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Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY

3 20
22

LIITON 69. VUOSIKOKOUS KOUVOLASSA
Vuosikokous järjestetään lähikokouksena
kahden vuoden tauon jälkeen
 
LIITON TALOUS KESTI TOISEN KORONAVUODEN
Talous on vakaa ja sietää hyvin toiminnan 
laajuuteen vaikuttavat väliaikaiset muutokset
 
ORKESTER NORDEN NÄHDÄÄN JÄLLEEN LAHDESSA
Kiertue kiertää tänä kesänä kotimaassa

TEEMA: YMPÄRISTÖ

Lionit tukemassa 
Ukrainan sodan uhreja
Sodan jaloista pakenevia ukrainalaisia 
on autettu monin tavoin, myös hakemalla 
heitä bussilla turvaan Suomeen
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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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turvaan. Oikealta Jorma Jauhiainen, Seppo Halonen ja 
Hannu Nyman. Kannen kuva: LC Iisalmi/Koljonvirta
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Ilmestymisaikataulu 2022
Lehti  Ilmestyy  Mainosten  Toimituksellinen
  aineistopäivä  aineistopäivä
LION 1   10.2. digilehti - 6.1.
LION 2   31.3. 21.2. 24.2. 
LION 3   27.5. 13.4. 21.4. 
LION 4   2.9. 16.6. 28.7. 
LION 5   21.10. digilehti - 15.9. 
LION 6   9.12. 27.10. 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. 
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Lähde klubisi kanssa mukaan
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KILPAILU
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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 



5

Huolehditaan yhteisestä 
kodistamme
HYVÄT LIONIT, olen aina ollut sitä mieltä, että ihmiset pitävät 
huolta asioista, joista he välittävät. Siksi minäkin pidän kotini 
siistinä ja huolehdin viherkasvieni kastelusta. Kun jokin menee 
rikki, korjaan sen. Tiedän, että ellen toimisi näin, asuntoni ei olisi 
se paikka, jota haluan kutsua kodikseni. Huoneet ovat sotkuisia, 
ellen pidä niitä puhtaina, talo rappeutuu, ellen huolehdi siitä, ja 
viherkasvini kuolevat, ellen anna niille vettä.
 Taloni on Brooklynissa. Sinun talosi saattaa olla Kentuckyssa 
tai Meksikossa tai Intiassa. Meillä kaikilla on kuitenkin yhteinen 
koti – Maa, monimuotoinen 
ja kaunis planeettamme. Lio-
neina olemme sitoutuneet 
huolehtimaan ympäristös-
tämme samalla tavalla kuin 
olemme sitoutuneet huo-
lehtimaan muista ihmisistä. 
Emme voi erottaa ihmisten 
hyvinvointia planeettamme 
hyvinvoinnista.
 Planeettamme hyvinvoinnille omistettua Earth Day -teema-
päivää vietettiin 22. huhtikuuta. Mielestäni meidän olisi kuiten-
kin hyvä kysyä itseltämme joka päivä, mitä me voimme tehdä 
enemmän suojellaksemme ja vahvistaaksemme luonnonvaraista 
maailmamme. 
 Toivon, että tässäkin kuussa löydämme jonkin tavan antaa ta-
kaisin ympäristölle, vaikka osallistumalla siivoustalkoisiin, sääs-
tämällä pienen kolkan puutarhastamme pölyttäjäkasveille tai 
käyttämällä aikaa varmistaaksemme, että kierrätämme asianmu-
kaisesti.
 Asummepa missä päin maailmaa tahansa, meillä kaikilla on 
vain yksi ainoa todellinen koti. Pidetään siitä yhdessä huolta.•

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.

Lioneina olemme 
sitoutuneet 
huolehtimaan 
ympäristöstämme.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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B
-piirissä käynnistyi helmikuun 
lopulla Lions Humanitarian 
Task Force Ukraine -erikoistyö-
ryhmä, joka selvittää mahdolli-
suuksia ja koordinoi pakolais-
ten eteen tehtävää palvelutyötä 
piirissä. Lisäksi työryhmä on 

vahvistanut klubien toimintaedellytyksiä ra-
kentamalla yhteistyösuhteita muun muassa 
vastaanottokeskuksiin ja yrityksiin sekä teke-
mällä materiaalia klubien hyödynnettäväksi 
avustusaktiviteeteissa.

