100 ihmistä menetti henkensä, yli 
12 000 loukkaantui ja 53 000 kotia tuhoutui. 
Päivää myöhemmin maata koetteli voimakas 
trooppinen myrsky, joka vaikutti avustustoimiin, 
jotka olivat jo vaikeita COVID-19:n vuoksi. 

LCIF myönsi nopeasti US$100 000 suurkatastro-
fiapurahan. Lionit antoivat varoilla välitöntä 
tukea uhreille, mukaan lukien yli 1900 elintarvi-
kepakkausta ja 11 000 vesipulloa, jotka toimitettiin 
perheille 33 maalaisalueelle Etelä-Haitilla, Grand 
Ansessa ja Nippesissä. 

Paikalla, kun katastrofi iskee KAMPANJA 100
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Henkilökohtainen lahjoitus 
"Kiitos Kampanja 100:n ja tulevaisuuden palveluunne jo 
sijoittaneille, kiitos lahjoituksestanne – ja jatkuvasta 
taloudellisesta tuestanne. Jos et ole vielä lahjoittanut, nyt 
on erinomainen hetki tehdä se! Yksikään lahjoitus ei ole 
liian pieni."  Kampanjan varapuheenjohtaja, entinen 
kansainvälinen presidentti  Frank Moore lausui nämä 
sanat hiljattain ja ne pitävät paikkansa tänään, 
kampanjan loppuun saakka sekä sen jälkeenkin.

LCIF on kiitollinen jokaisesta lahjoituksesta ja se 
tarjoaa Lions of Commitment and Empowerment 
-ohjelman, jonka kautta annetaan tunnustusta 
lahjoittajille, joiden lahjoitukset LCIF:lle ja Kampanja 
100:lle ovat 3000–24 999 dollaria. Lions of 
Commitment (US$3000 - $14 999) ja Lions of 
Empowerment (US$15 000 - $24 999) saavat erityisen 
tunnustuslaatan ja rintamerkin. 

Klubin lahjoitukset
Onneksi klubinne voi osoittaa tukea monella tavalla.
 •  MALLIKLUBI - Kampanja 100 Malliklubi edistää 

LCIF:n palvelukohteita ja tukee lioneita, LCIF:ää ja 
Kampanja 100 -keräystä. Määräaikaa jatkettu! Klubit, 
jotka sitoutuvat Malliklubiksi 1. heinäkuuta 2021 - 
30. kesäkuuta 2022 välisenä aikana, saavat kolme 
vuotta aikaa sitoutumisen päivämäärästä saavuttaa 
Malliklubin tavoitteet ja ansaita ainutlaatuista 
tunnustusta. Malliklubin resurssit: lionsclubs.org/
modelclubs

•   100 % JÄSENISTÄ OSALLISTUU – Kutsu myös muita 
jäseniä tekemään henkilökohtaisia lahjoituksia. Se on 
yksi helpoimmista tavoista, joilla voit auttaa 
keräämään varoja LCIF:lle ja Kampanja 100:lle.

•  100 I 100 KLUBIT - Voitte ansaita erityistä tunnustusta 
tulemalla 100 I 100 Klubiksi. Nämä ovat klubeja, 
joissa 100 % jäsenistä antaa vähintään 100 dollaria per 
lion per vuosi.

J. Frank Moore III

Klubisi voi voimaannuttaa humanitaarista palvelua  

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Entinen kansainvälinen presidentti 
Puheenjohtaja, Kampanja 100

J. Frank Moore III
Entinen kansainvälinen presidentti 
Varapuheenjohtaja, Kampanja 100

Lionit ja leot:
Toivomme, että nautitte saadessanne lukea LCIF:n – meidän säätiömme – 
monista tavoista, joilla se voimaannuttaa palveluamme apurahojen kautta. 
LCIF:llä on oltava rahoitusta näiden apurahojen myöntämiseen. Siksi 
Kampanja 100 jatkuu kesäkuuhun asti. Olemme kiitollisia teidän kaltaisille 
humanitaarisen työn tukijoille jatkuvasta tuestanne LCIF:lle. Olemmekin  
nyt lähempänä Kampanja 100 -keräyksen tavoitetta kerätä 300 miljoonaa 
dollaria. Mutta kaikkien lionien, leojen – ja klubien – on osallistuttava 
maailmanlaajuisesti. Haluamme myös muistuttaa siitä, että tätä historiallista 
kampanjaa on jäljellä vain kuusi kuukautta, joten aika ansaita ainutlaatuista 
Kampanja 100 -tunnustusta käy vähiin! Lue lisää siitä, miten voit jatkaa 
LCIF:n tukemista palveluvaikutuksen suurentamiseksi.

Kiitollisina,

Dr. Jitsuhiro Yamada

Viesti Kampanja 100 johtajilta:

On monia tapoja, joilla sinä ja klubisi voitte tehostaa elämää muuttavaa palvelua  
tukemalla LCIF:ää ja Kampanja 100 -keräystä.

Saa tunnustusta johtajana 
johtajien joukossa
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Juhlimme yhteistyösuhteita, vahvistamme 
vaikutusta 

Samalla tavoin kuin säätiö parantaa lionien palvelua, arvokkaat kumppanit ja yhteistyö-
suhteet kasvattavat säätiön kykyä myöntää rahoitusta, jotta lionit voivat palvella entistä 
useampia ihmisiä ympäri maailmaa. LCIF on ylpeä kaksi vuosikymmentä jatkuneista 
yhteistyösuhteista kahden maailmankuulun järjestön kanssa.  

LCIF ja Special Olympics

Heinäkuussa 2021 LCIF ja Special Olympics -järjestö 
käynnistivät 12 kuukautta kestävän juhlavuoden 
20-vuotiselle kumppanuudelle. Yhdessä yli 22 000 lionin 
ja leon Special Olympics -järjestölle antaman palvelun ja 
ajan lisäksi LCIF ja Special Olympics ovat auttaneet 
satojatuhansia kehitysvammaisia ihmisiä sekä heidän 
perheitään osallistumaan aktiviteetteihin Opening Eyes, 
Perheiden terveysfoorumien, Healthy Hearing, Special 
Smiles -ohjelmien ja osallistavan urheilun kautta. 

Lue lisää heidän tarinoistaan osoitteessa: 
lcifpride.org 
 

LCIF ja Johnson & Johnson Vision

Vuonna 2022 LCIF ja Johnson & Johnson Vision 
juhlivat 20 vuotta jatkunutta kumppanuutta, joka on 
johtanut suurimpaan kouluissa toteutettavaan Sight for 
Kids -ohjelmaan. Ohjelma valmistelee lionit ja 
silmähoidon ammattilaiset tarjoamaan kattavia 
näköhuollon palveluja pienituloisissa kouluissa neljässä 
Aasian, Afrikan ja Euroopan maassa - viimeksi laajentaen 
ohjelmaa Yhdysvaltoihin Etelä-Floridassa. Sight for 
Kids tarjoaa opettajille koulutusta näkökykyyn liittyvän 
terveyskasvatuksen antamiseksi, näöntarkkuustestin 
suorittamiseksi ja yleisten silmäsairauksien seulomiseksi. 
Tähän mennessä on seulottu yli 42 miljoonaa lasta. 
Opiskelijat, joilla on mahdollinen näköhäiriö tai 
-ongelma, ohjataan terveydenhuollon ammattilaisten 
arvioitavaksi. 

Lisätietoja on osoitteessa: 
lionsclubs.org/SFK
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Taloudellinen avoimuus on yksi tär-
keimmistä takeista, joita hyvänteke-
väisyysjärjestö voi tarjota nykyisille 
ja mahdollisille lahjoittajille. LCIF on 
sitoutunut tukemaan lioneita ja leo-
ja, kun he tarjoavat ihmisten elämää 
muuttavaa palvelua. Joskus tämä  
palvelu voi jopa pelastaa ihmishenkiä. 

LCIF hoitaa lahjoittajien varoja  
keskittyen avoimuuteen, hallintoon, 
johtajuuteen ja tuloksiin. 

LAHJOITA LUOTTAMUSTA 
TUNTIEN

Voit lahjoittaa suoraan osoitteessa 

lionsclubs.org/donate.
Tai vieraile sivulla lionsclubs.org/
waystogive  
nähdäksesi muita tapoja lahjoittaa.

LCIF: Lahjoitusten 
hoitaminen 
vastuullisesti

100% SITOUMUKSEMME 
LAHJOITTAJILLE

Sinä voit lahjoittaa luottamusta tuntien 
hyväntekeväisyysjärjestölle, joka on sitoutunut 
ainutlaatuisen tehokkaaseen toimintaan ja  
LCIF on ylpeä voidessaan kertoa, miten 
rahoitusosuudet jaetaan. Uskomme, että 
luottamuksen rakentamisessa rakennamme 
suhteita, jotka tuottavat pitkäaikaista hyötyä 
sekä lahjoittajille että miljoonille teidän 
palveluanne saaville henkilöille. 

Meidän 100% sitoumuksemme lahjoittajille 
tarkoittaa tätä: 

LCIF käyttää 100% taloudellisista 
lahjoituksistanne apurahoihin ja 
ohjelmakulujen kattamiseen.

Kuten kaikilla hyväntekeväisyysjärjestöillä, 
LCIF:llä on kuluja kolmessa luokassa: ohjelma-, 
hallinto- ja varainhankintakulut. Toisin kuin 
useimmat hyväntekeväisyysjärjestöt, LCIF  
kattaa 100 prosenttia hallinnollisista ja 
varainhankintakuluista pitkällä aikavälillä 
sijoitustuottojen kautta.

” Tukeni Kampanja 100 -keräykselle 
ja LCIF:lle vaikuttaa suoranaisesti 
lionien kykyyn palvella. Lahjoitan, 
jotta lapset, perheet ja yhteisöt  
voivat olla vahvempia, terveempiä  
ja turvallisempia.”

-  Dr. Jitsuhiro Yamada 
   Entinen kansainvälinen presidentti, 
   Kampanja 100 puheenjohtaja
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MIKSI LAHJOITAN

" Tunnemme omakohtaisesti LCIF:n tekemän hyvän työn, kun se myönsi  
meille apurahan heikkonäköisille tarkoitetulle keskukselle, jonka avasimme 
vuonna 1990. Alueemme hyötyi yhdestä LCIF:n ensimmäisistä katastrofi- 
apurahoista ja äskettäin saimme 100 000 dollarin apurahan saattohoitoyksikön 
perustamiseksi. Vuosien varrella olemme työskennelleet henkilökohtaisesti 
monien omistautuneiden LCIF:n työntekijöiden kanssa, jotka tekevät upeista 
ohjelmista ja projekteista mahdollisia, onnistuneita ja LCIF:n taloudellisen 
tuen arvoisia. Henkilökunnan luomat yhteistyösuhteet, jotka toteutetaan 
erittäin ammattimaisella tavalla, varmistavat, että varat käytetään tehokkaasti. 
Tuemme ylpeinä LCIF:ää.”

-  Dr. Edward V. Cordes ja Lion Gail Cordes, Entinen kansainvälinen johtaja 

Lue lisää 

Ennen kuin päätät auttaa kasvattamaan 1,4 miljoonan lionin vaikutusta apua tarvitsevalle maailmalle, LCIF 
kehottaa sinua hankkimaan lisätietoja sen sitoutumisesta toimimaan eettisesti, vastuullisesti ja harkitusti. Tutustu 
alla mainittuihin resursseihin ja sijoita sen jälkeen luottavaisin mielin.  

LCIF - Usein kysytyt kysymykset:  
lionsclubs.org/LCIF-FAQ

LCIF:n vastuu ja tietosuoja: 
lionsclubs.org/Responsibility
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useimmat hyväntekeväisyysjärjestöt, LCIF  
kattaa 100 prosenttia hallinnollisista ja 
varainhankintakuluista pitkällä aikavälillä 
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-  Dr. Jitsuhiro Yamada 
   Entinen kansainvälinen presidentti, 
   Kampanja 100 puheenjohtaja
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I
lmastonmuutoksen takia vesipula hait-
taa jo Eurooppaakin.
 Vesihuolto ja sanitaatio ovat hu-
manitaarisen avun yksi tärkeimmistä 
muodoista. Monet ongelma-aluiden 
sairaudet johtuvat saastuneesta vedes-
tä, puutteellisista sanitaatiotiloista ja 

huonosta hygieniatietoisuudesta. Vuonna 
2015 YK hyväksyi Agenda 2030:n, joka täh-
tää 17 kestävän kehityksen haasteen ratkaise-

Miljardien ihmisten haaste: 
kunnollinen vesihuolto 
ja sanitaatio
Noin 2,2 miljardilla ihmisellä ei ole saatavilla terveellistä 
juomavettä. Yli 55 prosentilta maailman väestöstä 
– 4,2 miljardilta ihmiseltä – puuttuvat kunnolliset 
saniteettitilat. Noin neljä miljardia ihmistä asuu alueilla, 
joilla on vesipula vähintään yhden kuukauden vuodessa. 
PUHTAAT VEDET / mika pirttivaara, varapuheenjohtaja ja hans-ludwig rau, puheenjohtaja,
euroopan lionien wash-työryhmä

Saksalaisten leijonien järjestämä 
WaSH-hygieniaopetus vauhdissa 
Chonyonyon peruskoulussa Kagerassa.
KUVA: LIFEALLSTARS 

miseen. Erityisesti haaste numero kuusi kos-
kee vettä ja sanitaatiota.
 UNICEFin WaSH, Water, Sanitation and 
Hygiene eli vesi, sanitaatio ja hygienia -oh-
jelma on ollut leijonien kiinnostuksen koh-
teena useiden vuosien ajan. Kasvaminen 
puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä on 
jokaisen lapsen oikeus. Puhtaan veden, perus-
käymälöiden ja hyvien hygieniakäytäntöjen 
saanti ei luo pohjaa vain lasten menestymi-

Veden saatavuutta pidetään liian usein 
itsestäänselvyytenä. Arvokasta vettä 
yksityistetään, saastutetaan ja tuhlataan 
huolimattomasti eri puolella maailmaa. 
Maailman vesiraportin 2021 mukaan 
vedelle on annettava korkeampi prioriteetti. 
Puhdas vesi ja sen saatavuus ovat myös 
rauhan asia.

Oletko sinä kiinnostunut kansainvälisistä 
WaSH-projekteista? 
Ole yhteydessä mika.pirttivaara@lions.fi

TULE MUKAAN AUTTAMAAN
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selle, vaan takaa myös terveellisen alun elä-
mäntaipaleella.
 Vesi merkitsee elämää. Vuonna 2017 
käynnistettiin lionien Eurooppa-neuvoston 
perustamana WaSH-työryhmä. Työryhmän 
toiminnassa on tällä hetkellä mukana 12 
lionsmaata, jotka ovat toteuttaneet monia 
onnistuneita projekteja eri maanosissa. Pyr-
kimyksenä on laajentaa toiminta maailman-
laajuiseksi.

Miten me leijonat voimme auttaa?
• Parantamalla vedensaantimahdollisuuksia. 
Suomalaiille puhdas vesi on arkinen asia. 
Monissa maissa tilanne on toinen. On puu-
tetta vedestä, vesi on saastunutta tai vettä 
joudutaan kuljettamaan pitkienkin matkojen 
päästä. Pumpattavaa pohjavettä voi olla saa-
tavilla ja leijonat ovat esimerkiksi auttaneet 
porakaivojen tekemisessä. Pohjavettäkään ei 
voi käyttää sen uusiutumista vastaavaa mää-
rää enempää.

Kasvaminen puhtaassa 
ympäristössä on 
jokaisen lapsen oikeus.

Talkoillaan yhdessä Kulmat kuntoon
Leijonien Kulmat kuntoon! -karjahduksen kunnianhimoisena 
pyrkimyksenä on kutsua miljoona suomalaista talkoilemaan 
kanssamme. Tänä keväänä kulmia voi kuntoilla ennen kaikkea 
huhti- ja toukokuussa.
PUHTAAT VEDET / mika pirttivaara, puhtaat vedet -työryhmän puheenjohtaja

M
ahdollisuuksia tehdä 
hyvää on monia, esi-
merkiksi luonnonym-
päristössä: haitallisten 
vieraslajien kitkemistä tai 
purojen kunnostusta, ra-
kennetussa ympäristössä: 

siivoustalkoita tai puistojen kunnostuksia, 
kulttuuriympäristössä: kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden kohteiden korjausta tai 
muinaisjäännösten hoitoa tai mitä sinulle 
tai klubillesi juolahtaa mieleen?

Otetaan nuoria mukaan
Nuoria kannattaa kutsua mukaan kulmien 
kuntoiluun. Näin pystymme arvokkaalla 
tavalla vaikuttamaan siihen, että tulevis-
ta sukupolvista tulee vastuullisia kuluttajia 
sekä ympäristöstä ja luonnosta huolehtivia 
kansalaisia. Innokkuutta lähteä mukaan voi 
kysäistä esimerkiksi naapurikoulusta, pai-
kalliselta urheiluseuralta tai vaikkapa par-
tiolaisilta.
 Monilla kaupunginosilla, kyläyhteisöil-
lä ja kotiseutuyhdistyksillä on omia Face-
book-ryhmiä. Levittämällä viestiä ja kutsua 
niissä voi saada isonkin joukon mukaan 
talkoiluun ja samalla levittää positiivista 
mielikuvaa toiminnastamme.

Suomen McDonald’s mukana
Tänä vuonna talkoilussamme on mukana 
Suomen McDonald’s, jolla on 68 ravinto-
laa Suomessa. Mukaan lähtevät ravinto-
lat järjestävät talkookansalle tarjoilua sekä 
roskien keräysvälineitä ja poiskuljetusta. 

Talkoilu voi olla lähitienoiden siivousta sekä muuta kotikulmien ja lähiympäristön tuunausta, 
kuten vieraslajien kitkemistä, purotalkoita tai arvokkaan kulttuurikohteen korjausta.
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 • Parantamalla veden käsittelymahdol-
lisuuksia. Vaikka esimerkiksi sadevesi on 
yleensä puhdasta ja heti juomakelpoista, se 
usein saastuu varastoitaessa. Vesi on käsitel-
tävä ennen käyttöä ja saatavilla on erilaisia
vedenkäsittelylaitteistoja. Esimerkiksi PAUL- 
laitteisto on tehokas.
 • Parantamalla sanitaatiotilannetta. Sani-
teettitilojen parantamisella on suuri merkitys 
terveydelle. Monet ihmiset käyvät tarpeil-
laan luonnossa tai olemassa olevat wc-tilat 
ovat enimmäkseen maahan kaivettuja reikiä, 
mikä lisää terveysriskejä. Siksi kunnollisten 
sanitaatiotilojen rakentaminen on olennainen
osa WaSH-toimintaa.
 • Parantamalla hygieniainfrastruktuuria. 
Mahdollisuus huolehtia omasta puhtaudesta
on tärkeää terveydelle. Hyvällä hygienialla 
on myös muita vaikutuksia. Yhtenä tärkeim-
mistä koulutukseen liittyvistä asioista on pi-
detty tyttöjen koulutusta. Monet tytöt eivät 
halua mennä kouluun, jos hygienia-asiat ei-
vät ole kunnossa.
 • Toteuttamalla hygieniakoulutusta. Las-
ten on hyvä oppia hyvän hygienian käytän-
nön periaatteita ja soveltamista. Hyviä yh-
teistyökohteita koulutuksien toteuttamiseen 
ovat koulut, jolloin opettajat voidaan ottaa 
mukaan. Koulutuksessa voi hyödyntää vaik-
kapa yhteisöllisyyttä ja vastuuntuntoa lisää-
vää leikillisyyttä ja pelillisyyttä.• 
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Luontoon perehdyttäjät jättivät jäljen
MINULLA OLI AIKOINAAN kaksi luontoperehdyttäjää. Ensimmäinen oli naapurin Maija-
täti, joka kierteli lintuja bongailemassa. Se oli harvinaista hommaa 1950-luvulla. Hä-
nellä oli myös luontokirjoja. Yrjö Kokon Pessi ja Illusia -kirjaa hän luki minulle use-
asti. Myös ketunpoikien elämästä kertovaa kirjaa oli kiehtovaa selailla. Huippuhetkiä 
olivat yhteiset linturetket. Satakielen laulu palautuu edelleen helposti mieleen, kuten 
pyhä tunnelma keväisen luonnon helmassa hämyisessä aamussa. 