Sodan jaloista pakenevia 
auttamassa
Suomeen on haettu leijonien kansainväliseltä säätiöltä LCIF:ltä 
ukrainalaisten auttamiseen apurahaa ja sitä on jo myönnettykin. 
B-, D-, N- ja M-piirit ovat kukin saaneet 15 000 euroa. 
Parhaimmillaan apurahahakemukset on hyväksytty jo 
saman päivän aikana.
koonnut anna-kaisa jansson, päätoimittaja

 – Työryhmän yhtenä pyrkimyksenä on 
myös varmistaa, että tieto avustustarpeista 
ja -mahdollisuuksista liikkuu piirissä ja pii- 
rien välillä, piirikuvernööri Mika Pirttivaara 
kertoo.
 Monet piirin klubeista ovat esimerkiksi 
lähteneet toteuttamaan Auta Lasta, Auta Per-
hettä, Auta Ukrainan pakolaista -tempauksia 
sekä ottaneet vastaan muun muassa hyvä-
kuntoisia asusteita jaettaviksi eteenpäin.
 LCIF:n apurahan turvin pakolaisille teh-
dään 500 avustuspakettia lähdön yhteyteen. 

Lionit palvelevat ihmisten 
humanitäärisissä tarpeissa ympäri 
maailman erityisesti niitä, jotka etsivät 
turvaa ja apua. Apurahoilla autamme niin 
paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti.

Suomen Lions-liitto on avannut uusia 
mahdollisuuksia auttamiseen. Sinä voit 
tukea lahjoittamalla Suomen Lions-liiton 
kautta MobilePaylla ja PayPalilla.

Voit myös tukea lahjoituksella 
Suomen Lions-liiton katastrofitilille: 
FI 54 8000 1970 8298 84, viestikenttään 
”lahjoittajan/klubin nimi” ja ”kohde”.

Voit myös lahjoittaa rahaa lionien oman 
säätiön LCIF:n tilille. LCIF on perustanut 
”Refugees and Displaced Persons”
-rahaston (Pakolaisrahaston), josta 
voidaan auttaa tämän katastrofin uhreja.

Liiton katastrofirahastoon tai liiton 
kautta LCIF:lle Ukrainan sodan uhrien 
auttamiseksi lahjoituksen on tehnyt 
toukokuun alkuun mennessä 216 
eri klubia. Yli 40 klubia on lahjoittanut 
molempiin.

Kauden alusta lähtien on lahjoituksia 
tehty yhteensä yli 133 000 euroa, 
joista 118 000 euroa suoraan LCIF:lle 
Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi ja 
15 000 euroa liiton katastrofirahastoon. 
Kiitos tekemästäsi lahjoituksesta. 
Sinun tuellasi on suuri merkitys.

Lue lisää ja katso linkit 
www.lions.fi/toiminta/lahjoita/.

UUSIA TAPOJA LAHJOITTAA

Leoja ja leijonia vauhdissa Auta 
Lasta, auta perhettä, auta Ukrainan 
pakolaista -keräyksessä Otaniemen 
kampusalueella Espoossa. Monet 
opiskelijat olivat lahjoittamisen lisäksi 
kiinnostuneita leotoiminnasta.
KUVA: SUOMEN LEOT
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Piiri on saanut myös pakolaisten tarvitsemia 
tuotteita lahjoituksina yrityksiltä.
 – Tällä hetkellä ihmisissä on aistittavissa 
suurta inhimillistä lämpöä ja halu auttaa on 
iso. Näihin meidän leijonien pyrittävä vas-
taamaan, Pirttivaara painottaa.
 D-piirin apuraha ohjataan Lappeen-
rannan Konnunsuon vastaanottokeskuksen 
pakolaisten avustamiseksi osin tervetulo-
paketein ja osin muilla eteen tulevilla avus-
tustarpeilla.

Ihmisissä on 
aistittavissa suurta 
inhimillistä lämpöä.