    Toinen vaikuttaja oli keskikoulun ja lukion biologian
opettaja. Hän opetti innostuneesti, toi luokkaan havainto-
välineitä: linnunmunia, ampiaisen pesän ja elävän kyyn, 
jota hän nosteli ja asetti pulloon. Tyttöjen kirkuna ja pul-
peteille hyppääminen hauskuttivat häntä ja minuakin. 
Hän vei meidät kerran kurjen pesälle. Parinkymmenen 
oppilaan ohikävely kosteassa lehtonotkossa ei kuulem-
ma kurkia haitannut. Meille oppilaille jäi elämänmittaisia 
muistijälkiä.

 Olen kiitollinen näille perehdyttäjille. Kiinnostukseni syveni sitten omatoimisesti 
heidän tartuttamansa esimerkin ja innoituksen pohjalta.
 Leijonat ovat muista välittäviä ihmisiä, joiden palvelutyössä myös ympäristö ja ve-
sienhoito on esillä. Hienoja vesitalkoohankkeita on ollut ja niitä tarvitaan edelleenkin 
tässä tuhansien vesien maassa. Valitettavasti julkisen vallan voimavarat vesiensuojelu-
työssä sekä vesiosaajienkin määrä vähenee huolestuttavasti. Onneksi eri järjestöt, 
kuten leijonat, ovat aktivoituneet vesiensuojeluun.
 Ympäristökasvatus on vesienhoidon perusta. Kun se aloitetaan varhain mahdol-
listamalla samalla kiehtovia ja syviä luontokokemuksia, sato näkyy tulevienkin suku-
polvien elämässä ja työssä. Toivotan kaikille leijonille ja leoille antoisia hetkiä moni-
puolisen vesiluontomme parissa. Muistakaa ottaa lapsia ja nuoria mukananne!•
Joensuulainen kirjoittaja on toiminut yli 40 vuotta hydrologian tutkijana, johtajana 
ja opettajana. Viime vuosina häneltä on ilmestynyt kaksi vesialan kirjaa.

Huippuhetkiä
olivat yhteiset
linturetket.

vesipostia-juttusarjassa ympäristön asiantuntijat ja muut toimijat kertovat 
näkemyksiään ja kokemuksiaan vesiensuojelusta. suomen lions-liitto ja 
suomen yli 20 000 leijonaa toteuttivat vuosina 2018–2020 ympäristöministeriön 
rahoittaman hankkeen leijonat puhtaan veden puolesta.

VESIPOSTIA

timo huttula, professori, tietokirjailija

Heidän teemansa on yhdemmäisyys. Se tar-
koittaa muun muassa kulttuurirajat ylittävää 
yhteishenkeä, lähimmäisyyttä, yhdessä teke-
mistä ja tasa-arvoa.
 Ravintolapaikkakuntien klubeille on läh-
tenyt erillinen viesti. Järjestämme kevään ai-
kana tarvittaessa virtuaalisia infotilaisuuksia, 
joista saa eväitä yhteistyöhön ja ylipäätään 
kulmien kuntoiluun. Seuraa liiton viestintää 
ajankohdista.

Innostukseksi olkoon
Kaikki innokkaat klubit sekä leijona- ja leo-
tiimit mukaan!
 Kulmien kuntoilua voi tehdä läpi vuo-
den. Kevään jälkeen talkoilu huipentuu elo-
kuun viimeisenä seitsemänä päivänä 25.–
31.8. Ajanjaksolle osuu myös Itämeripäivä 
25.8. ja Suomen luonnon päivä 27.8.
 Tervetuloa mukaan rakentamaan yhteis-
tä, näkyvää ja innostavaa leijonatekemistä 
ympäri Suomen. Kun me laitamme leijona- 
ja leovoimamme täyteen leiskuntaan, silloin 
me voimme hyvin mielin toivottaa kanssam-
me tekeville: ”Innostukseksi olkoon, terve-
tuloa mukaan seuraavallakin kerralla. Pyydä 
mukaan ystäväsikin.”•
Lisätietoja saat Leijonat puhtaan veden puolesta 
-työryhmästä puhtaatvedet@lions.fi.

>>>

KUVA: PIXABAY

Liity tulevaisuudentekijöiden uskaliaaseen joukkoon 
ja innosta muitakin mukaan.
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A
jankohtaisuus on ollut toi-
mintamme laatutekijänä kaut-
ta aikojen. Kasvatustieteiden 
professorit ovat tukeneet Quest- 
ohjelman kehittämistä ja lisäksi 
kannustaneet opettajia ja kas-
vattajia osallistumaan koulu-

tuksiin.
 Opetussuunnitelmien muuttuessa olem-
me huomioineet ohjelman sisällön uudistuk-
sia. Koulutuksissa kurssilaiset saavat itselleen 
runsaan materiaalin, ja kevään 2022 kuluessa 
saamme niitä myös ajantasaistettua.
 Quest-koulutusten toteutuminen on 
pandemian aikana ollut haasteellista, ja usei-
ta kursseja onkin jouduttu peruuttamaan. 
Pandemia-aika on tuonut lapsille ja nuorille 
uusia elämisen ja arjen haasteita. Täten myös 
opettajille on muodostunut tarve mukautua 
nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin. Elä-
misentaitoja Lions Quest -peruskoulutusten 
avulla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen 
ja toisen asteen koulutuksen opettajat saa-
vat uusia ja tieteellisesti hyväksi havaittuja 

Lions Quest pysyy ajan tasalla 
Lions Quest -aktiviteetti on ollut leijonatoiminnassamme 
mukana jo yli 30 vuotta. Näiden vuosien aikana 
koulutuksilla on tuettu lasten ja nuorten hyvinvointia 
huomioiden kunkin aikakauden ajankohtaisia asioita. 
LIONS QUEST / virpi lukkarla, lions quest -työryhmän puheenjohtaja

toimintamalleja ja työkaluja kasvatustyönsä 
tueksi.
 Quest-koulutukset soveltuvat myös las-
ten ja nuorten harrastustoiminnassa työs-
kenteleville ohjauksen ammattilaisille. 
Erityisesti urheiluseuroissa toimivat valmen-
tajat ja ohjaajat tarvitsevat uusia ideoita ja tu-
kea omaan työhönsä. Elämisentaitoja Lions 
Quest -liikuntaseurakoulutukset pohjautuvat
opettajille suunnattuun Quest-ohjelmaan ja 
tarjoavat näin ollen toimivia tunne- ja vuoro-
vaikutusmalleja myös liikuntakasvattajille.

Tue alueesi opettajia 
ja valmentajia
Klubeilla on erinomainen mahdollisuus tu-
kea oman alueen peruskoulujen, muiden 
oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen opetta-
jia sekä urheiluseurojen valmentajia ja oh-
jaajia kannustamalla heitä osallistumaan 
Quest-koulutuksiin.
 Piirien Quest-puheenjohtajat tukevat 
mielellään klubeja tiedottamisessa ja koulu-
tettavien etsinnässä. Koulutuskalenterimme, 

lisätiedot toiminnastamme ja Quest-puheen-
johtajien yhteystiedot ovat aina ajankohtai-
sesti saatavilla verkkosivustollamme www.
lionsquest.fi. Lisäksi tiedotamme tapahtu-
mistamme säännöllisesti Facebook-sivuil-
lamme (Lions Quest Finland), Lions-liiton 
uutiskirjeissä ja LION-lehdessä. 
 Huhti-kesäkuussa 2022 kalenterissam-
me on vielä Elämisentaitoja Lions Quest -lii-
kuntaseurakoulutuksia useilla paikkakun-
nilla. Kauden 2022–2023 koulutuskalenterin 
julkaisemme vielä tämän kevään aikana. 
Klubeilla on täten mahdollisuus ennakoida 
tulevan kauden osallistumistaan Quest-akti-
viteettiin.
 Lämpimästi tervetuloa mukaan Quest- 
maailmaan!•

Pandemia-aika on tuonut 
lapsille ja nuorille uusia 
elämisen ja arjen haasteita.
KUVA: HENRI VALKEINEN

Virpi Lukkarlan mukaan ohjelman sisältöä
 on muokattu muuttuneiden 

opetussuunnitelmien mukaan.
KUVA: VIRPI LUKKARLAN KOTIARKISTO
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YHTEYSTIEDOT

www.lionsquest.fi

PIIRIEN LQ-PUHEENJOHTAJAT 
(etunimi.sukunimi@lions.fi) 

A-piiri: Virpi Lukkarla
B-piiri: Kristiina Jäntti
C-piiri: Merja Kivilahti
D-piiri: Arto Silén
E-piiri: Marja-Leena Niskanen
F-piiri: Marika Haapanen
G-piiri: Pia Bärlund
H-piiri: Jorma Silander
I-piiri: Tessa Tieksola
K-piiri: Eeva Väätäinen
L-piiri: Terttu Alavuokila
M-piiri: Kirsti Vuorela
N-piiri: Johanna Raivio
O-piiri: Rauno Ojantakanen

LQ-KOULUTTAJAT
(etunimi.sukunimi@lions.fi) 
Marika Ainoa
Johanna Arho-Forsblom
Sirpa Kannisto

LQ-KOULUTUSSIHTEERI
Mari Koivisto
quest@lions.fi
p. 050 400 8775
ma–ke klo 13–15.45 
ja to–pe klo 9–12

ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

AIKA PAIKKAKUNTA PIIRI

la 9.4. Kokkola (maksuton) O
ti 19.4. ja ti 26.4. Tampere E
ke 20.4. ja ke 27.4. Pori M
to 21.4. ja to 28.4. Riihimäki C

ma 2.5. ja ti 3.5. Vantaa (maksuton) N
la 14.5. Tornio (maksuton) L
la 21.5. Helsinki B

la 11.6. Oulu (maksuton) I

KUUKAUSI

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

LIIKUNTASEURAKOULUTUKSET Lauantai klo 9–16 tai kaksi arki-iltaa klo 17.30–21
 Osa koulutuksista osallistujille maksuttomia, 
 maksullisen koulutuksen hinta 248 euroa (sis. alv)
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KOULUTUS-
KALENTERI 
KEVÄT 2022

Elämisentaitoja 
Lions Quest 

-koulutusohjelma

HYVÄT LIONIT
ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST on lasten ja nuorten parissa toimiville opettajille ja muille 
kasvattajille suunnattu tieteellisesti tutkittu ja arvostettu koulutusohjelma, joka antaa käy-
tännön työkaluja ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.  Koulutuksen keskeiset 
teemat painottuvat itseluottamuksen, tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitojen sekä 
hyvinvointiosaamisen vahvistamiseen. Koulutuksen aikana kokeillaan erilaisia toiminnallisia 
työtapoja käytännössä.
 Suomen Lions-liitto on toteuttanut ohjelmaa Suomessa jo 30 vuoden ajan, ja koulutuk-
siimme on osallistunut yli 20 000 opettajaa ja muuta kasvattajaa. Palautteet ylistävät Elämi-
sentaitoja-koulutuksia: sisällöt koetaan käytännönläheisiksi, tarpeellisiksi, ajatuksia herättä-
viksi ja heti työhön sovellettaviksi. 
 Huhti-kesäkuussa 2022 järjestämme vielä Elämisentaitoja Lions Quest -liikuntaseura-
koulutuksia, jotka soveltuvat urheiluseuroissa toimiville valmentajille ja ohjaajille sekä muil-
le lasten ja nuorten liikunnan parissa toimiville kasvattajille. Osa koulutuksista on edelleen 
klubeille ja osallistujille maksuttomia Punainen Sulka -keräyksen tuottamien varojen turvin. 
Osasta perimme osallistumismaksun 248 euroa (sis. alv).  
 Toivomme lämpimästi, että klubit vievät tietoa Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksis-
ta omille lähiverkostoilleen ja kustantavat maksullisiin koulutuksiin osallistumisia mahdolli-
suuksiensa mukaan.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET: WWW.LIONSQUEST.FI
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Orkester Nordenin 
haku on päättynyt 
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, tuottaja

ORKESTER NORDENIIN saapui tänä vuon-
na 174 hakemusta. Näistä hakijoista va-
littiin maaliskuun alussa noin 70 hen-
gen orkesteri tulevalle kesälle. Vuoden 
2022 soittajahaku oli avoinna 2.12.2021–
25.2.2022. 
 Hakijat edustivat tällä kertaa yhteensä
28 eri kansalaisuutta. Orkesterissa on nor-
maalisti soittajia pääosin Pohjoismaista
ja Baltian maista, mutta myös muita kan-
salaisuuksia on aina edustettuna, muun 
muassa Espanjasta, Australiasta ja jopa 
Meksiko asti. Eri kansalaisuutta edusta-
vat nuoret ovat oikeutettuja hakemaan or-
kesteriin, jos opiskelevat Pohjoismaissa ja 
Baltian maissa.

H
aluan todella kiittää kaikkia pii-
rien nuorisovastaavia ja maa-
koordinaattoreita. He olivat 
sijoittaneet kaikki nuoret eri 
maihin, ja leireille jo ennen vii-
meistä sijoituskokoustamme. 
Kokouksessa meidän piti vain 

käydä lista läpi ja hyväksyä paikat. Tämä ta-
pahtui ensimmäistä kertaa sinä aikana, kun 
olen ollut mukana nuorisovaihtotyössä.
 Myös Suomen nuorisovaihtoleireille on 
alkanut saapua hakemuksia. Toivomme, että 
kaikki leirimme täyttyvät ja nuoret viihtyvät 
leireillä sekä isäntäperheiden luona kauniissa
ja valoisassa kesämaassamme. Toivomme 
myös kaikkien klubien kantavan vastuunsa 
eri piireissä, jotta löydämme helposti isäntä-
perheet näille nuorille.

Ukrainasta tuleville nuorille on varattu paikkoja 
jokaiselle kesän leirille.

Nuorisovaihto etenee 
kohti valoisampia aikoja
Kaikki nuoret vaihto-oppilashakijamme ovat saaneet 
paikan eri Euroopan maihin tässä vaiheessa kevättä.
NUORISOVAIHTO / tor-erik backström, yced 2020-2023

 Elämme nyt Euroopassa vaikeita aikoja
Ukrainan sodan vuoksi. Tämä tarkoittaa, 
että kaikkien Euroopan maiden on autettava 
ja oltava valmiita ottamaan vastaan pakolai-
sia sodan runtelemasta maasta.

Nuorisovaihto haluaa auttaa
Olemme päättäneet varata kaksi paikkaa jo-
kaiselle leirille Ukrainasta tuleville nuorille, 
mikäli Suomi vastaanottaa sieltä pakolaisia ja 
heidän joukossaan on sopivan ikäisiä nuoria.
 Nuorisovaihto vastaa näiden nuorten 
kustannuksista, kuten leirimaksuista ja matka-
kuluista.
 Olemme hyväntekeväisyysjärjestö, joten
haluamme antaa tämän mahdollisuuden 
joillekin kärsineestä maasta tuleville nuorille.
Näin he voisivat nähdä jotain muutakin kuin 
kurjuutta.•

Katsomme 
luottavaisin mielin 
kesään 2022.

Suomen nuorisovaihtoleireille on alkanut saapua jo hakemuksia.
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Orkester Nordeniin haki tänä vuonna 
174 lahjakasta nuorta muusikkoa.

KUVA: JANI MAHKONEN

 Kesän suhteen suunnitelma ovat jo 
pitkällä ja katsomme luottavaisin mielin 
kesään 2022. Uskomme, että pääsemme 
lopultakin järjestämään leirin normaalis-
ti Lahdessa. 
 Kiertueen järjestelyt vaativat vielä 
hiukan järjestelyjä ja extrarahoitustakin. 
Konsertit Lahden Sibeliustalossa ja Jär-
venpää-talossa ovat kuitenkin jo sovittu-
na ja niitä odotamme kovasti! 
 Leirin päivämäärät ovat 16.–25.7.2022 
ja sen jälkeen orkesterin lähtee kiertueelle. 
 Odotamme siis malttamattomana jo 
kesää 2022!• 
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N
uoruusiässä elimistössä tapah-
tuu suuria fysiologisia muu-
toksia, jotka osaltaan vaikeut-
tavat verensokeritasapainon 
hallintaa. Koholla oleva veren-
sokeri väsyttää ja vaikuttaa esi-
merkiksi oppimiseen, keskit-

tymiseen ja suoriutumiseen, kuntoutus- ja 
koulutuspäällikkö Outi Himanen Suomen 
Diabetesliitosta kertoi.
 Tyypin 1 diabetes on immuunivälittei-
nen sairaus, jossa haiman insuliinia tuotta-
vat beetasolut vaurioituvat, ja tämä johtaa 
elinikäiseen ulkoisen insuliinin tarpeeseen. 
Tyypin 1 diabeteksen ehkäisykeinoja ei vielä 
tunneta, mutta mahdollisuuksia siihen tut-
kitaan jatkuvasti, Suomen Lions-liiton pu-
heenjohtaja Sanna Mustonen sanoi.
 Ensimmäinen yhteispohjoismainen NSR:n
diabeetikkonuorten leiri Type 1 Diabetes Lions
Nordic Youth Camp järjestetään Tampereen 
Varalassa 16.–23.7.2022.
 Tyypin 1 diabetes aiheuttaa joidenkin 
nuorten osalta vastoinkäymisiä, ja heidän 
osaltaan unelmat olivat erilaisia: ”Haluaisin 
olla terve, haluaisin olla onnellinen.”
 Diabeetikkonuorten kansainväliselle 
leirille on tarvetta, ja kurssi voi auttaa löy-
tämään omia voimavaroja, vahvistaa pysty-
vyyden tunnetta ja avata uusia näkökulmia 
asioihin. Leiriohjelma tarkentuu vielä, mutta 
tiedossa on jo erinomainen ohjelma. Leirin 
sisältö painottuu liikuntaan, ravitsemukseen, 
vertaistukeen ja omahoitoon.
 Nuorille tarttuu leiriltä mukaan hyviä 
kokemuksia: keskusteluja ja diabeteksen 
hoitoon liittyviä oivalluksia. Diabeteksen 
hoitovälineet ja teknologia ovat kehittyneet 
nopeasti. Nuorille tietojen yhdistely eri lait-
teiden ja tietolähteiden välillä, esimerkiksi 
kuinka tiedot liikunnasta tai ravitsemuksesta
saa älykelloista yhdistettyä verensokeri- ja 
insuliinitietojen kanssa, kasvattaa hoitomoti-
vaatiota, Mikael Rinnetmäki Sensotrendistä
kertoo. Nuoret saavat toisistaan vertaistukea ja
keskusteluaiheena on myös vertaistuki netissä.
 Tutustumme leirillä iloiseen vapaa-
ehtoistyötekijään, joka on ”aina valmiina” 
kuin partiolainen ja häntä heiluen innois-

Diabeetikkonuorten kansainväliseltä 
leiriltä voimavaroja
E-piirin diabetes-webinaarissa tammikuussa keskityttiin 
nuorten tyypin 1 diabetekseen, lääkärinäkökulmaan 
aiheen tiimoilta sekä kesän diabetesleiriin.
NSR-YHTEISTYÖ / anita tihveräinen

saan työskentelee kellonajasta välittämättä. 
Hypokoirakoulutus on alkanut Suomessa 
vasta vuonna 2010 ja virallisia hypokoiria on 
Suomessa tällä hetkellä ainoastaan 53. Suu-
rin osa hypokoirista on koulutettu tyypin 1 
diabeetikkolapsille tai -nuorille.
 C-piirin Lions-nuorisovaihdon kanssa on
suunniteltu yhteinen leijonapäivä diabetes-
leirin kanssa, jolloin nuoret pääsevät tutus-
tumaan ikäihmisten kohtaamispaikka Kale-
van kulmaan. Ja tietysti teemme retkipäivän 
Särkänniemeen.
 Leirille kaivataan vielä vapaaehtoisia 
apukäsiä erilaisiin tehtäviin, vaikka vain yh-
deksikin päiväksi!•
Ota yhteyttä! 
anita.tihveräinen@gmail.com
Lue lisää www.lions.fi/
diabetescamp.

Diabeetikkonuorten 
kansainväliselle leirille on tarvetta.

Nuorille tarttuu leiriltä mukaan hyviä kokemuksia: keskusteluja ja diabeteksen hoitoon liittyviä oivalluksia.
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Leiri voi auttaa löytämään omia voimavaroja, 
vahvistaa pystyvyyden tunnetta ja avata uusia 
näkökulmia asioihin.
KUVA: E-PIIRIN NUORISOLEIRI

A
N

IT
A

 T
IH

R
EV

Ä
IN

EN
. 

K
U

V
A

:  
LA

U
R

A
 T

A
M

M
IS

TO
, S

TU
D

IO
 T

O
R

K
K

EL
I O

Y



41

SUOMEN LIONS-LIITON
LEIJONAMÖLKKY

SM-JOUKKUEKILPAILUT 
14.5.2022 klo 10.00

Myllymäentie 1592, 43220 Mahlu
Kilpailu käydään kahden hengen joukkuein.

Toinen heittäjistä voi olla puoliso.
Klubeista voi olla useita joukkueita.
Neljä parasta joukkuetta palkitaan.

Osallistumismaksu 40 euroa/joukkue, 
maksu ilmoittautumisen jälkeen tilille:

FI 73 3 2119 1800 0214 48, viestiin LC jäsennumero.
Ilmoittautumisaika 

1.4.–7.5.2022 sähköpostiino.kauppinen@hotmail.com 
tai p. 040 723 1443 Olli Kauppinen

Ilmoita joukkueen nimi, LC jäsennumero ja nimi 
sekä puhelinnumero.

Kilpailun järjestää LC Saarijärvi yhteistyössä 
Mahlun Nuorisoseura ry:n kanssa.

Tervetuloa Leijonamölkyn hengessä 
Saarijärvelle! 

APR-RAkennustyö Oy
Outokumpu

Cap & Trans niemi Oy
Ahlainen

InsInöörItoImIsto  
EEro KEllbErg oy

Seinäjoki

KauppaKesKus RinteenKulma
Rovaniemi,  

www.rinteenkulma.fi

TMV Trading Oy
Helsinki

Auto SorSA oy
Tehtaankatu 6, 11710 Riihimäki, 
puh. 019 716 620 ja 019 268 0800, 
www.autosorsa.fi

Tervetuloa verkkokauppaamme
lakkapaa.com

Onnea ja menestystä 
lionstyöhön

41
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Iloisia ilmeitä ja tekemisen riemua 
Lasten Leijonahiihdoissa
Lasten Leijonahiihto -kampanjan tavoitteena on saada toteutettua 
yli 100 tapahtumaa vuosittain. Tänä vuonna hiihtotempauksia 
on järjestetty pitkin Suomea koronarajoitusten helpottaessa.

1  Onnistunut Lasten 
Leijonahiihto -tapahtuma
unto kiljunen

LC LAPPEENRANTA/RAKUUNA ja Lappeen 
Riennon hiihtojaosto toteuttivat Lasten Lei-
jonahiihto -tapahtuman tammikuun viimei-
senä sunnuntaina, Huhtiniemen liikuntakes-
kuksen alueella.
 Lähes kolmekymmentä hiihtointoa täyn-
nä olevaa lasta suoritti monipuoliset rastiteh-
tävät ohjaajien ammattimaisella opastuksel-
la ja kannustuksella. Tapahtuma huipentui 
sprinttihiihtoon, upeitten mitalien jakoon 
jokaiselle osallistujalle sekä Sammonlahden 
K-kaupan lahjoittamien grillimakkaroiden ja 
lämpimän mehun nauttimiseen.
 Iloiset lasten ilmeet ja vanhempien ja 
huoltajien kiitokset palkitsivat tilaisuuden 
järjestäjät.• 

2  Vernissalaiset ohjaajina 
Lasten Lumipäivillä
riitta lindholm

LC VANTAA/VERNISSA oli ohjaajavuorossa 
12.2. Hiihtoliiton järjestämillä Lasten Lumi-
päivillä Helsingin Olympiastadionilla.
  Stadionille ja sen ympäristöön oli tehty
yli kilometrin pituinen hiihtolatu. Lisäksi 
lapsille oli rakennettu oma tapahtumapaikka,
jossa oli erilaisia rasteja, muun muassa temp-
purata, mäenlaskupaikka hyppyreineen sekä 
ampumahiihtorata tarkkuusheittoa varten. 
Ampumahiihtoradalla lapset heittelivät sam-
makoita taulussa oleviin reikiin. Ohiheitoista 
sai sakkokierroksia oikeiden olympialaisten 
tapaan.
  Päivä oli kaikin puolin mukava, lapsilla 
oli hauskaa, ja aurinkokin helli paistamalla 
koko päivän.•

1

2
Toimintarasteilla oli lasten apuna kahdeksan vernissalaista. Kuvassa aamupäivävuorolaisia 
vasemmalta Sirpa Valtavaara, Leena Logren, Anne Hirvensalo-Anttila ja Päivi Aho.
KUVA: RIITTA LINDHOLM
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3  Aurinkoinen Laskiaisrieha 
Hervannassa
pekka mäkilä

LC TAMPERE/HERVANTA järjesti sunnuntai-
na 27.2. koko perheen laskiaistapahtuman. 
Lasten hiihtokilpailut kisailtiin Suolijärven 
jäällä seitsemässä eri sarjassa ja ikäluokissa 
2–9-vuotiaat. 
 Kaikki osallistujat palkittiin mitalilla sekä
mehulla ja kunkin sarjan parhaat saivat mu-
kaansa komeat pokaalit.
 Mukana järjestelyissä olivat muun muassa
Tampereen Hiihtoseura, Tampereen Eteläinen
seurakunta ja KOKO-projekti.
 Tapahtuman tavoitteena on ollut luoda 
hyvää kotiseutuhenkeä ja lisätä myönteistä 
yhteisöllisyyttä.•

Suomen Lions-liiton ja Suomen 
Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja nuorten 
hiihtoharrastuksen lisäämiseksi 
käynnistyi talvella 2020.
Yhteisen kampanjan tavoitteena 
on järjestää Lasten Leijonahiihdot 
koulujen hiihtolomien aikaan.

Lue lisää lionsklubien mahdollisuudesta 
järjestää Lasten Leijonahiihdot 
paikkakunnallaan liiton kotisivuilta 
www.lions.fi/toiminta/yhteistyokumppanit/
suomeen-hiihtoliitto/.

JÄRJESTÄ IKIMUISTOINEN
ULKOILUTAPAHTUMA

4  Leijonahiihto Paloheinässä
olli aulio

TIISTAINA 8.2. toteutettiin Paloheinässä lei-
jonahiihto Pakilan Vedon ja LC Helsinki/
Pakinkylän voimin. Lasten leijonahiihtoihin 
osallistui 200 alle 12-vuotiasta lasta. Tapah-
tumaan kuului erilaisia suksilla liikkumiseen 
tapahtuvia asioita. Tapahtuma toteutettiin 
kahdessa 100 lapsen ryhmässä.
 Varsinaisen hiihdon lisäksi ohjelmassa 
oli muun muassa mäkihyppyä, pujottelua 
sekä heittohiihtoa, jossa piti heittää hiihdon 

5  Perinteiset hiihdot 
hiihtostadionilla
harri niemenmaa

PERINTEISET LIONS-HIIHDOT hiihdettiin 
16.2.2022 Sotkan hiihtostadionilla. Hiihtä-
jien määrä oli 46. Hiihtotapa oli perinteinen. 
Kisa järjestettiin yhteystyössä LC Kauhajoki/
Aron ja Kauhajoen Karhun hiihtojaoston 
kanssa. Ensimmäiset Lions-hiihdot järjestet-
tiin 1970-luvun puolessa välissä. Sen jälkeen 
on kisoja ollut säännöllisesti. Nämä olivat 47. 
kilpailut.•
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Helsingin Paloheinässä hiihtoon osallistui 200 lasta. 
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lisäsi kumipalloja maaliin, ettei joutunut 
sakkokierrokselle. Tapahtuma oli suunnattu 
4–12-vuotiaille, mutta nuorin osallistuja oli 
1-vuotias, ja hänkin suoritti tehtävät.
 Leijonaklubin puolesta järjestäjänä oli 
Aarne Kivioja Pakinkylän leijonista. Hän 
kertoi tapahtuman saaneen edellisenä vuon-
na suuren suosion ja siksi Vedon kanssa pää-
tettiin jatkaa tapahtuman järjestämistä vuo-
sittain.•
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P
yhäselän leijonissa Erkki Laak 
toimi presidenttinä jo 1973–
1974 sekä sen jälkeen muis-
sakin vaativissa tehtävissä. LC 
Pyhäselän 1967–1997 katsauk-
sessa ylistetään häntä leijona-
hengen nostattajaksi. Vahva 

leijonahenki oli varmaan syynä, kun hän 
oli perustamassa LC Kiihtelysvaaraa 1983. 
Laak muistelee kautta 1981–1982 kun hän 
oli ehdolla piirikuvernööriksi, mutta hävisi
niukasti äänestyksen. Kaudella 1996–1997 
hän toimi sitten aktiivisena piirikuvernöö-
rinä lady Raija mukanaan.
 LC Kiihtelysvaarassa Laak tunnetaan 
”isällisenä” leijonaveljenä kannustaen nuo-
ria veljiä aktiiviseen leijonatoimintaan 
omalla jatkuvalla 100 % osallistumisella ko-
kouksiin ja aktiviteetteihin. Erkki on mo-
net kerrat esitelmöinyt klubikokouksissa 
Suomen itsenäisyydestä ja sotahistoriasta. 
Ja miksipäs ei, koska hän on Isänmaallinen 
Mies isoilla kirjaimilla.

Palveluhenkisyys kannustaa
Erkki Laak asuu lady Raijan kanssa kauniin
Ylisenjärven rannalla aivan entisen työ-
paikkansa vieressä. Erkki ja Raija toimivat 
pitkän työuransa opettajina Keskijärven 
koululla, Röksässä.
 Erkki Laakille myönnettiin Melvin Jones
-kunnianosoitus 1993 ja Arne Ritari -killan 
Lions-ritaruus 2019. Hänelle on myönnetty
Tasavallan Presidentin Suomen Leijonan 
Ritarikunnan ritarimerkki sekä Suomen 
Puolustusvoimien komentajan myöntämä 
sotilasansiomitali.
 Erkki tunnetaan nimellä Röksän Reivi. 
Pitäisiköhän titteliksi muuttaa Röksän Ri-
tari.

Viisikymmentä vuotta 
aktiivisena leijonana
Erkki Laak kutsuttiin LC Pyhäselkään tammikuussa 1971. 
Kutsun saatuaan hän ei epäillyt hetkeäkään liittymistä 
mielenkiintoiseen ja palveluhenkiseen Lions-työhön.
pasi leppänen
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Pitkään leijonatoimintaan Erkki Laakia on 
kannustanut leijonatoiminnan palveluhenkisyys
ja LC Kiihtelysvaaran huumoripitoinen henki.

 Pitkään leijonatoimintaan häntä on 
kannustanut leijonatoiminnan palveluhen-
kisyys ja LC Kiihtelysvaaran huumoripi-
toinen henki, jonka ovat monet vierailijat 
havainneet. Tällä hetkellä aktiivista leijona-
toimintaa haittaa ikävä pandemia, mutta 
onneksi asioita voidaan hoitaa turvallisesti
digitaalisesti. Ehkäpä tämä voi muuttaa 
osittain leijonatoimintaa sähköiseen asioi-
den hoitamiseen ja kokoustamisiin.•

TARINOITA LEIJONISTA

LIONS 
KÄVELYVIIKKO 
KOITTAA TAAS

7.–15.5.
Tänä keväänä lionien kävely-

viikkoon sisältyy kaksi viikon-
loppua, joten piirien tai klubien 

yhteisille kävelytapahtumille löytyy 
helpommin sopiva ajankohta.

Yhdessä askelia kertyy nopeasti 
ja mukavalla tavalla. Ehkäpä tänä 

vuonna entistä useampi klubi yltää 
myös himoittuun miljoonakerhoon 

askelmäärillään.

Lions kävelyviikon Facebookissa 
pyörivät jälleen suurta suosiota 

saaneet kivat kisat, eli hauskoilla 
kuvilla, sykähdyttävillä tarinoilla 

ja leijonamaisella tsemppihengellä 
voi päästä palkinnoille! 

Helsingissä Narinkkatorilla 
toteutetaan kaikille avoin kiva 

koko perheen kävelytapahtuma 
14.5. klo 11.30 alkaen. 

Kävelyn ohella on ohjelmaa 
ja esiintymässä lastenbändi 

Wimmaralli. Lisäksi mukana on 
lukuisia yhteistyökumppaneita, 

joiden pisteiltä löytyy paljon 
terveyttä tukevaa ohjelmaa.

Kirjatkaa tapahtumanne 
terveyskavely.lions.fi -sivustolle, 
niin muutkin löytävät mukaan!

Laak kannustaa nuoria 
jäseniä aktiiviseen 
leijonatoimintaan 
omalla esimerkillään.
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kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona (kuvan resoluutio 300 dpi)
osoitteeseen toimitus@lions.fi. julkaistavien tekstien pituus voi olla enintään 1 000 merkkiä tai 90 sanaa. tapahtumasta 

saa olla korkeintaan neljä kuukautta. jutut julkaistaan saapumisjärjestyksessä seuraavissa lehden numeroissa. 
aineistopäivään mennessä saapunetkaan eivät välttämättä mahdu aina seuraavaan lehteen.

Monta tapaa tehdä hyvää.

1  Majakkasairaala sai Leijonahuoneet
Turun uusi Majakkasairaala toivottaa pian tervetulleiksi paitsi 
lapsi- ja nuorisopotilaat myös heidän vanhempansa, sillä uudet lepo- 
ja yöpymispaikat eli Leijonahuoneiksi nimetyt tilat ovat nyt valmiit.
ulla rahkonen ja markku patrikainen

P
itkä hanke alkoi, kun A-piiri ky-
syi vuonna 2016 Tyksin lasten 
ja nuorten klinikalta mahdolli-
suutta tehdä yhteistyötä lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukemi-
seksi. Kohteeksi valikoitui uuden 
sairaalan vanhempainhuoneiden 

sisustaminen Leijonahuoneiksi.
 – Leijonahuone-aktiviteetti rajattiin vuo-
sille 2017–2019 ja jokainen klubi sekä myös 
yksittäiset henkilöt saivat tehdä rahalahjoi-
tuksia. Tavoitteeksi asetettiin ensin 30 000 
euroa, mutta kohde koettiin niin tärkeäksi, 
että summa nousi lopulta 50 000 euroon, 
A-piirin kauden 2016–2017 piirikuvernööri 
Ulla Rahkonen paljastaa.

Tarpeelliset vanhempainhuoneet
Majakkasairaalassa lasten ja nuorten hoito 
perustuu sekä toimintojen keskittämiseen 
että hoitoprosessien kehittämiseen.
 – Vanhemman läsnäolo lapsen hoidossa
auttaa paljon monella tavalla, olipa lapsi  pieni
keskonen tai jo kouluikäinen. Tästä syystä 
lasten ja nuorten klinikkaan on rakennettu
perhehuoneita sekä erillisiä vanhempain-
huoneita, sanovat suunnitteluvaiheessa 
lastenklinikan ylilääkärinä toiminut Jussi 
Mertsola ja ylihoitaja Wiveka Kauppila.
 Leijonahuoneet ovat rakennuksen en-
simmäisessä kerroksessa ja lasten ja nuorten 
osasto sijoittuu toiseen kerrokseen. Välimat-
ka osaston ja huoneiden välillä on varsin ly-
hyt. Leijonahuone-kokonaisuuteen kuuluu 
yhteisen avokeittiön ja oleskelutilan lisäk-
si neljä pientä makuuhuonetta, pesutilat ja 
pienimuotoinen kodinhoitohuone.
 – Sairaalaympäristö voi olla hyvinkin 
hektinen, eivätkä vanhemmat voi olla paikalla
koko ajan. Heille pitää myös mahdollistaa 

uni ja lepo, jotta he sitten olisivat mahdol-
lisimman hyvinvoipia hoitamaan lasta. Mitä 
sairaampi lapsi, sitä enemmän hän tarvitsee 
vanhempiaan, Tyksin Lasten ja nuorten kli-
nikan toimialajohtaja Heikki Lukkarinen 
korostaa.

Ulricoiden bonuslahjoitus
Kaikkien virallisten lions-lahjoitusten lisäksi 
LC Mietoinen/Ulricat lahjoitti Leijonahuo-
neeseen taiteilija Soile Yli-Mäyryn vuonna 
1998 maalaaman Unikivi-vedoksen. Klubi 
sai Yli-Mäyryn Unikivi-vedoksen lahjaksi 

osallistumisestaan Punainen Sulka -kampan-
jan starttirahoitukseen kaudella 2016–2017. 
 Majakkasairaalan pienet potilaat ovat 
koko ajan olleet Ulricoiden mielessä, sillä 
juuri tämä klubi polkaisi aikanaan käyntiin 
koko piiriä koskeneen keskoskaappi-keräys-
haasteen. Sen ansiosta saatiin sairaalan vasta-
syntyneiden teho-osastolle hankittua myös 
yli 33 000 euroa maksanut Giraffe-keskos-
kaappi jalustoineen.• 

Teksti on julkaistu myös Turun Sanomissa 
Ann-Mari Rannikon editoimana 31.1.2022.

Leijonahuoneen seinällä on luonnollisesti leijonaemo pentuineen.
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Vanhemman läsnäolo lapsen hoidossa auttaa monella 
tavalla, olipa lapsi pieni keskonen tai jo kouluikäinen.
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Klubin tuohuspartio on vienyt hautakynttilät 
sankarihaudoille 37 vuoden ajan.