Ukrainan pakolaisia 
hakemassa Puolasta
LC Iisalmi/Koljonvirta toteutti rohkean idean 
ja haki 32 ukrainalaista pakolaista Puolan 
Jaroslawista ja Przemyslistä Suomeen.
hannu nyman

L
C Iisalmi/Koljonvirran jäsen 
Jorma ’’Jopi’’ Jauhiainen ehdotti 
Ukrainan pakolaisten hakemista 
Suomeen. Hän oli saanut Ylä-Sa-
von koulutuskuntayhtymältä lu-
pauksen saada koulutuskäytössä 
oleva bussi veloituksetta hank-

keeseen. Koulutuskuntayhtymä antoi vielä 
merkittävän taloudellisen tuen polttoaine-
kustannuksiin.
 Kun päätökset oli tehty, laitettiin sana 
kiertämään puskaradion kautta hankkees-
tamme. Saimme sponsoreita, yksi heistä oli 
muun muassa taiteilija Juha Tapio. Ennen 
lähtöämme kotimme edusta oli kuin kauppa
pienoiskoossa. Ihmisten halu auttaa ukrai-
nalaisia oli valtava.
 Klubimme oli mukana kolmimiehisellä 
joukkueella. Jopi ja Seppo Halonen toimivat

bussinkuljettajina ja minä tarkkailijana ja 
raportoijana. Logistiikasta Puolaan ja ta-
kaisin huolehti Silta 22 -yhdistys, joka on 
perustettu Ukrainan pakolaiskriisiä varten.
 Pitkäperjantaiaamuna lähdimme mat-
kaan. Vapaaehtoisina Silta 22:n rekrytoimi-
na mukaamme liittyivät Kuopiosta kolmas 
kuljettaja Pekka ja Helsingistä neljäs, Kim-
mo. Lisäksi saimme seuraksemme tulkki 
Natalien ja sairaanhoitaja Tarjan. Tallink 
tarjosi pakolaisten kuljettamiseen ilmaiset 
matkat ja buffet-lounaat.
 Lankalauantaina olimme pienessä ky-
lässä Jaroslawin kaupungin lähellä. Lahjoi-
tustavarat tyhjennettiin kylätalon suureen 
saliin. Kuulimme, että mahdollisesti vielä 
samana iltana ne jatkavat matkaa Ukrai-
naan. Suurin osa vaipoista menee rintamalle,
sotilaiden kengänpohjallisiksi.

Ukrainalaiset halusivat välttämättä lahjoittaa kiitokseksi maansa lipun. Tilaisuuden kruunasi 
ukrainalaisittain valmistettu borssikeitto, jonka saimme nauttia.

>>>

 – Konnunsuolla Migrillä on töissä lion 
Juha Härkönen LC Lappeenranta/Rakuu-
nasta ja hänen kanssaan yhdessä suunnitel-
laan avustuksen käyttö, piirikuvernööri Tapio
Suokas kertoo.
 N-piirin apurahalla tehdään hygienia-
kasseja erikseen nuorille miehille, naisille, 
lapsille ja lemmikeille. Kasseihin painatetaan 
Lions-logo ja N-piirin nimi. Lisärahaa hae-
taan kaupungilta ja lisäksi sponsoreilta saa-
daan muun muassa leluja.
 M-piirissä LC Huittinen on saanut Huit-
tisten kaupunkialueelta käyttöönsä noin 300 
neliömetrin myymälätilat ilman vuokrakulu-
ja, johon on hankittu M-piirin LCIF:n apura-
han turvin kaikkea tarpeellista, jota alueella 
olevat ukrainalaiset tarvitsevat jokapäiväi-
sessä elämässään.
 Säilyvät elintarvikkeet, ruuanvalmistus-
välineet, hygienia- ja siivoustuotteet hankit-
tiin ja niistä yhdessä avunsaajien kanssa täy-
tettiin noin 50 euron arvoisia avustuskasseja 
yhtä avunsaajaa kohti. Avunsaajien kanssa 
on pyritty siihen, että yksilölliset tarpeet tu-
lisivat mahdollisimman hyvin täytettyä ja 
myös pikkuväen tarpeita on huomioitu. 
 – Useat yritykset ja yrittäjät antoivat huo-
mattavia alennuksia normaaleista myynti-
hinnoistaan ja osalta saatiin toimituksia lah-
joituksina, piirikuvernööri Juha Suonpää 
sanoo.
 LCIF:n kanssa solmitun pakolaisapurahaa
koskevan sopimuksen perusteella osa hanki-
tuista tavaroista jaetaan myös LC Köyliön 
ladyjen pyörittämästä toimipisteestä.•

UKRAINAA TUKEMASSA
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Monta tapaa auttaa

 Ukrainalaiset halusivat välttämättä 
lahjoittaa meille maansa lipun. On myön-
nettävä, että liikutus oli suuri, kun näimme 
lipun tekstin: Kiitos LC Iisalmi/Koljonvir-
ran lionit suuresta avusta ja huolenpidosta.

Yhdessä olemme enemmän
päivi appelberg

LC LOPPI/MAIJASTIINAT järjesti kutsuvieraille 
suunnatun hyväntekeväisyysillallisen Ukrai-
nan hädänalaisten tukemiseksi Lopen van-
hassa pappilarakennuksessa Willa Ellenissä.
 Illan ohjelmassa oli tietenkin Maijastii-
nojen valmistamaa hyvää suomalaista lähi-
ruokaa ja Ukraina-aiheinen tietovisa, kansal-
lislaulujen ja Euroviisujen arvuuttelua sekä 
arpajaiset. Taustalla soi koko illan ajan uk-
rainalainen kansanmusiikki.
 LCIF:n kautta Ukrainan pakolaisten aut-
tamiseen lahjoitettiin 2 000 euroa, suurin osa 
tästä summasta saatiin iltamien tuotosta.•

UKRAINAA TUKEMASSA

Hyväntekeväisyysilta sujui kuin Hopak, joka siis on ukrainalainen kansantanssi. 

>>>

Ukrainan sota 
on koskettanut 
ihmisiä laajalti.

Ilmeet vaihtelivat 
vakavasta hymyyn
Matkan ainoan yöunen jälkeen haimme 
vastaanottokeskuksista meille uskottu-
ja pakolaisia. Vastaanottokeskukset oli-
vat tyhjilleen jääneitä, valtavia kauppa-
keskuksia. Eivät olosuhteet niissä olleet 
epäinhimilliset, mutta ahdistavat. Jokai-
sella pakolaisella oli hieman yhden hen-
gen sänkyä suurempi tila.
 Przemyslin vastaanottokeskuksen pi-
halla oli maksuton amerikkalainen ruo-
katarjoilupiste ja italialainen pizzeria 
avotaivaan alla. Ukrainan sota on kosket-
tanut ihmisiä todella laajalti.
 Selvittyämme poliisitarkastuksesta 
pakolaisten ilmeet vaihtelivat lähtiessäm-
me vakavasta hymyyn. 
 Lublinissa puolalaisten vapaaehtois-
ten pystyttämällä huoltopisteellä pako-
laiset saivat syödäkseen ja maksuttomas-
ti muun muassa pehmoleluja ja vaatteita. 
Kysytyin tuote oli prepaid-liittymä, joita 
tarjosi kaksikin eri firmaa.
 Matka jatkui jälleen ja vasta Viros-
sa meillä oli passintarkastus. Helsingissä 
meiltä kysyttiin, onko kaikilla pakolaisil-
la vastaanottaja eli paikka, minne mennä. 
Vastaus oli kyllä ja matka jatkui.
 Koska vain runsas puolet pakolaisista 
oli matkassamme loppuun saakka, muil-
le piti järjestellä jatkokuljetuksia. Esimer-
kiksi äiti ja poika olivat matkalla Pihtipu-
taalle. Kun muuta ratkaisua ei keksitty, 
lähetin viestin LC Pihtiputaalle, voitteko 
tulla hakemaan Jyväskylästä. Ja haku jär-
jestyi. Tässä me jälleen kerran näemme, 
että yhteistyössä on voimaa.•

N-piirillä lähes 70 lipasta 
käytössä
N-PIIRISSÄ lipaskeräystä ovat tehneet aina-
kin LC Vantaa/Vernissa, LC Vantaa/Hakuni-
la, LC Helsinki/Vuosaari ja Kontula, kukin 
yli 2 000 euroa. LC Helsinki/Siltamäki ja LC 
Helsinki/Malmittaret järjestivät toritapahtu-
man, jossa oli myös lipaskeräystä, yhteensä 

ukrainakeräykseen tuli molemmista tuloja 
noin 1 500 euroa. 
 LC Helsinki/Malmittaret keräsi Auta 
lasta -tapahtumassa muun muassa hygienia-
tuotteita, jotka lähtivät malmilaismiehen 
kyydissä Ukrainan rajalle.•