2  Naantalin leijonilla 
onnistunut kirkkokonsertti
risto lindroos

LC NAANTALI JÄRJESTI yhdessä LC Naan-
tali-Raision kanssa hyvin onnistuneen kirk-
kokonsertin Naantalin kirkossa lokakuussa. 
Konsertti oli siirretty vuodella pandemian 
takia. Tällä kerralla kokoontumisrajoitukset 
poistettiin hetkeä ennen tapahtumaa. Niinpä 
lippuja ehdittiin myydä lyhyestä myyntiajasta
huolimatta vähän alle 500. 
 Molempien klubien jäsenet myivät lippu-
ja. Suurimman työn teki veli Jouni Halenius 
huolehtiessaan siitä, että konserttiin saatiin 
solisteiksi Maria Lund ja Mikael Konttinen. 
Niin ikään Jouni onnistui saamaan paikalle 
Laivaston pienen viihdeorkesterin. Vieläpä 
hän puhui paikalle sotilaskodin, jonka sisaret
myivät kirkon edustalla kahvia ja munkkeja 
konserttiin saapuneille.
 Eri osapuolista näkyi tyytyväisyys. Seura-
kuntapastori Riikka Hietanen toivotti ylei-
sön tervetulleeksi ja iloitsi siitä, että kirkko
oli pitkästä aikaa täyttynyt. Samoin solis-
tit olivat iloisia voidessaan taas esiintyä 
täyden salin edessä. Ilon purkauksena voi-
taneen pitää sitäkin, että orkesterin sakso-
fonisti hypähti lavalta kirkon pääkäytävälle 
soolo-osuutta soittamaan. Yleisö sai nauttia 
hienosta konsertista. Klubit olivat tietysti 
tyytyväisiä siitä, että konsertista saatiin kel-
vollinen tuotto.

 Hyvästä onnistumisesta rohkaistuneena 
tehtiin LC Naantalin lokakuun kokouksessa
päätös, että konsertti pidetään myös ensi 
syksynä samojen klubien yhteisenä aktivi-
teettina 30.9.•
Kuvassa Naantalin kirkko, joka täyttyi 
konserttiyleisöstä 1.10.2021.

3  Perinteinen kunniatehtävä 
Muhoksen sankarihaudoilla
pertti marttinen

LC MUHOS ALOITTI hautakynttilöiden sy-
tytyksen sankarihaudoille vuonna 1984. 
Klubin tuohuspartio on vienyt kynttilät it-
senäisyyspäivänä ja jouluaattona 126 sankari-
paaden edustalle. Kunniatehtävä on jatkunut 
katkeamatta 37 vuoden ajan. 
 Tuohusten häilyvät valot kivipaasien pin-
noilla ovat kuvastaneet kumpujen alla lepää-
vien sotilaiden uhrivalmiutta rintamalla. He 
ovat antaneet kalleimman uhrin, nimittäin 
oman henkensä isänmaan vapauden lun-
naaksi. Sotaorpona minulle on ollut kyntti-
löiden vienti sankarihaudoille sydäntä lähellä.
Niinpä olen ollut alusta lähtien joka vuosi 
mukana kunniatehtävää suorittamassa.•

4  LC Kuusamo/Kitka 
vaalii perinteitä
reijo jokinen

MONIA, MONIA VUOSIA LC Kuusamo/Kit-
kalla on ollut yhtenä projektina vähävarai-
sille jaettavat joulupaketit. Jouluna 2021 LC 
Kuusamo/Kitka jakoi 10 joulupakettia juhla-
vuotensa kunniaksi. Klubin toiminnassa tuli 
30 vuotta täyteen. 
 Koillismaan Osuuskauppa/Prisma tekee 
paketit ja on samalla mukana tässä hyvänte-
keväisyydessä. Lisäksi Kuusamon seurakunta 
on yhtenä yhteistyökumppanina. LC Kitka ja 
Osuuskauppa luovuttavat joulupaketit Kuu-
samon seurakunnalle, joka huolehtii paket-
tien edelleen jakamisen. Näin hyvä perinne 
hoidettiin jouluna ja tullaan varmasti myös 
jatkossakin hoitamaan. Muutkin Kuusamon 
lionsklubit ovat olleet omalta osaltansa teke-
mässä vastaavanlaista hyväntekeväisyyttä.•
Kuvassa LC Kitkan, Osuukaupan ja seurakunnan 
väkeä joulupakettien kanssa.

2 3
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5  Lions-palvelun hyvä sanoma 
liikkeellä Kuopiossa
veli mäntynen

LC KALLAVESI/KUOPIO lahjoitti lipaskeräyk- 
sestään saamansa tuoton syrjäytymisvaa-
rassa olevien kuopiolaisten nuorten elämän 
vahvistamiseksi. Klubiväen innoittavana aja-
tuksena keräyksen aikana on ollut, että eri-
tyisesti nuorille tulisi löytää vahva elämän 
pohja ja merkitys. Klubi on hyvin kiitollinen 
niille 25 kuopiolaiselle yrittäjälle ja liikkeelle, 
jotka antoivat mahdollisuuden sijoittaa ke-
räyslippaat erilaisiin toimitiloihin. Lippaiden 
sijoittelussa ajateltiin myös kattavia asiakas-
virtoja; näin lippaat ovat voineet kertoa mo-
nille Lions-järjestön hyvästä palvelusta.
 Keräyksen toimeliaana puuhamiehenä 
toimi pitkäaikainen Lions-jäsen, tunnettu 
hiihdon ja juoksun erikoisliikkeen kauppias
Untamo Kuikka. Kaikkiaan 15 nuorelle lah-
joitettiin laadukas kotimainen lämpöasu. 
Hiltulanlahden eräkodalla nuorille järjestet-
tiin retkipäivä, jolloin heille tarjottiin läm-
min ateria ja nokipannukahvit. Lahjoituksen 
kokonaisarvo on yhteensä 1 736 euroa. Lah-
joitus on luovutettu Vamos Kuopiolle, joka 
tukee 16–29-vuotiaita nuoria kohti opiskelu- 
ja työelämää. Nuoret saavat Vamos-järjestön 
avulla tukea sekä arjen perusasioihin että tu-
levaisuuden suunnitteluun. 
 Toivo kantaa nuoriamme eteenpäin.
 Elämän eräs perustotuus on Maaret Kal-
lion sanoin: ”Ei pidä ensisijaisesti kysyä, mitä 

maailma voi antaa minulle, vaan mitä minä 
voin antaa maailmalle.”• 

6  Iloa vähävaraisille perheille
LC TURKU-ÅBO on lahjoittanut noin 20 vuo-
den ajan vähävaraisille perheille joulukassin 
ja lisäksi kinkun tai kalkkunan. Kassissa on 
ollut jouluun liittyvä ja jokaiselle lapselle iän 
ja sukupuolen perusteella hankitut joulu-
lahjat. Näin oli myös viime jouluna. Turun 
Katariinan seurakunnan diakonit valitsevat 
perheet ja jakavat kassit ja kinkun tai kalk-
kunan juuri ennen jouluaattoa. Tarve näyttää 
kasvaneen vuosien varrella.
 Varat kertyvät klubin vuosittaisella joulu-
konsertilla ja LC Piikkiön vuosittaisen kesä-
teatterinäytöksen lipunmyynneillä. Joulu-
konsertti oli 7.12.2021 Turun Henrikin kon-
sertissa maestrona Joel Hallikainen.•

7  Ilon ja hyvän askelissa 
Sanssinkoti-aktiviteetissa
pirjo pieski

PALVELUKODEILLA, erityisesti Kauhajoen 
Sanssinkodilla, on ollut erityinen paikka LC 
Kauhajoki/Katrillin palveluaktiviteeteissa ja 
klubilaisten sydämessä pitkälti toistakym-
mentä yhteistyön vuotta kaiken muun hyvän 
tekemisen ja palvelutoiminnan joukossa.
 Parin viimeisen vuoden aikana suurim-
man mullistuksen yhteistyön toteuttamises-

sa on tuonut koronavirus. Sanssinkodin vie-
railuaktiviteetti on jäänyt muutenkin entisen 
mallisena pois jo vuonna 2019. Sitä toteute-
taan vapaaehtoisuuden pohjalla sitten kun 
koronarajoitukset ovat poistuneet.
 Laulattamiset ja tanssitukset odottavat 
myös korona-ajan jälkeistä aikaa. Toiveita on 
keväälle 2022. Myös yli vuosikymmenen ajan 
klubin tärkeänä aktiviteettina ollut Valon 
Neito -kampanja on tauolla, joten uusia Va-
lon Neitoja ei palvelukotien joululaulukier-
tueilla näkyne, mutta uskon, että joululauluja 
ja muihin teemoihin kuuluvia lauluja käym-
me innokkaasti laulamaan ja laulattamaan, 
kun se on mahdollista. Klubi lahjoitti vuosia 
sitten Sanssinkodille äänentoistolaitteet, joita 
on palvelukodissa voitu nyt korona-aikana-
kin käyttää ilahduttamaan asukkaita.
 Virkistyspäivien tanssiaisia jo odotetaan 
Sanssinkodin remontoituihin tiloihin. Koro-
na-aikana ovat klubin puolesta toteutuneet 
kahvitukset, pääsiäismuistamiset ja joulu-
bingopalkinnot.
 Lisäksi on Sanssinkodin toivelistalla saa-
da silloin tällöin apukäsiä ulkoiluttamiseen. 
Asukkaat puetaan valmiiksi, joten hyvällä 
säällä ulkoiluttaminen on ilo molemmille 
osapuolille.
 Sanssinkodin palveluaktiviteetti sisältää 
monipuolista tekemistä, josta löytyy jokaiselle
klubilaiselle jotain sopivaa ja osallistavaa. 
Olemme mukana, Sanssinkoti!•
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8   Ilo lähti kiertämään 
moninkertaisesti
teija loponen

LELUJA JA NAAMIAISASUJA on toistami-
seen saatu jakaa ympäri pääkaupunkiseutua 
muun muassa päiväkoteihin ja lastenkoteihin.
 Leluista on kiittäminen LC Helsinki/
Kontulaa ja heidän monivuotista yhteistyö-
kumppaniaan. Tuo maahantuontiyrityksen 
omistaja on vuosittain lahjoittanut Kontulan 
lioneille tilauksista ylijääneet lelut ja muut 
tuotteet, jotta leijonat voivat antaa ne eteen-
päin tarvitseville iloa tuomaan.
 Ja jaettu onkin, nyt jo toista kertaa. Heti 
alkuvuodesta LC Helsinki/Pakinkylä, LC 
Helsinki/Aurora, LC Sibbo-Sipoo, LC Vantaa/
Vernissa, LC Vantaa/Komeetat, LC Vantaa/
Helsinge, LC Helsinki/Finlandia, LC Helsinki/
Malmittaret ja LC Loviisa/Queen kävivät ha-
kemassa kontulalaisten lajittelemia lahja- ja 
naamiaistarvikekasseja sekä pahvilaatikoita
jakaakseen iloa eteenpäin. Antamisen ilo oli 
vähintään yhtä suurta kuin saamisen riemu.•
Kuvassa laatikkotolkulla eteenpäin lahjoitettavaa. 
Vasemmalla LC Kontulan Jyri Kurki, 
joka on hankkeen puuhamies ja kutsui 
eri klubien edustajia leluja noutamaan. 
Kuva: Teija Loponen

9  Sydäniskuri Vuohijärvelle
ari kansikas

LC VALKEALA/VEKARA lahjoitti sydäniskurin 
Vuohijärvelle vakituisten asukkaiden ja mui-
den alueella liikkuvien käyttöön. Defibril-
laattori on sijoitettu M-kyläkaupan ulkosei-
nälle helposti saataville. Se on käytettävissä 
kaikkina vuorokaudenaikoina.
  Kauppias Sari Kalson mukaan kyläläiset 
ovat ottaneet lahjoituksen tyytyväisinä vas-
taan. Alueella liikkuu paljon myös kesäasuk-
kaita ja matkailijoita. Alueella sijaitsee Repo-
veden kansallispuisto.•

10  Pidetään huolta 
toinen toisistamme
veli mäntynen

LC KALLAVESI/KUOPIO ja LC Kuopio ovat ra-
kentavassa, hyvässä yhteistyössä järjestäneet 
jäsenistölleen suunnattuja opastettuja vierai-
luja muun muassa Suomen ortodoksiseen 
kirkkomuseoon Riisaan ja Kuopion uudiste-
tun museon Leonardo da Vinci -näyttelyyn. 
 Korona-aikana on koettu erityisen tär-
keäksi pitää yllä vahvistavaa huolenpitoa klu-
bijäsenistöstä. Vierailut koettiin virkistäviksi, 
mielenkiintoisiksi, hyvää klubien yhteistyötä 
ja Lions-palvelunäkymää vahvistaviksi. Ti-
laisuuksiin osallistui runsaasti lions-veljiä 
puolisoineen. Paikallista lionien yhteistyötä 
ja yhteisiä vierailuja sekä retkiä tullaan jatka-
maan myös tulevaisuudessa.• 

11  Golfkilpailun tuotto 
lasten ja nuorten liikunta-
harrastusten tukemiseen
riitta dahlberg

LC VANTAA/VERNISSAN järjestämä hyvänte-
keväisyysgolfkilpailu pelattiin 29.8. jo kah-
deksatta kertaa. Kilpailun tuotto päätettiin 
lahjoittaa lasten ja nuorten liikuntaharras-
tusten tukemiseen. 
 Osansa tuotosta sai lasten ja nuorten 
harrastusta, terveyttä ja hyvinvointia vaaliva
Vantaan tanssiopisto. Vernissan Riitta Liisa
Seitakari ojensi ”symbolisen lahjasekin” reh-
tori Merja Snellmanille 10.12. pidetyssä 
tanssiopiston joulujuhlassa Kulttuuritalo 
Martinuksessa Vantaalla.
 Loput golfkilpailun tuotosta lahjoitetaan 
Lions Quest -koulutuksen kustantamiseksi 
lasten ja nuorten liikuntaseuravalmentajille
sekä Sporttia kaikille -toiminnalle, jonka 
kantava ajatus on, että liikunnan mahdolli-
suus kuuluu kaikille.
 Klubilaisista osallistui kilpailun järjeste-
lyihin runsaasti talkooväkeä ja pelaajia per-
heineen. Vernissalaiset kiittävät lämpimästi 
Hiekkaharju Golfia hyvästä yhteistyöstä ja 
kilpailun järjestelyistä sekä kaikkia kilpai-
lijoita osallistumisesta kilpailuun. Ensi elo-
kuussa tavataan taas!•
Onnistuneen golfkilpailun toteutumiseen vaikuttivat 
myös monet palkintojen ja arpavoittojen lahjoittajat. 
Palkinto- ja arpapöydät suorastaan notkuivat 
runsaine palkintoineen. 
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palstalla julkaistaan 
poisnukkuneiden jäsentemme kuva, 
klubi, syntymä- ja kuolinaika. 
varsinaiset muistokirjoitukset 
julkaistaan suomen lions-liiton 
kotisivuilla olevassa muistolehdossa 
www.lions.fi/jasenille/
jaseniamme-muistaen. 
lähetä teksti word- ja valokuva 
jpg-tiedostona osoitteeseen 
toimitus@lions.fi.

MUISTOKIRJOITUKSET

Esko Kanerva
LC Valkeala 
s. 12.8.1932 
k. 26.12.2021

Pasi Kylmänen
LC Liminka/Liminganlahti 
s. 18.2.1949 
k. 8.9.2021

Jarkko Lepo
LC Turku-Åbo 
s. 13.9.1946 
k. 8.6.2021

Reijo 
Hyväluoma
LC Veteli 
s. 12.1.1955 Veteli 
k. 28.11.2021 Veteli

Seppo Juhani
Kahilainen
LC Pihtipudas 
s. 10.8.1947 Pihtipudas 
k. 9.10.2021 Pihtipudas

Eino Kuusiniemi
LC Keminmaa 
s. 1.4.1931 
k. 3.2.2022

12  Frisbeegolfkorit 
koululaisille
TAMMIKUUN LOPULLA Vendlaskolan Klauk-
kalassa sai lahjoituksena upeat uudet frisbee-
golfkorit. Lahjoituksen mahdollistivat kaikki
Nurmijärven alueen lionsklubit yhdessä.
 C-piirin piirikuvernööri Eija Björkbacka
LC Nurmijärvi/Kanervista kertoo, että vinkki
toiveesta tuli suoraan koululta. 
 – On todella ihana, että he kertoivat, 
miten voimme auttaa heitä liikunnan akti-
voimiseksi.
 Lionsklubit yhdessä tarttuivat heti haas-
teeseen ja nyt uudet korit on asennettu ja 
kovassa käytössä. 
 – Saimme viestin koulun rehtorilta ja 
kiitokset mukavasta avusta pienelle koululle.
Sain myös oppilailta heti oppitunnin, miten 
frisbee lentää parhaiten!
 Erilaiset hyväntekeväisyyslahjoitukset 
ja -tukitoimet ovat perinteistä lionstoimintaa
Nurmijärvellä.•
Kuvassa Eija Björkbackan kanssa on 
osa koululaisista ja opettaja Sandra Virta.

13   Kurssitapaaminen Turussa
jukka rauhaniemi 

KUVERNÖÖRIKURSSIN 2001–2002 ”valmis-
tumisesta” on kulunut  20 vuotta. Kurssi on 
kokoontunut 18 kertaa Rovaniemen ja Tal-
linnan sekä Louhisaaren ja Savonlinnan vä-
lisellä alueella.

 Juhlakokous pidettiin tällä kertaa Tu-
russa 9.–10.8.2021. Kansainvälisen siitä teki 
Viron kuvernööriparin Peeter ja Eha Leppin
osallistuminen.
 Majoitus oli hotelli Marina Palacessa 
Aurajoen rannalla. Aloitimme lounaalla, 
jonka jälkeen kävimme sightseeing-ajelulla. 
Kohteina olivat Turun Tuomiokirkko, Vanha
suurtori, Akatemiatalo ja hovioikeus.
 Sieltä jatkoimme Forum Marinumiin, 
jossa kohteena oli Suomen Joutsen, ja edel-
leen Föri-lautalle sekä Kakolanmäelle funi-
kulaarilla. Söimme juhlaillallisen ja suori-
timme kurssikokouksen, jossa päätimme 
seuraavista tapaamisista ja jaoimme muis-
tamiset. 
 Seuraavana päivänä veljet kävelivät Aura-
joen rantaa Forum Marinumiin ja ladyt 
Anu Pentikin taidenäyttelyyn Wäinö Aal-
tosen museoon.
 Ensi elokuussa tapaamme Pohjanmaan 
lakeuksilla.•
Kuvassa Turun Tuomiokirkon portailla eturivissä 
vasemmalta Peeter Lepp, Paavo Tyni, Jukka ja 
Riitta Rauhaniemi. Takarivissä Eha Lepp, 
Juhani Manninen, Terttu ja Raimo Junttila, 
Raila Oksanen, Eija Manninen, Reijo Oksanen, 
Kaija Kuivinen, Birgit Tyni, Heikki Kuivinen ja 
Varpu Hyvönen.

13
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Paavo Pitkänen
LC Lieto 
s. 9.7.1927 Liminka 
k. 27.9.2021 Lieto

Olli Rönnemaa
LC Naantali 
s. 6.6.1943 Tarvasjoki 
k. 2.11.2021 Naantali

Raimo Saarela
LC Naantali 
s. 25.3.1943 
k. 2.11.2021

Glenn Sjöholm
LC Jakobstad/Malm  
f. 17.12.1942 
d. 22.1.2022

Kalevi Strömberg
LC Brändö-Kumlinge 
s. 20.7.1938 
k. 27.7 2021 Raisio

Maili Suonperä
LC Hyvinkää/Höffinga 
s. 12.5.1944 
k. 30.11.2021

Matti Porkka
LC Kiuruvesi 
s. 7.7.1947 
k. 26.10.2021

Veikko Tossavainen 
LC Vaala 
s. 26.10.1944 Pielavesi 
k. 4.12.2021 Vaala

Sakari Suutala
LC Tampere/Harju 
s. 18.4.1940 
k. 8.12.2021

Mauno Mäkelä 
LC Kälviä 
s. 19.6.1949   
k. 27.10.2021

Mauno Posti
LC Simo 
s. 12.4.1937 
k. 12.12.2021

OSSI ELOHOLMA 1933–2021
Arvot ovat sääntöjä ja ohjeita tärkeämpiä

Suomen lionstoimintaa 40 vuotta kehittänyt 
PDG Ossi Eloholma menehtyi 88-vuotiaana.
Hän oli osaaja, jolta mikään työ ei jäänyt 
kesken. Kun luonteeseen kuuluvat umpire-
hellisyys, itsekorostuksen välttäminen, vas-
tuuntuntoisuus ja luotettavuus sekä kanssa-
ihmisen kunnioittaminen, tulos on hyvä. 
     Ossi oli tiimipelaaja. Hän ei patsastellut 
aikaansaannoksillaan, mutta sai paljon ai-
kaan. Kansainvälinen Lions-järjestö on pal-
kinnut hänet korkeimmalla tunnustuksellaan, Ambassador of 
Good Will -mitalilla.
 Ossi teki työnuransa telekommunikaation johtotehtävissä 
Oy L M Ericsson Ab:lla 1961–1994.
 Hän oli perustamassa 1980 LC Helsinki/Pakinkylää, joka 
aina on ollut kärkisijoilla kaikissa Suomen leijonien hankkeissa. 
N-piirissä hän toimi nuorisovaihtojohtajana ja piirikuvernöörinä
kaudella 1991–1992.
 1990-luvulla Ossi oli Lions-liiton kansainvälisten suhteiden 
johtaja. Sight First I:ssa hän auttoi sen laman keskellä hienoon 
tulokseen. Pohjoismaisessa yhteistyössä häneen luotettiin. Suo-
mi maksoi yli 40 prosenttia kaikista yhteisten aktiviteettien ku-
luista. Varainkeräyksillä kykenimme maksamaan ehkä neljä pro-
senttia. Ossi sai Suomen osuuden laskemaan 30 prosenttiin. Se 
sitouduttiin myös maksamaan. Keinot rahoitukseen keksittiin ja 
tänä päivänä osuutemme maksetaan Ossin ideoimien joulukort-
tien tuotoista.
 Uusajattelua oli Ossin johtama pohjoismainen aktiviteetti. 
Autoimme 20 000 Viron koululaista lahjoittamalla heille uuden 
vironkielisen kartaston, Kooliatlaksen.
 Tämän jälkeen johtotehtävät seurasivat toisiaan: Arne Ritari 
-säätiön asiamiehen tehtävä 1997–2007. Silmä- ja kudospankki-
säätiön hallitus 1998–2002. Pohjolan Punainen Sulka 1997–
2000, operaatiovastaava. Suomi keräsi lähes 6 miljoonaa ja yli 
50 prosenttia kokonaistuloksesta. Sight First II -aluejohtaja, ope-
raatiot. Yhdessä Sri Lankan silmäsairaalan rahoituksen kanssa 
saavutimme kolmen miljoonan US dollarin tuloksen. Tampe-
reen Europa Forum 2007–2009, kansliatoiminnot ja talous. Ossi 
kirjoitti klubeille strategian laatimisohjeet Uudistuva lionismi ja 
muutosjohtajavalmennus. Jäsenkyselyssä Suomen lionstoiminnan 
arvojen määritys 2010–2012 arvoiksemme valikoituivat palve-
luhalu, talkoohenki, paikallisuus, luotettavuus, ihmisläheisyys ja 
kansainvälisyys.
 Ossi välitti tietoa ja perinnettä. Leijonan jalanjälkiä -histo-
riikissa valtakunnallisia hyväntekeväisyysaktiviteetteja koskeva 
osuus on Ossin käsialaa. Arne Ritarin elämänvaiheiden kokoa-
minen ja juhlapuhe Ritarin 100-vuotisjuhlissa ja muistokiven 
paljastuksessa Seinäjoella 2006. Lionstoiminnan täyttäessä 100 
vuotta 2017 jo 83-vuotias Ossi rakensi omin voimin Joensuun 
juhlakokoukseen näyttelyn Suomen lionstoiminnan tapahtumista.
 2017 hän kirjoitti luotettavuusarvosta LION-lehteen. Vas-
taus oli, että toimitusneuvosto oli päättänyt, ettei ”sisäisestä toi-
minnasta saa enää lehdessä keskustella”. Ossi sydämistyi ja teki 
klubinsa tuella aloitteen vuosikokoukselle päätöksen kumoami-
sesta. Kuten arvata saattoi, Suomen leijonat hyväksyivät. 
 Ossi Eloholma oli esimerkki hyvästä leijonasta. 
 Nyt työ on tehty ja esimerkki annettu.•

pid harri ala-kulju

Ossi Eloholma
LC Helsinki/Pakinkylä  
s. 20.10.1933 
k. 2.12.2021

MUISTOKIRJOITUKSET

Esko Terho Mäkelä
LC Alajärvi/Järviseutu
s. 3.11.1941 Alajärvi
k. 28.10.2021 Alajärvi

Nils Lindvall
LC Jakobstad/Malm  
f. 12.11.1943  
d. 28.12.2021

Sulo Leskinen 
LC Kerava 
s. 6.3.1926 
k. 17.1.2022
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PÅ SVENSKA
Många sätt att göra gott.

D
irekt efter B-distriktets initiativ ar-
rangerade LC Hanko-Hangö en in-
samlingsdag för Ukraina den 5 mars. 
 – Det kom väldiga mängder med 
allt från kläder till blöjor, och vi har 

sorterat och packat ihop sakerna i klart ut-
märkta lådor för vidare distribution. En del 
av donationerna har använts för att hjälpa 
de flyktingar som redan kommit till Hangö. 
För att kunna rikta hjälpen på bästa sätt sam-
arbetar vi med den internationella organisa-
tionen, säger LC Hanko-Hangös president 
Matti Tapio.
 Ett plötsligt problem som uppstod i mars 
var att byggnaden med klubbens lagerut-
rymme såldes i samma veva som insamling-
en gjordes. Det innebär att klubben måste 
flytta allt som finns i lagret och leta efter ett 
nytt utrymme.
 – Vi har nu ett mindre lagerutrymme där 
vi kan förvara saker men vi har inte utrymme 
för att sortera saker i samband med en stör-
re insamling. Därför har vi varit tvungna att 
tillfälligt lägga insamlingsverksamheten på is 
men vi tar upp den igen då vi har fått ett till-
räckligt stort lagerutrymme, säger Tapio.
 Han påpekar också att pengar är det 
snabbaste sättet att hjälpa Ukraina.
 – Donationer till LCIF är ett bra sätt att 
snabbt få fram hjälp till Ukraina. Därför kan det
vara en bra idé för donatorer att betala in en 
summa på Finlands Lionsförbunds katastrof-
fond som i sin tur understöder offren för kri-
get genom LCIF:s flyktingfond, säger Tapio.

Efterlängtat vinterjippo
Klubben, som i mars fyllde 65 år, har också i 
övrigt hållit uppe verksamheten under pan-
demin. Den 26 februari arrangerade klubben 
sitt traditionella Lions vinterjippo som fick 
stor uppslutning. Dagen följde det vanliga 
mönstret med ponnyridning, korvgrillning 
och olika aktiviteter för barn.
 – Det var glädjande många som besök-
te området och njöt av det fina vårvädret. 

Fart och fläkt i Hangö
LC Hanko-Hangö har hållit ångan uppe under hela pandemin och
var blixtsnabbt i gång också med en insamling till förmån för offren 
i kriget i Ukraina, då B-distriktet grundade specialarbetsgruppen 
Humanitarian Task Force Ukraine under det sista veckoslutet i februari.
bo ingves

Vi brukar ha ett motsvarande sommareve-
nemang för hela familjen i augusti. Under 
vinterjippot utnämnde klubben också Årets 
unga idrottare i Hangö, något som vi gjort 
sedan 1977. Den här gången föll valet på ten-
nisspelaren Lucas Rosvall, som i fjol bland 
annat vann FM-brons i dubbel på hemmap-
lan i Hangö, säger Tapio. 
 Han berättar att klubbens traditionel-
la julkonsert, som är en av de viktigaste in-
komstkällorna, äntligen blev av den 3 de-
cember 2021 efter det förlorade året 2020. 
Den här gången uppträdde accapellagrup-
pen Club for Five i Hangö kyrka. 
 – Då konserten 2020 inte blev av kändes 
det extra bra när kyrkan nu i december fyll-
des av publik som fick njuta av en verkligt fin 
musikalisk stund, säger Tapio. 

Televisioner till 
hälsovårdscentralen
En donation som gav god reklam på hemor-
ten var då klubben tillsammans med Rotary 
i Hangö delade ut 11 televisioner till Hangö 
hälsovårdscentral i höstas.

 – Det är alltid bra att samarbeta med 
andra välgörenhetsorganisationer eftersom 
man då får större muskler, som nu när det 
gällde att ersätta söndriga eller dåligt funge-
rande televisioner i tio rum och i allrummet 
på hälsovårdscentralen. Vi har också tillsam-
mans donerat mat för en vecka till de flyk-
tingar som kommit till Hangö från Ukraina, 
säger Tapio.
 Allt är i alla fall inte guld och gröna sko-
gar då det gäller välgörenhetsarbete. Det 
märkte klubben som i december 2020 hade 
satt upp en pantkvittolåda i K-Supermarket. 
Den började snabbt fyllas med pengavärda 
kvitton för att understöda klubbens verk-
samhet men tyvärr hann lådan vara upp-
ställd endast en och en halv månad innan 
någon klåfingrad person stal den.
 – Det kändes som en verklig chock. Jag 
kan inte förstå att någon kan vara så gemen 
att den stjäl välgörenhetspengar. Skam i alla 
fall den som ger sig, och några veckor senare
hade vi fått en ny och inbrottssäkrare låda 
som vi fäste riktigt ordentligt i väggen. Sedan 
dess har den fått vara i fred, säger Tapio.• 
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Hangö lejonen har haft bråttom med sitt vinterjippo i februari och Ukraina-insamling i början av mars.
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LCIF:s tidigare ordförande Gudrun Yngvadottir presenterade det första gemensamma, 
nordiska diabeteslägret för ungdomar som ordnas i Varala i Tammerfors i juli.

KÄRA LEJON, våra barndomar formar oss 
och skickar oss på den bana vi kommer 
att följa resten av våra liv. Men när unga 
liv avbryts av en cancerdiagnos ändras 
riktningen. I stället för att skicka omkring 
lappar i klassen och jaga vänner på rasten 
behandlas de på sjukhus. I stället för att 
upptäcka en kärlek till simning eller mu-
sik kämpar de för sina liv. Föräldrar går in 
i överlevnadsläge. När ett barn har cancer 
kan dagar kännas som en evighet. 
 Detta är en av många anledningar till 
att jag, tillsammans med Lions, är engage-
rad i att hjälpa till att lätta den börda som 
barncancer innebär. 
 Vi kanske inte kan hitta ett botemedel
i morgon, men vi kan hjälpa till genom att
skapa sätt att stödja familjer och barn som
drabbats av barncancer. Vi kan hjälpa 
samhällen att förbättra sin diagnostik- 
och behandlingskapacitet. Och vi kan öka
medvetenheten om vikten av att hitta 
bättre förebyggande åtgärder, screening 
och behandlingar. 
 Vi är skyldiga barnen en framtid. Och 
Lions har resurser att stödja barn och fa-
miljer som kämpar för att bevara den 
framtiden.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
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Bevara barndomen

douglas x. alexander
Internationell president, 
Lions Clubs International
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om insamlingsmetoder presentera-
de Ted Walter Sjö från Norge Lions 
våffeldag, en dag då alla norska 
klubbar bakar våfflor, nu i kom-
bination med den paneuropeiska 

LCIF-dagen. Detta ger synlighet, en positiv 
bild och pengar till kampanjen.
 ID Bent Jespersen, som nu för andra 
året fungerat som kampanjchef i Danmark, 
berättade om LC Hellerups returflaskkvitto-
aktivitet. För att öka attraktionskraften tej-
pades bildberättelser med bland annat barn-
cancer, mässling och diabetes som teman på 
lådorna. Aktiviteten gav så mycket som 9 000 
dollar förra perioden.
 Jag berättade själv om Finlands virtuel-
la lillajulsfirande, om vår Melvin-tävling och 
hur det går att samla pengar genom att låta 
hatten gå runt på olika evenemang. Jag har 

Nordiska framgångshistorier
Vid Nordiska samarbetsrådets NSR:s möte berättades nordiska 
framgångshistorier under rubriken LCIF for success. LCIF-seminariet 
leddes av Islands Kampanj 100-samordnare Kristinn Hannesson
 och det följdes av som mest 152 personer. 

NSR-MÖTET / pcc heikki hemmilä pmjf, lionsförbundets lcif-koordinator

redan dragit över 3 000 euro ur hatten och 31 
”nollklubbar” är nu involverade i kampanjen.

Förbättrar världen
LCIF:s tidigare ordförande Gudrun Yngva-
dottir tog upp nordiska framgångshisto-
rier som det norska skolprojektet för syriska 
flyktingbarn i Libanon, det finska solspispro-
jektet i Kenya och det internationella ung-
domsdiabeteslägret i Finland. Hon påpeka-
de också Lions Quests betydelse för att stöda 
ungdomar och hur Danmark har exporterat 
konceptet till Georgien.
 En ny sak även för mig var ett isländskt 
telemedicinprojekt inom ramen för vilket det 
har skaffats apparatur för ögonkontroll till 
Westmanöarna med drygt 4 000 invånare. 
Bilderna läses sedan på distans av en ögon- 
läkare i Reykjavik. 
 Sveriges Lions har byggt en hälsocentral 
i Beeliwacatay i Somalien för att minska den 
höga spädbarns- och mödradödligheten i 
regionen. Dessutom har de ett brunnsprojekt 
i området och har donerat tält till ett flyk-
tingläger. Norges Lions har å sin sida bland 
annat byggt en skola i det inbördeskrigshär-
jade Sierra Leone.
 För den avslutande presentationen stod 
PID Robert Rettby som är viceordförande 
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Vad blir kvar i minnet när vi hjälper?
FÖR EN LITEN TID SEDAN läste jag en tidningsartikel om minnet. Författaren till berät-
telsen ansåg att den största delen av människornas intellektuella aktiviteter är baserad
på minnet. Jag började fundera över minnets betydelse och även dess inverkan på 
lejonens identitet.
 Det viktigaste av våra lejons många färdigheter är service – att hjälpa andra. Det 
kommer förmodligen också att vara i huvudrollen om vi letar efter spår som lejonen 
lämnat i vårt eget minne och hos dem som mött oss. De flesta av oss kan återkalla 
och verbalisera den service de fått i form av ett minne, både som en fysisk händelse 

och som en upplevd känsla. Minnesbilden kan natur-
ligtvis vara starkt beroende av tjänsten i fråga och den 
person som har upplevt det. Jag vågar ändå påstå att 
dt nästan alltid uppstår ett spår.
       Forskare skulle säkert kunna bevisa att hjälpen, 
förutom det goda den fört med sig, också skapat nya 
kopplingar mellan nervcellerna. Det är också troligt 
att dessa kopplingar stärks när hjälpen upprepas. Det 

innebär att via upprepningar kommer du alltid bättre ihåg vad du 
gör, samtidigt som den du hjälper redan kan förvänta sig något.
 Jag har också själv upplevt hur mina minnen av vår verk-
samhet ligger kvar i olika skikt i mitt sinne. Jag minns ännu 
några av de stunder jag upplevde som barn på Lions som-
marläger. Men de minnena har också kombinerats med an-
dra typer av minnen från hur jag som vuxen har varit med 
om att arrangera motsvarande läger. Dessutom har mina 
upplevelser som mottagare och givare blandats upp med 
andra barns och lejons berättelser om samma sak
under årtiondena.
 Genom berättelserna har också de som 
aldrig har upplevt själva händelsen hört om 
hur vi tjänat. Jag antar att den berättelsen 
också har fått utrymme i deras minne. Den 
goda gärningen har därför spridit sig yt-
terligare även efter det att erfarenheterna 
av den mätbara eller immateriella hjälp 
som getts inte längre märks.
 Jag anser att det är en tragedi om 
vi förlorar hjälpberättelser för att vi 
tar dem för givna eller som för blyg-
samma. Naturligtvis sätter händel-
serna sina spår hos vissa personer 
men många lämnas också utanför. 
Var alltså inte för blygsamma utan 
var stolta också över de enklaste 
berättelserna. 
 Berätta om hur vi hjälper.•

Var stolta också 
över de enklaste 
berättelserna.

heikki mäki
Vice ordförande 2021–2022

VICE ORDFÖRANDEN
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Klimatförändringen och 
miljön spelar en viktig roll
NSR-MÖTET / dg mika pirttivaara, ordförande
för arbetsgruppen rena vatten 

PÅ MÖTETS ANDRA DAG spelade klimat-
förändringarna och miljön en viktig roll. 
Halldór Þorgeirsson, ordförande för Islands 
klimatråd, talade om klimatförändringen 
och mänskliga rättigheter. Han betonade att 
det krävs åtgärder nu och att många av de 
globala utmaningar vi står inför hänger ihop.
 Þröstur Eysteinsson, direktör för Islands 
skogsservice, berättade om skogsbruket på 
och klimatförändringarna på Island. Kun-
skap från skogsinventeringarna har använts 
för att utveckla det isländska skogsbrukets 
kolmodell, som används för att kompensera 
för utsläpp. Þröstur talade också om möjlig-
heterna för volontärer att stödja aktiviteter 
till exempel genom att plantera träd, ge eko-
nomiska bidrag och föra budskapet framåt. 
 PCC Björn Zarbell från Norge väckte 
deltagarna i seminariet om rena älvar att se 
vattenföroreningarnas omfattning runt om i 
världen, dess påverkan på naturen och vikten 
av floder och älvar som helhet. 
 Det gemensamma nordiska projektet 
Lions Rent Vatten sågs som ett möjligt bre-
dare åtgärdsprogram genom lämpliga part-
nerskap.•

för Kampanj 100 i Europa. Han berättade att 
kampanjen hittills har samlat in 250 miljoner 
dollar, att det finns mer än 4 000 modellklub-
bar och 588 betydande donatorer. I Finland 
finns det 11 modellklubbar och en stor dona-
tor. Kom också resten av er modigt med för 
att göra världen till en bättre plats!•

Under den andra mötesdagen var klimatförändringen 
och miljön i huvudrollerna.

FOTO: PIXABAY
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NSR:s rådsmöte
Nordiska samarbetsrådets möte är tvåde-
lat, så att alla rapporter och frågor som ska 
fattas beslut om läggs fram och diskuteras 
under mötets första dag, medan besluten 
fattas under den andra dagen.
 En betydande del av NSR:s adminis- 
trativa budget härrör från gemensamma 
nordiska evenemang vid den internationella
kongressen. Då de senaste kongresserna 

Vi hjälper behövande 
över hela världen
Nordiska samarbetsrådets möte NSR 2022 hölls i form av ett virtuellt 
möte från Reykjavik i Island den 22 till 23 januari. Till evenemanget 
hade anmält sig 200 deltagare. I genomsnitt deltog cirka 140 personer 
i de olika seminarierna, mötena och de andra evenemangen.
NSR-MÖTET / tapani rahko, nsr-oc-medlem

Nordiska lion kan göra 
mera tillsammans.