N-piirin LCIF-koordinaattori Timo Heinosella on 
käsissään ahkerassa käytössä olleet keräyslippaat.
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PUHEENJOHTAJALTA
sanna mustonen
Puheenjohtaja 2021–2022
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Ylös, ulos ja lenkille!
’’CARPE DIEM – TARTU HETKEEN!’’, ”Ole valmis!”, ”Me palvelemme”. Klassikkolausah-
duksia ja tunnuksia, joille kaikille on yhteistä, että pitää olla valveilla ja tarttua toi-
meen, kun tilaisuus ja mahdollisuus koittaa.
 Joskus klubimme jumittuvat murehtimaan hyvien perinteisten aktiviteettien ko-
koon kuivumista kykenemättä ottamaan rohkeita askelia uuteen. Ratkaisu voi joskus 

tulla ulkopuolelta avunpyyntönä tai yhteydenotto-
na yhteistyön aloittamiseen. Tartumme tarjouksiin.
    Mitäpä jos lähtisimme 
pienelle kävelylenkille 
klubin kesken. Mukaan 
Lions-liivit, muistiinpa-
novälineet, kaukolasit ja 
roskapussit. Kävellään 
kylänraitti tai oma lähiö 

verkkaisin askelin, päätä puolellensa käännellen ja silmät 
sekä mieli avoimena. 
 Tienposkesta poimitaan mukaan pullot, tölkit ja ros-
kat. Havaitaan graffitit, kunnostuskohteet, opaste-, penkki-
ja roskakoripuutteet. Katsastetaan yhteistyökumppaneiksi 
tai sponsoreiksi sopivia liikkeitä tai toimijoita, jotka kon-
taktoidaan heti seuraavalla viikolla.
 Autetaan mummo kadun yli, kissa puusta ja men-
nään väliin leikkipuiston villikkojen riitaan. Kysy-
tään vastaantulijoilta, millä tavalla lähialuetta voisi 
muokata viihtyisämmäksi ja miten me lionit voi-
simme auttaa. Saamme samalla raitista ilmaa, 
kohennamme kuntoamme ja aktivoimme ai-
votoimintaamme ulkoliikunnan yhteydessä. 
 Toistetaan kävely klubi-iltojen alussa ja 
saadaan pian muita paikallisia mukaan osaksi 
Lions-perhettämme! Olemme tekeviä, näkyviä 
lioneita ja kerromme palvelustamme. Olemme 
avoimia muutokselle ja avoimia tulijoille!•

Kysytään
vastaantulijoilta,
miten me lionit
voisimme auttaa.
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Keräyksillä 40 kärryllistä 
tuotteita
minna sneck

SIUNTION LIONSKLUBIT ja SPR ovat järjestä-
neet kaksi kertaa Auta lasta, auta perhettä, 
auta Ukrainan pakolaista -keräyksen Siun-
tion S-marketissa. Keräykset järjestettiin no-
pealla aikataululla, koska Kirkkonummen 
Evitskogiin hotelli Silmuun oli tullut tois-
takymmentä Ukrainan pakolaista, joilla oli 
suuri tarve kaikkeen käyttötavaraan.
 Lionit keräsivät ja kuljettivat tuotteet ja 
SPR:n vapaaehtoiset purkivat ja lajittelivat 
tuotteet yhdessä pakolaisten kanssa. Keräyk-
sien lopputuloksena saatiin molemmilla ker-
roilla liki neljäkymmentä kärryä erilaisia tuot-
teita ruokatarvikkeista hygieniatuotteisiin.
 Koskettavinta oli avun henkilökohtai-
suus. Esimerkiksi leikki-ikäinen poika toi 
oman pestyn nallensa ja halusi lahjoittaa sen 
toiselle lapselle. Nallen sai pikkutyttö, jolla 
oli tulossa syntymäpäivät.
 Klubit pitävät edelleen avun tarpeesta 
yhteyttä paikalliseen SPR:ään, joka ohjaa ja 
organisoi hotelli Silmun pakolaisten elämää.
 Jos haluat järjestää keräyksen, vinkkiä 
löytyy Jellonainfosta, https://jellona.info/ 
2022/03/08/auta-lasta-auta-perhetta-auta- 
ukrainan-pakolaista/.•

Lionit keräsivät ja kuljettivat tuotteet ja 
SPR:n vapaaehtoiset purkivat ja lajittelivat.