Lions från hela världen 
samlas
DELTA I LIONS CLUBS Internationals 104:e 
kongress LCICon 2022 i Montréal för att se 
hur vi tillsammans kan övervinna nya utma-
ningar. Eftersom alla inte kan resa till kon-
gressplatsen kommer en del av kongressen 
att kunna ses virtuellt. För att delta i kongres-
sen virtuellt uppbärs en nominell avgift för 
att täcka kostnaderna för videoutsändningen 
och den tekniska plattformen. Tilläggsinfor-
mation om till exempel registreringen kom-
mer att publiceras på sidan lcicon.lionsclubs.
org/fi/.
 Registreringen för den egentliga kon-
gressen LCICon 2022 Montréal pågår på 
lcicon.lionsclubs.org/fi/. Det rabatterade 
priset gick ut den 31 mars.

Fira hjälpverksamheten
Kom tillsammans med andra Lions och Leos 
till Montréal för att njuta av årsmötet. Hjälp 
Montréals invånare i projekt som ordnas på 
olika håll i staden, lyssna på Lions ledare och 
inspirerande talare och träffa det internatio-
nella huvudkontorets personal och nästa ge-
neration av ledare.
 Delta i den internationella paraden, fira 
det sista året av Kampanj 100-insamlingen 
och njut av Montréals vackra arkitektur och 
livliga konstvärld.
 På kongressen kommer också att rös-
tas om förslaget att höja den internationella 
medlemsavgiften. Enligt förslaget skulle den 
internationella medlemsavgiften höjas en-
ligt följande schema: en ökning med 3 dollar 
den 1 juli 2023, en ökning med 2 dollar den 
1 juli 2024 och en ökning med 2 dollar den 1 
juli 2025. Läs mer om detta på www.lions.fi/
uutishuone/ajankohtaista/kansainvalisen-ja-
senmaksun-korotuksesta-aanestetaan/.•

V
id invigningen konstaterades att 
det särskilt under pandemin har 
varit viktigt att ta hand om och 
vara i kontakt med medlemmar-
na. Den internationella organi-

sationens nya slogan Serving the World in 
Need utmanar oss att hjälpa behövande 
över hela världen. NSR:s huvudtema var 
Hur kan vi hjälpa bättre. 
 När vi tar hand om medlemsutveckling-
en har vi samtidigt resurser att hjälpa bättre. 
Global Membership Approach-seminariet 
(GMA) diskuterade det nya sättet att närma
sig medlemskapet, baserat på fyra områden:
etablering av nya klubbar, vård av vänskap
och motivation hos både nya och gamla 
medlemmar, meningsfull service av hög 
kvalitet som påverkar medlemmarnas nöjd-
het samt ledarskapsstöd och -utbildning. 
 I distrikten kommer att grundas team för
alla fyra delområden. För att behålla moti-
vationen hålls ett möte en gång i månaden 
och i distriktens tidningar informeras om 
aktiviteterna och skrivs om framgångshis-
torier. GMA-metoden införs till en början i 
14 distrikt, varav ett i Sverige och två i Fin-
land. 
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Det virtuella mötet NSR 2022 samlade totalt 200 deltagare.
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har arrangerats virtuellt har kostnaderna 
hållits ner och därför uppbärs ingen ge-
mensam administrativ avgift under inne-
varande period.
 NSR genomför gemensamt finansiera-
de, tvååriga serviceprojekt, varav de senaste 
har varit i Afrika och Mellanöstern. Det nu-
varande projektet, byggandet av en barnav-
delning på ett sjukhus i Tanzania, har börjat 
komma igång igen efter förseningar orsa-
kade av pandemin.
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Vår stiftelse
ALLA LION ÄR EN DEL av den globala Lions-familjen. Varje lionsklubb är medlem 
i Lions Clubs international, vår internationella organisation och har lika rätt att 
påverka och delta i organisationens verksamhet och även i beslutsfattandet vid den 
internationella kongressen. Det är helt avvikande jämfört med andra internationella 
organisationer. Det är en sak som är värd att hålla fast och stödja.
 Som lion har vi tre utmärkta områden som kan ges ekonomiskt stöd. Vår inter-
nationella stiftelse, Lions Clubs International Foundation, eller LCIF, är den största 

när det gäller påverkan och den är även globalt betydelsefull. 
Årligen distribueras mer än 40 miljoner dollar via LCIF till 
viktiga mål, även i Finland. Med bidragen gör vi gott inom 
våra internationella hjälpområden, som är bland annat syn, 
ungdomar och miljö. Vi ger också katastrofbistånd, nu senast 
för att stöda offren för kriget i Ukraina.

 Vår andra stiftelse är den inhemska Arne Ritari-stiftelsen som stöder de finländska
klubbarnas fina projekt. Stiftelsens stödbeslut återspeglar klubbarnas kreativitet 
och kraft att utveckla hjälpverksamheten till förmån för den egna 
regionen. Förutom de två stiftelserna har vi Finlands Lionsför-
bunds katastroffond, som är en viktig och snabb kanal för oss 
att ge katastrofhjälp.
 Var och en av våra hjälpkanaler har sin egen och lite an-
norlunda roll. De förtjänar vårt stöd. Arne Ritari-stiftelsen 
kan stödas genom att riddaravgifter och adresser. Förbun-
dets katastroffonds biståndsförmåga förstärks bland 
annat genom donationer från klubbar och privat-
personer. Till nästa säsong planerar vi dessutom 
nya former av insamlingar.
 LCIF har aktivt samlat in medel för att stärka
sitt kapital och därmed sin potential att hjälpa
till. LCIF:s Kampanj 100 avslutas i slutet av 
juni. Finska lionsklubbar har på ett beröm-
värt sätt deltagit i kampanjen. Två tredjedelar
av klubbarna har redan donerat men det 
finns fortfarande plats. Det skulle vara ett 
utmärkt tecken på de finländska Lionsklub-
barnas engagemang för vårt gemensamma 
mål om den återstående tredjedelen av våra 
klubbar hade tid att delta i Kampanj 100
med en donation före slutet av juni. Beloppet
behöver inte vara enormt. Det finns vare sig 
en nedre gräns eller en övre gräns. 
Varje euro är värdefull.•

VERKSAMHETSLEDAREN
petri kaukiainen

Verksamhetsledare
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VERKSAMHETSPERIODEN 2021–2022

HÄNDELSEKALENDER

STYRELSEMÖTEN 
• 31.3 / 28.4 / 10.6 

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN 
• 12.6.2022 Konstituerande möte, Kouvola

ÅRSMÖTE 
• 10–12.6.2022, Kouvola

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 24–28.6.2022 Internationella
 årskongressen, Montréal 

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 
• 15.4.2022 Mölkky, LC Saariselkä
• 23–24.4.2022 Volleyboll, 
      LC Mynämäki (INHIBERAD)
• 12–14.8.2022 Golf, Itis, LC Kausala

Varje euro 
är värdefull.

Nästa gemensamma projekt 
från Norge
Till nästa gemensamma projekt, med start 
om ett och ett halvt år, valdes norska Lions 
förslag om att skapa nya möjligheter genom 
hållbart jordbruk i Uganda. Andra projekt-
förslag var det finska solspisprojektet i Kenya 
och Sveriges Lions förslag om att ge en ny-
start för personer som överlevt sexuellt våld 
i Kongo.
 NSR:s permanenta ungdomsprogram är 
Orkester Norden, som Finland står värd för i 
Lahtis fram till slutet av 2024.
 Bland pågående utvecklingsprojekt kan 
nämnas en gemensam webbplats för NSR 
och en förnyelse av hela NSR-verksamheten, 
bland annat genom att utveckla informatio-
nen om NSR:s verksamhet till medlemskå-
ren. Tanken på en gemensam nordisk cykel-
stafett förverkligas inte på grund av bristande 
intresse.
 CC Sanna Mustonen och PCC Pirkko 
Vihavainen presenterade Pirkko som kan-
didat till internationell direktor. Till sist in-
formerade NSR-koordinatorn Björn Hä-
gerstrand om de gemensamma nordiska 
evenemangen på kongressen i Montréal.
 Under den andra mötesdagen informe-
rade till en början de nordiska internationella
direktorerna om den internationella sty-
relsens färskaste beslut. Efter seminarierna 
hölls en paneldiskussion med temat Hur vi 
kan hjälpa bättre. 
 Som avslutning på NSR överräckte Is-
lands Lions-ordförande Þorkell Cyrusson 
NSR:s symboler till följande värdland, Sve-
rige.•
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Ungefär 130 lejon samlades i Karleby för guvernörsrådets möte och seminarium under det andra veckoslutet i mars.

Orkester Norden 
har valts
ORKESTER NORDEN / 
henna keihäs, producent

I ÅR SÖKTE 174 MUSIKER om en plats i 
Orkester Norden nästa sommar och i bör-
jan av mars valdes en orkester bestående 
av cirka 70 musiker ut. Ansökningstiden 
var från 2 december 2021 till 25 februari 
2022. 
 Den här gången representerade de sö-
kande 28 olika nationaliteter. Orkestern 
har normalt musiker främst från Norden 
och Baltikum, men också andra nationa-
liteter är alltid representerade, som ex-
empelvis Spanien, Australien och till och 
med Mexiko. Sökande från andra länder 
har rätt att söka till orkestern när de stu-
derar i Norden eller Baltikum.
 Planeringsarbetet är på god väg och vi 
ser med tillförsikt fram emot sommaren 
2022, då vi äntligen torde kunna förverk-
liga lägret på normalt sätt i Lahtis. 
 Arrangemangen för den avslutande 
turnén kräver fortfarande vissa finjuste-
ringar och extra finansiering. Konserter-
na i Sibeliushuset i Lahtis och Järvenpää-
huset är dock redan överenskomna och vi 
ser fram emot dem! 
 Lägret pågår 16–25.7.2022 varefter 
orkestern beger sig ut på turné. 
 Vi ser alltså otåligt fram emot som-
maren 2022!• 

I sina öppningsord sade förbundets ordfö-
rande Sanna Mustonen att då Ryssland 
anföll Ukraina togs förbundets katastrof-
fond i bruk för att förmedla hjälp.
   – Jag tackar varmt de klubbar som re-

dan deltagit och verkat för mänsklighet och 
en bättre framtid, sade hon. 
 De arrangerande klubbarna påminde om 
att vi kan vara lyckliga då vi tryggt kan samlas
för guvernörsrådsmötet. Därför ska vi lejon 
bry oss om de människor som lider av krig 
och de soldater som försvarar sitt hemland.
 Karlbebys stadsstyrelseordförande Sari 
Innanen sade i sitt festtal att lionsverksam-
heten kommer att spela en viktig roll då de 
skador som pandemin orsakat ska repareras.

Guvernörsrådet samlades i Karleby
Guvernörsrådets möte inleddes högtidligt i Karleby till tonerna av 
Leijonahenki. Tredagarsevenemanget arrangerades av LC Kokkola/Kokkotar, 
LC Kaarlela och Finlands Lionsförbund.
GUVERNÖRSRÅDETS MÖTE / anna-kaisa jansson, chefredaktör

Eleverna i musikklass V i Mäntykankaan koulu
i Karleby uppträdde på invigningen under 
ledning av lärare Lea Ridanpää. 
FOTO: ANNA-KAISA JANSSON

 – Finlands Lionsförbund har hjälpt i ett 
krigsläge och skickat hjälp dit den behövs. 
Ukraina behöver all koordinerad hjälp landet
kan få, sade hon.
 I seminariedelen presenterade varu-
märkesarbetsgruppens medlemmar Tapani 
Rahko och Raimo Sillanpää hur Lions-varu-
märket kan poleras. Därefter funderade man 
i arbetsgrupper under ledning av Antti For-
sell, ordförande för strategiarbetsgruppen 
LIONS2030, fundera på hur verksamheten 
kunde se ut 2030 utgående från olika visioner. 
 Mika Pirttivaara, ordförande för arbets-
gruppen Lions för rent vatten, berättade om
talkoprojektet Knutarna i skick och hur Lions
värnar om kulturarvet tillsammans med 
Stiftelsen för Vattendrag i Finland genom 
projekt Vesiviisaus.

Plock ur besluten
Guvernörsrådet diskuterade de frågor som 
ska lämnas in till årsmötet, såsom handlings-
planen och budgeten för perioden 2022– 
2023, årsmötesinitiativen och förslaget att 
behålla förbundets medlemsavgift på nuva-
rande nivå.

174 unga musiker sökte till 
årets Orkester Norden.
FOTO: JANI MAHKONEN
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Ungdomsutbytet går 
mot ljusare tider
tor-erik backström, yced 2020–2023 

NU HAR VI BÖRJAT gå mot våren och en lju-
sare tid ute i naturen och alla våra sökande 
ungdomar har fått en plats till olika europe-
iska länder.
 Jag vill tacka distriktens alla ungdomsan-
svariga och landskoordinatorerna. De hade 
lyckats placera alla ungdomar till olika länder
och läger redan innan vi hade vårt sista pla-
neringsmöte, då vi bara behövde gå genom 
listan och fastställa platserna. Det är första 
gången under den tid som jag har varit med 
i ungdomsarbetet.
 Ansökningar har också börjat komma 
till ungdomsutbyteslägren i Finland. Nu får 
vi hoppas att alla våra läger blir fullsatta och 
att ungdomarna får en fin tid på lägren och 
hos värdfamiljerna i vårt sommarvackra och 
ljusa land. Vi får önska att alla klubbarna i de 
olika distrikten tar sitt ansvar så att vi enkelt 
finner värdfamiljer till dessa ungdomar.

Också ungdomsutbytesteamet 
vill hjälpa 
Vi lever nu i en orolig tid inom Europa med 
invasionen av Ukraina. Detta medför att alla 
europeiska länder måste hjälpa till genom att ta
emot flyktingar från det krigsdrabbade landet.
 Eftersom vi är en välgörenhetsorganisa-
tion har vi reserverat två platser per läger för 
ungdomar som kommer från Ukraina, förut-
satt att det bland de flyktingar som Finland 
tar emot finns ungdomar som åldersmässigt 
lämpar sig för ungdomsutbytet.
 På det sättet vill vi ge möjlighet för några 
ungdomar från det drabbade landet att upp-
leva något annat än elände. Ungdomsutbytet 
skulle i så fall stå för kostnaderna för dessa 
ungdomar, inklusive lägeravgifter, resekost-
nader med mera.•

INBJUDAN TILL
GUVERNÖRSRÅDETS
KONSTITUERANDE

MÖTE
1/2022–2023

Tidpunkt: Söndagen 12.6.2022 kl. 10.00, 
Plats: Original Sokos Hotel Vaakuna, 
Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola.

Vi bjuder in dem som på årsmötet
 blivit valda till distriktsguvernörer för 

perioden 2021–2022 till guvernörsrådets
konstituerande möte som hålls 

måndagen efter årsmötesveckoslutet 
söndagen 12.6.2022 från kl. 10.00. 

Välkomna!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Sanna Mustonen Petri Kaukiainen
 ordförande  verksamhetsledare

TIO MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

TIO KLUBBMOTIONER och en ansökan 
om årsmötesplats lämnades in till 
årsmötet. Guvernörsrådet behandlade 
motionerna och överlämnade sitt förslag 
till årsmötet. Även om guvernörsrådet 
föreslår att vissa av motionerna ska 
förkastas, innehåller även de goda idéer 
för att utveckla Lions verksamhet, och 
vissa idéer beaktas redan före årsmötet.

Följande motioner fick tummen upp 
av guvernörsrådet:

• LC ALAHÄRMÄ föreslår att Finlands 
Lionsförbund i likhet med andra förbund 
ska skapa en testamentservice, eftersom 
ändringen av penninginsamlingslagen 
2020 innebar att det numera inte krävs 
insamlingstillstånd gällande medel som 
fås via testamenten.

• LC HELSINKI/FINLANDIA föreslår 
att aktiviteten ”Hjälp barn – Hjälp 
familj” ska börja koordineras och 
utvecklas av Lionsförbundet till en 
aktivitet som också har riksomfattande 
samarbetspartners och aktivt samarbete 
med lokala företag. 

• LC HELSINKI/MALMITTARET föreslår 
att innehållet i Lions-löftet görs lättare 
så att onödiga krav tas bort och att 
löftet uppdateras till dagens verklighet. 

• LC HELSINKI/PAKINKYLÄ föreslår att 
påfyllningen av förbundets katastroffond 
fortsätter så att den kan användas 
aktivt också under kommande perioder.

• LC UURAINEN föreslår att studerande 
blir en ny medlemsgrupp med lägre
inhemsk medlemsavgift. 

De följande årsmötena efter 2022 
arrangeras 2023 i Esbo och 2024 i Åbo 
i fom av ett fartygsmöte. För 2025 
finns inte ännu någon arrangör. För 
2026 finns däremot en ansökan som 
noterades. Klubbarna uppmanades att 
söka arrangemanget för årsmötet 2025.

Det har redan börjat komma in ansökningar 
till ungdomsutbyteslägret i Finland.
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reslås, studentmedlemmar och Leo-Lion- 
medlemmar. För båda typerna av medlem-
mar är medlemsavgiften 50 procent av hela 
medlemsavgiften.
 Det nya temat för perioden 2023–2024 
kommer inte att presenteras så länge stra-
tegiarbetet pågår. Årsmötet 2021 beslöt att 
det inhemska temat för perioden 2022–

2023 har Lions – avoin muutokselle / Lions 
– öppen för förändring.
 Guvernörsrådet föreslår att årsmötet 
godkänner julkorts- och lotteriaktivite-
terna för perioden 2022–2023. Enligt för-
slaget kommer det att tryckas upp flera 
lotter. I stället för att som tidigare skicka 
lotterna till klubbarna ska fem lotter 
skickas till varje medlem. Detta skulle ge 
varje lion möjlighet att delta i Lions lotteri 
om de så önskar, samtidigt som klubbar-
nas verksamhet underlättas.
 Guvernörsrådet noterade att ansök-
ningarna till ordförande och vice ord-
förande för förbundet mottagits och 
bekräftade också att ordförandena för 
förbundets fleråriga arbetsgrupper fort-
sätter på sina poster. Några av uppdragen 
är fortfarande öppna.
 Guvernörsrådet beslutade att Fin-
lands Lionsförbund ska bli medlem i 
Centralförbundet för Studieverksamhet 
rf, om användningen av Röda Fjädern 
bidragen under perioden 2022–2023 
och varumärkesarbetsgruppens förslag 
till åtgärder för att polera det finländska 
Lions-varumärket. Kampanjen Kitenet 
(från mobbning till hälsosamt online be-
teende), beslöts fortsättas under perioden 
2022–2023. Arbetsgruppen Lions för rent 
vatten kommer att bli en mångårig grupp 
och kommer att döpas om till Ympäristö-
leijonat (Miljölejon).•
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D
et finns många möjligheter att 
göra gott, som till exempel att i 
naturen utrota invasiva främ-
mande arter eller återställa 
bäckar, att i den bebyggda mil-

jön göra städningstalkon eller snygga 
till parker och att vårda platser av kultur-
historiskt värde.