>>>
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Köyliön lionsladyt Kirsti Tupala (vas.), 
Tarja Hulmi, Marja Kynnysmaa, Irmeli Pentti, 
Päivi Kulmala, Heli Simula, Päivi Korkalo, 
Seija Ojala ja Arja Laaksonen ovat työn touhussa.

UKRAINAA TUKEMASSA

Joensuussa pidetyn konsertin naulakosta, järjestyksen valvonnasta ja lipun- 
tarkastuksesta saadut varat luovutettiin kokonaisuudessaan Ukraina-keräykseen.

Lahjoitustavaratalossa 
riittää asiakkaita
juha kaita-aho

PARISENKYMMENTÄ LC Köyliön lionsladya 
pyörittää tavara-apua pakolaisille Köyliön 
entisen neuvolan tiloissa.
 Köyliön terveysaseman edustalla käy il-
tapäiväneljältä melkoinen kuhina. Iso jouk-
ko ukrainalaisia pakolaisia on saapunut nou-
tamaan vaatteita, hygieniatarvikkeita, leluja, 
astioita ja muita arjessa tarvittavia asioita.

Kodintavaroita tarpeeseen
juhani eskelinen

LC SIILINJÄRVI/SANDELS kävi luovuttamassa 
keittiö- ja kodintavaroita Ukrainan sotaa pa-
koon lähteneille. 
 Luovutuksen ottivat vastaan puuhahenki-
löt Tiina ja Aimo Venäläinen sekä Siilinjärven

LC Siilinjärvi/Sandels on rahan lahjoittamisen lisäksi kerännyt pakolaisille 
keittiö- ja kodintavaroita.

Leijonat avustavat sotaa 
pakenevia Joensuussa
seppo sirainen

JOENSUUN SEUDUN leijonat ovat hakeneet 
Joensuun poliisilaitokselta rahankeräyslu-
van Ukrainan sodan pakolaisten auttamiseen 
paikallisesti. Avustukset jaetaan lyhentämät-
tömänä, joko suoraan Joensuun seudulle tul-
leille pakolaisille tai jaettavaksi SPR:n kautta 
Ukrainan pakolaisille. Toissijaisesti kerätyt 
varat voidaan käyttää Suomessa asuvien vä-
hävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Kir-
kon diakoniatyön kautta. 
 Rahankeräys toteutetaan lipaskeräyksenä
yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä 

tai klubien erilaisten aktiviteettien tuottoina. 
Kerättävä summa on 10 000 euroa ja keräys-
aika 12.3.–11.6.2022. 
 Lisäksi leijonat ovat keränneet Joensuun 
alueelle tulleille pakolaisille arjessa tarvitta-
via tarvikkeita, kuten esimerkiksi huoneka-
luja ja liinavaatteita.• Pakinkylän leijonilta 

apua Ukrainaan
olli aulio

PAKINKYLÄN LIONSKLUBI päätti 10.3. lahjoit-
taa 10 000 euroa Ukrainan sotapakolaisten 
auttamiseksi aktiviteettitililtään. 5 000 eu-
roa päätettiin lähettää välittömästi LCIF:n 
kautta, jotta pakolaisille saadaan ruokaa, 
puhdasta vettä, puhtaita vaatteita, lääkkeitä 
ja hygieniatarvikkeita. Toisen 5 000 euron 
avustuksen ajankohdasta, lähettämistavasta 
ja kohdentamisesta päätetään myöhemmin.•

>>>

kunnan hallituksen toinen varapuheenjoh-
taja Merja Rautiainen. Klubilaisista olivat 
mukana presidentti Veli Nykänen, puoliso 
Sinikka Nykänen, Kyösti Asikainen ja foto-
mies Juhani Eskelinen.•
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Iloa lapsille ja nuorille
MENNEENÄ TALVENA MEILLÄ oli vihdoin tarpeeksi lunta koko maassa. Vaikka var-
masti osa meistä jossain vaiheessa kyllästyi lumitöihin ja muuhun lumen tuottamaan 
vaivaan, valkea talvi tarjosi kaikille myös paljon iloa. Pimeä vuodenaika on paljon 
valoisampi ja kauniimpi, kun maassa ja puissa on valkea lumipeite. Talvilajien har-
rastajille lumi luo puitteet reippaalle toiminnalle. Varsinkin hiihtolajien harrastajille 
pääsy ladulle lähes kotiovelta on ollut riemastuttavaa.
 Luminen talvi ja koronan lieventyminen tarjosivat vihdoin klubeille mahdolli-
suuden järjestää Lasten Leijonahiihtoja kaikkialla maassa. Talven aikana lasten hiihto-

tapahtumia järjestettiin lähes 40 paikkakunnalla
ja tapahtumiin osallistui yli 3 000 lasta. Tämä 
näkyi myös lasten hiihtomitaleiden menekissä. 
Huhtikuussa verkkokaupan varastossa oli jäljellä 
enää alle 400 mitalia. Näkyvin tempaus oli helmi-
kuussa Helsingin Olympiastadionin Helsinki Ski 
Weeksin yhteydessä järjestetyt Lasten Lumipäi-
vät, joiden järjestelyissä apuaan tarjosivat yli 25 
klubia ja yli 150 lionia B-, C- ja N-piireistä. Suuri 

kiitos kaikille innokkaille klubeille ja lioneille hiihtoelämysten tarjoamisesta lapsille 
ympäri Suomea. Toivotaan, että olemme osaltamme olleet aut-
tamassa lapsia innostumaan liikunnasta.
 Harrastustoiminta on hyvin harvoin täysin ilmaista. 
Talvella tutustuin selvitykseen, jossa oli arvioitu lasten ur-
heiluharrastusten kustannuksia harrastuksen eri vaiheissa.
Vertailussa oli mukana suosituimpia joukkuelajeja ja joi-
tain yksilölajeja. Lähes kaikissa lajeissa aloittaminen ja 
muutama ensimmäinen vuosi ovat varsin edullista; 
vuosikustannus korkeintaan muutamia satoja euroja. 
 Mutta varsin pian kilpailutoiminnan alkamisen 
jälkeen vuosikustannus nousee yli tuhannen eu-
ron ja senkin yli. Vaikka kyseessä oli yleistys ja 
paikallisesti kustannuksissa voi olla suuriakin 
eroa, useamman tuhannen euron harrastus-
kulut alkavat jo vaikuttaa perheiden mahdolli-
suuksiin rahoittaa lastensa liikuntaharrastuk-
sia varsinkin, jos perheessä on useita lapsia.
 Siksi on hienoa, että meidän klubim-
me ovat vuosien ajan avokätisesti tuke-
neet omilla paikkakunnillaan lasten ja 
nuorten liikunta- ja muuta harrastustoi-
mintaa ja näin tarjonneet tuhansille lapsil-
le ja nuorille iloa ja elämyksiä, jotka heiltä 
olisivat muuten saattaneet jäädä kokematta. 
Kiitokset teille jokaiselle hienoista lahjoista 
Suomen lapsille ja nuorille.• 

TOIMINNANJOHTAJALTA
petri kaukiainen

Toiminnanjohtaja

Harrastustoiminta 
on harvoin 
täysin ilmaista.
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LCIF on perustanut sivuston, johon 
kootaan tietoa Ukrainan auttamisesta. 
Sivuilla on myös somefeediä 
eri maiden lionien tekemistä 
tempauksista ja palveluista 
Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi. 

www.lionsclubs.org/fi/
resources-for-members/resource-center/
humanitarian-crisis-ukraine