Ta med ungdomar
Ungdomar bör inbjudas att delta i kam-
panjen. På så sätt kan vi bidra till att de 
framtida generationerna blir ansvariga
konsumenter och medborgare som 
värnar om miljön och naturen. Fråga 
till exempel närliggande skolor, lokala 
idrottsföreningar och exempelvis scout-
erna om de har intresse att delta.
 Många stadsdelar, byar och hem-
bygdsföreningar har egna Facebook-
grupper. Genom att sprida budska-
pet och bjuda in dem kan du få många 
människor involverade i talkona och 
samtidigt sprida en positiv bild av vår 
verksamhet.
 I år deltar Finlands McDonald’s, 
som har 68 restauranger i Finland, i 

Berätta hur vi hjälper
KLUBBARNA HAR hittat på nya sätt att hjälpa under 
de två coronaåren. Naturligtvis har hjälparbetet va-
rit utmanande, men det har inte upphört. Det bästa 
av allt är att vi fått många nya historier att berätta. 
 Svårare än att hjälpa de behövande har varit att 
engagera nya lejon i vår verksamhet. Men även det 
har lyckats i varje distrikt. Det framgår till exempel
av det stora antalet välkomsthälsningar till nya med-
lemmar i tidningen LION. Vår grupp har vuxit med 
lejon som har olika färdigheter och bakgrunder.
 Det är uppenbart att när coronaviruset lättar 
kommer också klubbarnas medlemsantal att börja 
växa. Jag vågar säga detta eftersom jag varje vecka 
ser människornas önskan att vara tillsammans och 
hjälpa varandra. Det är därför vi måste vara aktiva 
just nu. Vi måste genom många kanaler berätta hur 
vi som lion kan hjälpa till i världens största hjälp-
organisation. Och det är värt att berätta, för till-
sammans kan vi göra ännu mera gott.
 Från det senaste året kan jag berätta om frivil-
ligarbete tillsammans med otroligt skickliga och 
flitiga lejon. Jag är så stolt över denna grupp att jag 
fortfarande vill vara med om att främja klubbarnas, 
distriktens och vårt förbunds angelägenheter.•

Kandidaterna för 
perioden 2022–2023

107-A, VCC HEIKKI MÄKI

Tillsammans kan vi göra 
ännu mera gott.
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FINLANDS LIONSFÖRBUNDS KANDIDATER 
för perioden 2022–2023 är uppställda.
Till kandidat för viceordförandeposten har uppställts 
tre kandidater: C-distriktets tidigare distriktsguvernör 
IPDG Nina Moilanen, LC Vihti/Nummela, 
B-distriktets distriktsguvernör DG Mika Pirttivaara, 
LC Tapiola och förbundets kompanjonskapsledare, 
PDG Veikko Teerioja, LC Lappeenranta, D-distriktet.
Till kandidat för ordförandeposten föreslås nuvarande 
viceordförande Heikki Mäki. Intyget för understöd 
gavs av Mäkis klubb, LC Paattinen, A-distriktet.

Bra talkon kan vara uppstädning och annan uppsnyggning av närmiljön, som exempelvis att 
utrota invasiva främmande arter eller återställa bäckar eller något annat värdefullt kulturmål.
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vårt talkoarbete. De deltagande restau-
rangerna ordnar talkoredskap och ser-
vering för deltagarna. 
 Du kan träna på att hålla knutarna
rena under hela året. Efter våren kulmi-
nerar talkoarbetet under de sista sju 
dagarna i augusti, 25–31.8, då också 
Östersjödagen (25.8) och Finlands natur-
dag (27.8) infaller.

I årets talkoarbete 
deltar Finlands 
McDonald’s.

Knutarna i skick genom talkoarbete
Det ambitiösa målet för Lions kampanj Knutarna i skick är att 
få en miljon finländare att delta i talkon tillsammans med oss. 
Den här våren kan knutarna sättas i skick framför allt i april och maj. 

RENA VATTEN / dg mika pirttivaara, ordförande för arbetsgruppen rena vatten

 Välkommen att vara med och bygga 
ett gemensamt, synligt och inspireran-
de lionsevenemang runt om i Finland. 
Kom med i talkot, alla entusiastiska 
klubbar och lejon- och leoteam!•
Mer information får du av arbetsgruppen
Lions för rent vatten på adressen 
puhtaatvedet@lions.fi.
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Känsla av betydelse 
ger styrka och glädje
LIONSFÖRBUNDETS strategiarbetsgrupp in-
ledde sin verksamhet i höstas med målet att 
skapa en stark och målinriktad lionsverk-
samhet 2030. Vi granskar våra viktigaste 
lionsvärderingar och steg för att nå vårt mål. 
Vill vi spela en ännu större roll för att möta 
samhällets hjälpbehov, vilka aktiviteter vill vi 
fokusera våra insatser på? På vilka sätt kan vi 
öka allmänhetens medvetenhet om oss, hur 
kan vi locka flera medlemmar? 
 Ansvarsfördelningen mellan förbundet 
och distrikten kommer att ses över för att 
garantera att stöd ges till alla klubbars hjälp-
verksamhet. Är funktionerna organiserade 
effektivt, kan vi ge upp något och ersätta det
men något viktigare? Hur kan vi reagera 
snabbare på förändrade situationer och ovän-
tade hjälpbehov på olika nivåer?
 Arbetsgruppen söker svar på dessa nyck-
elfrågor – alla klubbar och medlemmar är 
inbjudna att delta i dessa framtidstalkon. Vi 
vill även att varje medlem ska känna igen sig 
själv i våra gemensamma värderingar och 
verksamhetsprinciper och att varje klubb ska
kunna känna att målsättningarna är deras 
egna.
 Kärnan i det vi gör är glädjen att hjälpa 
till. Jag hjälper till och jag får – jag får möta 
en annan person, jag får vara nödvändig för 
den – vi ger mening åt varandra och är glada 
över att arbeta tillsammans. Min hjärtesak är 
att se till att vi även 2030 har styrka att hjälpa 
effektivt.•

Medlemsförvärv 
genom hjälparbete
DET KRAFTIGT minskande antalet medlem-
mar har varit en realitet i många år. Med-
lemsvärvningen kan för många redan låta 
som en slutbehandlad sak. Men det är det 
inte. Ett stort tack till våra aktiva klubbar, 
som har kunnat och ständigt kan skaffa nya 
medlemmar på olika sätt.
 Vad är då sambandet mellan med-
lemsvärvning och hjälparbete? Min erfa-
renhet av aktivt arbete på klubb-, distrikts-
styrelse- och förbundsnivå har format mina 
värderingar mot en mera serviceinriktad 
Lions-verksamhet. Även om samhället om-
kring oss har förändrats enormt under 2010- 
talet har vår hjälpverksamhet varit nästan 
oförändrad, dock med användande av nya 
metoder, och den kommer därför att förbli 
vår viktigaste utåt synliga verksamhetsform. 
Jag vill uppmuntra våra klubbar att mer ak-
tivt lyfta fram vår organisation när vi tjänar 
och betona vårt motto Vi hjälper. Genom att 
djärvt visa att det är Lions som hjälper väcker 
vi intresse vilket gör det lättare att skaffa nya 
medlemmar.
 Jag har märkt att göra gott kommer från 
hjärtat av en ”liten person” eller ett lejon och 
det utvidgas genom det arbete klubbarna 
gör i etapper till hjälparbete i det egna landet
och globalt. Att stödja och utvidga denna 
verksamhet är utgångspunkten för min kan-
didatur.
 Bara du, bästa Lion, kan besluta om mina 
chanser att även i fortsättningen påverka.•

Vi kan göra 
det godas mirakel
Om du inte vet vart du är på väg kommer 
du att hamna någon annanstans.

– Alice i Underlandet

EN AV DE STÖRSTA gåvor vi kan bidra med 
är att ge av vår egen tid för andras välbefin-
nande och till förmån för en levande planet. 
Genom gemensamma målsättningar tydlig-
görs riktningen för Lions verksamhet i Fin-
land som en del av vår internationella orga-
nisation. 
 När jag har lett workshops i evenemang 
i olika Lionsdistrikt har jag märkt vilken 
enorm kraftkälla vi lejon utgör. Den kraften 
ligger bakom vår Lionsverksamhet. I dess 
kärna finns vi lejon i olika åldrar och med 
olika bakgrunder och våra klubbar med sina 
egna identiteter. Vi kan göra det godas mi-
rakel. Det lockar också fram godheten och 
skönheten i andra människor.
 Vi lejon behöver ett deltagande, inspire-
rande och stödjande ledarskap som tar fram 
det bästa i oss. Jag hjälper dig och din klubb 
att lyckas så att ni kan förverkliga er själva 
utgående från era egna styrkor.
 Jag erbjuder en människoorienterad le-
darskapsexpertis, ett strategiskt tänkande 
som jag visat prov på i praktiken, förmåga att
genomföra projekt och en förståelse för effek-
terna av de förändringar som sker i världen. 
Jag har goda kontakter med beslutsfattare 
och andra aktörer som är centrala för Lions-
verksamheten.
 Jag bjuder in dig och din klubb på en resa 
mot en gemensam lionsframtid. Låt oss gå 
tillsammans framåt mot målet med lejonsteg 
och med visande av ömsesidig respekt och 
med glädje.•

107-C, IPDG NINA MOILANEN

Kärnan i det vi gör är 
glädjen att hjälpa till.
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107-B, DG MIKA PIRTTIVAARA

Lejonen utgör
en enorm kraftkälla.
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107-D, MDC, PDG VEIKKO TEERIOJA

Gott kommer från hjärtat 
av ett lion.
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AKTUELLT

Hur stöda offren för kriget
i Ukraina?
GENOM VÅR internationella organisation 
har vi kontakt med lejon i både Ukraina 
och grannländerna för att identifiera behov 
och hitta rätt sätt att hjälpa till. Europeis-
ka lions förbereder sig för att ta emot flyk-
tingar från Ukraina med bland annat hjälp-
paket som innehåller mat, vatten, hygien-
artiklar och kläder.
 Lions hjälper med att tillgodose de hu-
manitära behoven hos människor runt om 
i världen, särskilt dem som söker säkerhet 
och hjälp. Du kan stödja genom att donera 
till vår internationella stiftelse, LCIF, som 
hjälper både lokalt och globalt genom bi-
drag. LCIF har inrättat fonden ”Refugees 
and Displaced Persons” (Flyktingfonden), 

Internationellt pris till 
LC Lahti/Ankkurit
VÅR INTERNATIONELLA organisation Lions 
Clubs International har tilldelat LC Lahti/
Ankkurit priset Kindness Matters Service 
Award.
 I år fick endast 30 av totalt 48 000 lions-
klubbar denna prestigefyllda utmärkelse, 
som årligen delas ut till lions- och leoklubbar 
som slutfört ett utmärkt serviceprojekt inom 
något av LCI:s globala hjälpmål.
 Projektet LC Lahti/Ankkurit Lions Lahti 
Green City syftade till att organisera aktivi-
teter som skulle påverka ungdomarnas egen 
livsmiljö. Arbetet fokuserade på att avlägsna 
invasiva främmande arter som spansk skogs-
snigel och jättebalsam. Projektet fick finan-
siering från ELY-centret och involverade alla 
lionsklubbar i Lahtisregionen. Projektet ut-
sågs också till vinnare av Finlands Lionsför-
bunds miljöpris sommaren 2021.•

Medlemsanskaffnings-
broschyren i ny upplaga 
MEDLEMSBRANSCHEN har tryckt upp en 
uppdaterad version av medlemsanskaff-
ningsbroschyren i januari 2022.
 Broschyren har delats ut till de di-
striktsguvernörer inom vilkas distrikt 
broschyren tagit slut. Den finns även på 
förbundets kansli.
 Broschyren har tryckts på både finska
och svenska och ligger visuellt i linje med 
den allmänna broschyr som publicerades 
i våras.•

Annonskampanj pågår
LIONDFÖRBUNDETS kommunikationsenhet 
har tillsammans med en samarbetspartner 
startat en annonskampanj på Facebook och 
Instagram för att öka synligheten och med-
vetenheten om Lions. Samtidigt hoppas 
vi genom kampanjen kunna involvera fler 
människor i vår verksamhet.
 Kampanjen är en naturlig fortsättning på 
att göra våra nya webbsidor kändare. Du kan 
titta på de annonser som körs i vårt annons-
bibliotek om annonserna inte har nått din 
sociala medieström ännu.
 Kom också ihåg att du lätt kan dela 
LION-tidningens innehåll på din egen eller 
klubbens somekanal. Öppna artikeln i digi-
tidningen, tryck på dela-knappen på den 
vänstra sidan och kopiera artikelns direkta 
adress när den öppnats i ett nytt fönster. Se-
dan kan du dela artikeln vidare.• 

Lionslotternas huvudvinster drogs
DE TRE RESPRESENTKORT på 4 000 euro som 
var huvudvinsterna i Lionslotteriet har dra-
gits bland de lotter som hade registrerats 
inom föreskriven tid (3 891 st). Dragningen 
gjordes på Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata i Åbo den 3 februari
2022 av den offentliga notarien Jonna 
Holm. Huvudvinsterna gick till Raimo 
Timoskainen (LC Kitee/Pajari), Markku 
Anttila (LC Viiala) och Lauri Akola (LC 
Kemijärvi). 
 Varma gratulationer till vinnarna!•
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Du kan stödja Finlands Lionförbunds 
katastrofkonto med en donation 
på katastrofkontot 
FI 54 8000 1970 8298 84, 
skriv i meddelandefältet 
”donator/klubbnamn”och ”Ukraina”.

Förbundet förmedlar uppgifterna om 
klubbarnas donationer till LCIF.
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Projektarbetet koncentrerades på att avlägsna 
främmande invasiva arter på tolv olika ställen i Lahtis.
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Många sätt 
att göra gott. ..    
vill du hjälpa dina medmänniskor nära 

och fjärran, kom med i lionsverksamheten.

ur vilken offren för denna katastrof kan 
hjälpas.
 Delta tillsammans med din klubb, även 
Lionsförbundet har från sin katastroffond 
donerat till offren för kriget i Ukraina ge-
nom LCIF:s flyktingfond.
 Klubbarna kan starta egna aktiviteter 
för att samla in materiellt stöd till Ukraina 
och hjälpa ukrainska flyktingar. Innan man 
påbörjar en insamling är det viktigt att ta 
reda på vilket material som behövs och hur 
de varor som samlas in från orten kan leve-
reras på ett tillförlitligt sätt.•
I mitten av mars hade 98 lionsklubbar 
donerat via förbundets katastroffond eller 
till LCIF:s flyktingfond. Sammanlagt har 
klubbarna redan donerat över 71 000 euro. 
Donatorerna finns på www.lions.fi.

HJÄLP UKRAINA I KRIS
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 Peräti kolme eri LEFin järjestäjämaata sekä 
siihen osallistuneet leot ovat kokeneet pande-
miasta johtuen peruuntumisia ja isoja pettymyksiä,

joten toivotaan, että elokuusta alkaen saadaan 
Leo Europa Forumit taas takaisin normaaliksi, 
vuosittaisiksi kasvokkaisiksi kokoontumisiksi.•

LEOLEHTI
SUOMEN LEOT / www.leo-clubs.fi / JUTUT JA JUTTUVINKIT: SANNA NENONEN, LEOLEHDEN VASTAAVA, leolehti@gmail.fi / LEOJÄSENREKISTERI: ROBERT SIMONSUURI, leojasenrekisteri@gmail.com

20222

LEO EUROPA PRE-FORUMIN toteutumisesta 
eläteltiin toiveita aivan viimeiseen saakka, mutta 
kolme viikkoa ennen tapahtumaa ilmoitettiin foo-
rumin peruuntumisesta. 
 Moni leo oli valmistautunut matkustamaan 
Itävaltaan ja varannut lennot, ja pienen kyselyn 
jälkeen ilmeni, että noin 20 leoa olisi joka tapauk-
sessa Wienissä kyseisenä viikonloppuna. Näin ol-
len jälleennäkeminen hieman epävirallisemmin oli 
mahdollista pitkän tauon jälkeen.
 Perjantai- ja lauantai-illat kuluivat päivällisen 
merkeissä paikallisissa ravintoloissa, minkä jäl-
keen jatkettiin iltaa pienemmissä porukoissa yön 
pikkutunneille saakka. Itse liityin sekä lauantai-
na että sunnuntaina sveitsiläisten leojen kanssa 
samaan porukkaan. Kävimme syömässä sekä vie-
railimme Wienin eri nähtävyyksissä, kuten Schön-
brunnin linnassa, Karlskirchen katedraalissa ja 
Pratenin huvipuistossa. Sää oli viikonloppuna mel-
ko sateinen ja tuulinen, mikä teki ilman koleaksi.
 Viikonloppu oli kaiken kaikkiaan onnistunut 
ja ajankohta Itävaltaan menemiseksi oli lopulta 
aika hyvä. Monia leoja ei ollut nähnyt reiluun kah-
teen  vuoteen, joten oli mukavaa tavata pitkästä 
aikaa. 
 Viikonloppuna järjestettiin pienimuotoinen 
Leo Europa Pre-Forum, joka oli hyvin lyhyt sisäl-
täen ainoastaan sunnuntaiaamun päätösseremo-
nian. Päätösseremoniassa kerrottiin elokuun Leo 
Europa Forumista sekä tulevien vuosien fooru-
meista. Vuodelle 2025 järjestäjäehdokkaaksi il-
moittautui Belgia, ja tämä vahvistetaan mahdolli-
sesti elokuussa. 

Leot kokoontuivat Wieniin viettämään 
aikaa peruuntuneen foorumin tilalle
Vuosittainen Leo Europa Pre-Forum oli tarkoitus järjestää 
tammikuussa Itävallan Wienissä. Pandemian luoman 
epävarmuuden ja lopulta paikallisten kokoontumisrajoitusten 
vuoksi tapahtuma jouduttiin perumaan, mutta se ei estänyt 
leoja tapaamasta pienellä porukalla.
teemu laitinen, leo club espoo/downtown

Parikymmentä leoa eri puolilta Eurooppaa kokoontui tammikuisena viikonloppuna Wieniin.

LEOLEHDEN AINEISTO-DEADLINE 
VUONNA 2022

NUMERO 1: aineistopäivä Su 2.1. (digilehti). 
NUMERO 2: aineistopäivä Su 20.2.
NUMERO 3: aineistopäivä Su 17.4. 
NUMERO 4: aineistopäivä Su 24.7.

NUMERO 5: aineistopäivä Su 11.9. (digilehti).
NUMERO 6: aineistopäivä Su 30.10.
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Hyvänmielenpäivä ilahdutti
hautausmaavierailijoita pyhäinpäivänä

Hyvänmielenpäivän järjestettiin marraskuun kuudentena päivänä pyhäinpäivänä. 
Hyvänmielenpäivän perimmäinen ajatus on ilahduttaa ihmisiä
 ympärillämme, saada heidät hymyilemään ja hyvälle mielelle. 

Klubit jakoivat glögiä sekä pipareita hautausmailla ympäri Suomea. 

Kirkkonummella 
kiinnostuttiin 
leotoiminnasta
hanna muikku, 
leo club kirkkonummi-kyrkslätt/wise

KIRKKONUMMELLA pyhäinpäivää vietettiin 
uudella hautausmaalla, ja Hyvänmielenpäivän pi-
paritarjoilu järjestettiin Lappeenrannan tavoin jo 
kolmatta kertaa. Paikalle saapui muutamia edel-
lisiltä vuosilta tuttuja kasvoja, mutta myös täysin 
uusia tuttavuuksia. Oli mukava kertoa leotoimin-
nasta kiinnostuneille ihmisille ja jättää mukava 
mieli ohikulkijoille.•

Espoossa maistuivat 
monenlaiset piparit 
ja lämmin glögi
thomas wirta, 
leo club espoo/downtown

LEO CLUB ESPOO/DOWNTOWN järjesti tapah-
tuman tutulla paikallaan Kellonummen hautaus-
maalla Espoon Oittaalla. Edellispäivän sade-en-
nustuksista huolimatta aurinko paistoi eikä taivas 
vuotanut. 
 Glögistä, pipareista sekä heijastimista koos-
tuvat tarjoilut laitettiin esille, ja pian jo ensim-
mäiset uskaltautuivat ottamaan näitä ilmaisia 
tarjoiluja. Vaikka osa pipareista oli hieman tum-
mempaa paahtoa ja osa uhmasi piparien perintei-
kästä muotoa, maistuivat ne yhtä kaikki kaikille. 
Lukuisat ihmiset tiedustelivat, olivatko piparit itse 
tehtyjä – voi olla, että tällä viitattiin omaperäi-
seen muotoiluun... 
 Glögiä ja sen suomaa lämpöä arvostettiin 
myös. Keitetty glögi pääsi suuren suosionsa täh-
den loppumaan muutamaan otteeseen, mutta 
ihmiset jäivät odottamaan kärsivällisesti, eikä 
kukaan halukas jäänyt ilman joulun ensimakua. 
Heijastimet olivat kaikkien yllätykseksi hitti, ja 
niistä joka ikinen sai uuden omistajan.
 Ikää katsomatta kaikki ohikulkijat ilahtuivat 
kovin tarjoilusta, ja eräät jopa muistelivat tapah-
tumaa vuosien takaa. Päivän mittaan glögiä ja 

Turussa lahjoitettiin 
ylijääneet piparit 
lastenkotiin
anniina laakso, leo club turku

TURUN LEOT innostuivat leipomaan Hyvänmie-
lenpäivään seitsemän kiloa pipareita. Tapahtuma-
päivän alussa klubilaiset joutuivat hieman seisos-
kelemaan ja odottelemaan hautausmaakävijöitä 
pipareiden ja glögin kanssa, mutta lopulta ihmi-
set löysivät paikalla ja pöydän luona oli hetkittäin 
jopa useiden metrien jono.
 Seitsemän kiloa pipareita osoittautui lopulta 
aivan liian suureksi määräksi tapahtumaan. Klu-
bilaiset keksivät kuitenkin lahjoittaa ylijääneet pi-
parit paikalliseen lastenkotiin, joka otti ne vastaan 
suurella ilolla. Tapahtumasta jäi koko klubille erit-
täin lämminhenkinen tunnelma.•

Soppatykillä 
roppakaupalla mehua 
vaasalaisille
ella-maija nissilä, leo club vaasa

KUTEN MONET muutkin leot ympäri Suomen, 
myös Vaasan leot viettivät pyhäinpäivää tutulla 
tavalla. Leot kerääntyivät Vaasan hautausmaan 
portille ja teeman mukaisesti jaoimme lämmin-
tä mehua sekä edellispäivänä itseleivottuja pipa-
reita. Klubi sai tänäkin vuonna Lions Club Vaasa/
Mereltä soppatykin lainaan, minkä ansiosta mehu 
pysyi lämpimänä koko päivän.

Turussa hetkittäin pöydän luona kävi kova kuhina, ja jonoa ehti muodostua usean metrin edestä.

Vaasalaiset jakoivat mehua isosta soppatykistä,
jonka he olivat saaneet lainaan Lions Club 
Vaasa/Mereltä.

 Päivä oli kirpsakka, mutta aurinko jaksoi 
ajoittain ilmestyä pilvien takaa. Hyvänmielenpäi-
vä piti sisällään ihania kohtaamisia ystävällisten 
ja kiitollisten ihmisten kanssa. ”Det här var nog 
det bästa som hänt idag” oli päivän mieleen-
painuvin kommentti, joka kuultiin iäkkäämmältä 
henkilöltä. Oli ilo nähdä, kuinka ihmiset saivat iloa 
tempauksesta ja hymyn huulille.•
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Sääntömuutokset 
hyväksyttin 
moninkertaispiirin 
kokouksessa
mari pekkarinen, 
suomen leojen hallituksen presidentti

PIDIMME HELMIKUUSSA ylimääräisen mo-
ninkertaispiirin etäkokouksen, jossa päätettiin 
leijonien kuvernöörineuvoston hyväksymistä 
sääntömuutoksista sekä kauden 2019–2020 
vastuuvapautuksesta. Päivitettyjen sääntöjen 
myötä Suomen Leojen moninkertaispiiri 107 voi 
rekisteröityä yhdistykseksi. Päivitetty matrikkeli 
ja tieto rekisteröitymisestä on lähetetty leoille 
sähköpostitse.•

Tervetuloa 
Suomen Leojen 
vuosikokoukseen 
11.6.2022
SUOMEN LEOJEN vuosikokous-
viikonloppu järjestetään tänä vuonna 
11. kesäkuuta Kouvolassa samaan 
aikaan yhdessä Lions-liiton vuosi-
kokouksen kanssa. Tule hengailemaan 
muiden leojen kanssa pitkästä aikaa 
muutaman vuoden tauon jälkeen! 
Ilmoittautuminen on auki 30.4. saakka. 
Jokaiselta leoklubilta oletetaan kokoukseen
osallistuvan ainakin virallinen edustaja. 
Perjantain avajaisjuhlan teemana 20-luku ja
kieltolaki, ja pukeutuminen teeman mukaisesti 
on erittäin suotavaa. Tarjolla teemaa henkivää,
pientä ohjelmaa. Tervetuloa mukaan!•

Leot saivat runsaita 
kiitoksia mehu- ja 
piparitarjoilusta
elli komppa, leo club lappeenranta

LAPPEENRANNAN LEOT järjestivät pipari- ja 
mehutarjoilun jo kolmatta kertaa Lappeenrannan 
Ristikankaan hautausmaalla. Kaunis aamuaurin-
ko suosi klubilaisia ja tarjoilu oli kaikkiaan hyvin 
onnistunut. Haudoilla vierailevilta kuullut runsaat 
kiitokset lämmittävät sydäntä suuresti kerta toi-
sensa jälkeen. Mukavat juttutuokiot ja hymysuut 
jättävät kaikille hyvän mielen.• 

Presidentti Mari Pekkarinen (oik.) ja ILO Markus Kuosmanen moninkertaispiirin kokouksessa.

Osallistu
 leojen mainosvideon 

tekemiseen
Suomen Leojen hallitus tuottaa kevään aikana mainosvideon leotoiminnan esittelystä. Videon kuvaukset ovat keväällä, ja työryhmä toivottaa kaikki innokkaat leot mukaan videolle. Mikäli olet halukas esiintymään videolla, jota käytetään markkinoinnissa sekä toiminnan esittelyssä, laita sähköpostia osoitteeseen leojenhallitus(a)gmail.com. Lisätietoja saat samaisesta 

osoitteesta.

Espoon leot jakoivat mehun ja piparin lisäksi 
heijastimia, jotka olivat kaikkien yllätykseksi 
suursuosiossa.

Myös Lappeenrannan leoja lämmitti päivän hyvä 
tunnelma ja runsaat kiitokset ilmaisesta tarjoilusta.

pipareita saatiin tarjottua Leo-nimiselle miehelle-
kin. Niin leot kuin hautausmaan vierailijat selvästi 
nauttivat olostaan koko tapahtuman ajan ja sen 
suoma hyvä mieli kesti mitä luultavimmin vielä 
pitkään sen jälkeenkin.•  
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www.lions.fi/lionlehti

Lataa itsellesi LION Magazine 
-sovellus. Saatavilla Suomessa 
AppStoressa ja GooglePlayssa.

• Pääset lukemaan kaikki tarinat 
 välittömästi
• Upea interaktiivinen multimedia
• Apple ja Android -laitteissa

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

Tarinoita suoraan palvelun kentiltä. LION-lehti on muokattu toimimaan 
kaikissa digitaalisissa välineissä. Digitaalinen lehti antaa sinulle 

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

LION-lehti ilmestyy printtilehtenä 4 numeroa vuodessa 
ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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OSALLISTUJA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 104. VUOSIKOKOUS
MONTRÉAL, QUÉBEC, KANADA • PERJANTAI 24. KESÄKUUTA – TIISTAI 28. KESÄKUUTA 2022

VUOSIKOKOUKSEN ILMOITTAUTUMIS- JA HOTELLIVARAUSLOMAKE

 MÄÄRÄAIKA: SUNNUNTAI 1. TOUKOKUUTA 2022

Ennakkoilmoittautumisen ja hotellivarauksen sekä ilmoittautumisesta, majoituksesta ja/tai lipusta suoritetun maksun hyvityspyynnön määräaika.

 OSALLISTUJAN TIEDOT

 OSALLISTUJA  (Kirjoita nimi kuten se on passissa / kuvallisessa henkilötodistuksessa.)
  

Etunimi         Sukunimi         Nimikyltin nimi / kutsumanimi   

Katuosoite  
   

Postitoimipaikka         Osavaltio/provinssi       Postinumero Maa
 

Puhelin päivisin         Sähköposti (jokaisella osallistujalla on oltava oma sähköpostiosoite)
  Lion        Leo-Lion*      Omega-leo

*Leo-Lion-jäsenyystyyppi on tarkoitettu yksinomaan leoille, jotka ovat palvelleet leo-ohjelmassa yli vuoden ajan.
   

Klubin nro        Jäsennro*      Piiri            Virka
      *Vaaditaan, jos olet vahvistettu klubin edustaja, joka äänestää vaaleissa
 SEURALAINEN 

  

Etunimi         Sukunimi         Nimikyltin nimi / kutsumanimi   
  Lion      Leo-lion       Omega-leo       Alpha-leo       Aikuinen seuralainen

   

Klubin nro        Jäsennro*      Piiri            Virka
      *Vaaditaan, jos olet vahvistettu klubin edustaja, joka äänestää vaaleissa

Sähköposti (jokaisella osallistujalla on oltava oma sähköpostiosoite)
 LAPSI 

   

Etunimi       Sukunimi       Ikä        Alpha-leo  
 

Sähköposti (jokaisella osallistujalla on oltava oma sähköpostiosoite)
   

Etunimi       Sukunimi       Ikä        Alpha-leo  
 

Sähköposti (jokaisella osallistujalla on oltava oma sähköpostiosoite)

 YHTEYSTIEDOT HÄTÄTAPAUKSISSA 

 

Yhteyshenkilön nimi          Yhteyshenkilön puhelinnumero

VALINNAISET MAKSULLISET TAPAHTUMAT 

 MELVIN JONES -JÄSENTEN LOUNAS  (Osallistuminen vaatii ilmoittautumisen.)
  Aion/aiomme osallistua tähän tilaisuuteen.

Pvm/aika: 26. kesäkuuta, 12.30–14.30  Hinta: 75 USD  Lukumäärä:   Maksettava summa $: 

 PIIRIKUVERNÖÖRIEN / ENTISTEN PIIRIKUVERNÖÖRIEN JUHLAILLALLINEN   (Osallistuminen vaatii ilmoittautumisen.)
  Aion/aiomme osallistua tähän tilaisuuteen.

Pvm/aika: 27. kesäkuuta, 20.00–22.00  Hinta: 125 USD  Lukumäärä:   Maksettava summa $: 

 RUOKAVALIORAJOITUKSET 
  Ei rajoituksia     Intialainen kasvisruoka     Kasvisruoka     Muu: 
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 PALVELUPROJEKTIT MONTRÉALISSA 

 Olen kiinnostunut osallistumaan käytännön palveluprojektiin Montréalin kansainvälisen vuosikokouksen aikana.

 LEOJEN JA NUORTEN LIONIEN KIINNOSTUS  

 Olen kiinnostunut saamaan tietoa istunnoista ja aktiviteeteista, jotka koskevat nuoria lioneita, mukaan lukien leo-lionit, opiskelijajäsenet ja kampuslionsklubit. Jos sinulla on 
kysyttävää nuoria lioneita koskevista ohjelmista, lähetä sähköpostia osoitteeseen membership@lionsclubs.org.

 Olen kiinnostunut saamaan tietoa istunnoista ja aktiviteeteista, jotka koskevat leoja. Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen leo@lionsclubs.org.

HOTELLITIEDOT

 PAKETTI A  Sisältää vuosikokousilmoittautumisen jokaiselle yllä ilmoittautuneelle, yhden (1) hotellihuoneen ja bussikuljetukset vuosikokouksen ajan.
  Ennen 7. tammikuuta 2022 – huoneen varaus delegaatiohotellissa saatavuuden perusteella
  7. tammikuuta 2022 jälkeen    Haluan varata delegaatiohotellista     Haluan varata toisesta hotellista: 

Saapumispäivä/-pvm  Lähtöpäivä/-pvm 
Huoneessa majoittujien lukumäärä, sinä mukaan lukien:  Pyydetty vuoteiden lukumäärä       1       2
Erityisvaatimukset:       Liikuntaesteiselle sopiva       Muu: 
• Hotellivarausmaksu 200 USD on huonekohtainen ja se hyvitetään laskulla lähdön yhteydessä.  
• Huonepyynnöt hyväksytään saatavuuden mukaan.
 PAKETTI B  

  EI HOTELLIHUONETTA (ainoastaan ilmoittautuminen yllä mainituille henkilöille)

ILMOITTAUTUMISMAKSUT JA NIIDEN SUORITTAMINEN 

Tämän lomakkeen mukana tulee lähettää täysi maksu. Vain Yhdysvaltain dollarit hyväksytään. Sekkien ja maksumääräysten tulee olla nostettavissa yhdysvaltalaisissa pankeissa. 
Visa, MasterCard ja Discover hyväksytään.

 ILMOITTAUTUMISMAKSUT 

ENNAKKO (ennen 31. maaliskuuta 2022)     Aikuinen/leo-lion: 175 USD Omega-leo: 100 USD          Lapsi (enintään 17-vuotias) / Alpha-leo: 20 USD 
LOPULLINEN (1. huhtikuuta 2022 - paikan päällä)    Aikuinen/Leo-lion: 250 USD Omega-leo: 100 USD          Lapsi (enintään 17-vuotias) / Alpha-leo: 20 USD
PAKETTI A: Ilmoittautuminen:  USD  Maksulliset tapahtumat:  USD  Hotellin varausmaksu:  200,00 USD Maksettava yhteensä: USD 
PAKETTI B: Ilmoittautuminen:  USD  Maksulliset tapahtumat:  USD        Maksettava yhteensä: USD 

 MAKSUTIEDOT 
  Sekin nro  (maksun saaja: Lions Clubs International)   Pankkisiirto (maksukuitti liitettävä tähän lomakkeeseen)         Visa       MasterCard       Discover

 

Nimi kuten luottokortissa. Luottokortin on oltava ilmoittautujan luottokortti.
Kortin numero - - - - - - - - - - - - - - -  Vanhenemiskuukausi/-vuosi -  / -  Turvakoodi (3 numeroa) - -

 

Kortinhaltijan allekirjoitus:

• Pyydämme lähettämään täytetyn lomakkeen kaikki sivut vain yhden kerran joko postitse, faksitse tai sähköpostitse • Varaa käsittelyyn 4 viikkoa.
• Posti: Lions Clubs International, Attn: Convention Division, 300 West 22nd Street, Oak Brook IL 60523-8842, USA
• Faksi: +1 (630) 203-3787
• Sähköposti: registration@lionsclubs.org
• Luottokorttitiedot tulee lisätä vain tähän lomakkeeseen eikä niitä tule koskaan kirjoittaa sähköpostin tekstiin.
• Henkilökohtaiset sekit tulee lähettää postitse.
• Tämän lomakkeen käsiteltyään Lions International lähettää sinulle sähköpostitse virallisen ilmoittautumisvahvistuksen.
• Pyydämme, että tulostat virallisen ilmoittautumisvahvistuksen ja tuot sen mukanasi vuosikokoukseen, jotta saat nimikyltin. Kuvallinen henkilötodistus tarvitaan.
• Tässä asiakirjassa annettuja tietoja käytetään Lions Clubs Internationalin tietosuojakäytäntöjen ja -menettelyjen mukaisesti.
• Huomaa: Lions Clubs International tulee taltioimaan LCICon-tapahtumat mainostarkoituksia varten. Osallistumisesi tähän tapahtumaan saattaa näkyä videoilla tai valokuvissa.
• Ilmoittautumisesi on suostumuksesi näiden tallenteiden käyttöön Lions Clubs Internationalin toimesta.
• Jos lähetät lomakkeen faksitse tai sähköpostitse, ethän lähetä alkuperäistä lomaketta postitse.

ILMOITA LCICON 2022 EDUSTAJANNE TIEDOT
Jos  teillä on äänioikeutettu edustaja, joka osallistuu LCICon 2022 -vuosikokoukseen, hänen on 

ilmoittauduttava vuosikokoukseen ja klubisihteerin tai jonkun toisen kriteerit täyttävän virkailijan on 
ilmoitettava hänet klubin viralliseksi edustajaksi. 

Lisätietoja löytyy LCIConin verkkosivulta kohdasta Äänestäminen.
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Rauhanjulistekilpailun paketit ovat tilattavissa tarvikemyynnistä  
www.lionsverkkokauppa.fi.

Johda sydämellä 
Lapset tietävät, kuinka suuri vaikutus myötätunnolla voi olla. He pystyvät 
usein ilmaisemaan tätä tunnetta avoimemmin kuin aikuiset. Tänä vuonna 
kannustamme nuoria tutkimaan ja ilmaisemaan visuaalisesti tulevaisuutta,
jossa rauha on mahdollinen, kun johdamme sydämellä.

Lähde klubisi kanssa mukaan
sponsoroimaan rauhanjulistekilpailu alueellasi.

 
Lue lisää osoitteessa lionsclubs.org/fi/peaceposter

ja www.lions.fi/jäsenille/kilpailut/rauhanjulistekilpailu/

KILPAILU
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Rauhanjulistekilpailun paketit ovat tilattavissa tarvikemyynnistä  
www.lionsverkkokauppa.fi.

Johda sydämellä 
Lapset tietävät, kuinka suuri vaikutus myötätunnolla voi olla. He pystyvät 
usein ilmaisemaan tätä tunnetta avoimemmin kuin aikuiset. Tänä vuonna 
kannustamme nuoria tutkimaan ja ilmaisemaan visuaalisesti tulevaisuutta,
jossa rauha on mahdollinen, kun johdamme sydämellä.

Lähde klubisi kanssa mukaan
sponsoroimaan rauhanjulistekilpailu alueellasi.

 
Lue lisää osoitteessa lionsclubs.org/fi/peaceposter

ja www.lions.fi/jäsenille/kilpailut/rauhanjulistekilpailu/

KILPAILU



68 June 24 - 28   •   lcicon.org   •   #LCICON2022

Riippumatta haasteen koosta, lionit ja leot 
tulevat – yhdessä – vastaamaan siihen.

LCICon 2022 -tapahtumassa juhlimme sitä, 
mitä olemme saavuttaneet ja miten yhdessä 
ylitämme uudet haasteet.

Vastaa haasteeseen.

June 24 - 28   •   lcicon.org   •   #LCICON2022

Lionit kokoontuvat Montréalissa. 

24.–28.6.2022 • lcicon.org • #LCICON2022