SEURAA MYÖS LCIF:N SIVUSTOA

 – Tämä on Kepolan uusi tavaratalo nyt, 
Säkylän Ukraina-apua pyörittävien Köyliön 
lionsladyjen puheenjohtaja puheenjohtaja 
Heli Simula ja puuhanainen Marja Kynnys-
maa nauravat.
 Suurin osa Säkylän ukrainalaispakolai-
sista majoittuu naisten mukaan Kepolassa tai 
sen lähellä. Paikalle pääsee helposti pyöräl-
lä, ja lahjoitustavarat kulkevat majapaikkaan 
muovipusseissa pyörän sarvissa.
 – Säkylään on tullut useampi kymmenen 
pakolaista, ja täällä käy päivässä ehkä kolmi-
senkymmentä, Simula kertoo.
 Toiminta sai alkunsa, kun kunta kyseli 
vapaaehtoista tahoa organisoimaan tavara- 
apua ukrainalaisille. Säkyläläiset ovat lähte-
neet innolla lahjoittamaan tavaraa, ja lahjoi-
tuksia on tullut paljon myös eri yrityksiltä 
Säkylän ulkopuoleltakin. Ukraina/Lahjoitus-
tavaratalo -Facebook-ryhmässä on esitetty
toiveita tavarasta, jota kulloinkin on erityi-
sesti tarvittu.
 – Meillä on myös keräyspisteet hygienia-
tarvikkeille Säkylässä K-Supermarketissa ja 
Ohrantähkässä.
 Lahjoitustavarataloa on pidetty auki muu-
tamana arki-iltana viikossa kello 16–18. Moni
tavara vaihtaa omistajaa nopeasti, esimerkiksi
polkupyörät ovat menneet saman tien.
 Ukrainalaiset olivat Simulan ja Kynnys-
maan mukaan aluksi ihmeissään siitä, että 
heille tarjottiin apua ilmaiseksi. Myös kieli- 
muuri on ollut välillä haasteena, mutta Google-
kääntäjän avulla kaikista tilanteista on sel-
vitty.
 Lähiaikoina lionsladyt ovat myös aloitta-
massa yhteistyötä Säkylä-Köyliön seurakun-
nan diakonian kanssa, tarkoitus on järjestää 
pakolaisille ruokailu Köyliön seurakunta-
talolla joka toinen keskiviikkoilta.•
Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan 
Alasatakunta-lehdessä
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AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Työtä sydänten hyväksi
SUURI SURU-UUTINEN tavoitti suomalaiset 
kiirastorstaina 14.4., kun kuulimme mi-
nisteri, kansanedustaja Ilkka Kanervan 
poistuneen keskuudestamme.
 Ilkka Kanerva oli vaikuttamassa mo-
nissa yhteiskunnallisissa asioissa ja teki 
merkittävää työtä myös sydänten hyväksi.
Hän toimi muun muassa ansiokkaasti 
vuosina 2018–2019 suojelijana Suomen 
lionsklubien kansallisen sydäniskurikam-
panjassa, joka tuotti yli 300 sydäniskuria 
koko valtakunnan alueelle. Hän sai aikaan 
lionsklubien innokkaan osallistumisen 
hankkeeseen, jonka vaikutus näkyy edel-
leen. Lionsklubeilla on edelleen mahdolli-
suus hankkia uusia sydäniskureita ja näin 
on toimittukin monilla alueilla.•

Kolmen sepän aukiolla jaettiin viime vuonna 
Puhtaiden vesien siirtotatuointeja ohikulkijoille.
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Tavataan Kolmen sepän 
aukiolla 14.8.2022
ESITTELEMME JÄLLEEN suomalaisen lions-
toiminnan vuosipäivänä upeaa toimin-
taamme iloisessa ja näkyvässä leijonan-
luolassa, jonka pystytämme viime vuoden 
tapaan Kolmen sepän aukiolle Helsinkiin.
 Kaikki lionit ja leot ovat tervetulleita 
esittelyteltallemme tutustumaan moniin 
tapoihimme tehdä hyvää. Laita päivämäärä
jo kalenteriisi ja seuraa tiedotusta liiton 
kotisivuilta.•

Ympäristöpalkinto 
joka toinen vuosi
EHDOTA YMPÄRISTÖTEKO -palkinto muuttuu 
jaettavaksi parittomina vuosina. Seuraavan 
kerran palkinto jaetaan vasta Espoon vuosi-
kokouksessa. Suomen Suomen Lions-liitto 
julistaa ensi keväänä jälleen haettavaksi ym-
päristöpalkinnon, jota Suomen lionsklubit 
voivat hakea vapaamuotoisella hakemuksella.•
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Teemawebinaarit kalenteriin
ENSI KAUDELLE on määritelty jokaiselle kuu-
kaudelle teemat, jotka esittelevät maailman-
laajuisia palvelun avustuskohteita ja suoma-
laista lionstoimintaa. Aiheita tuodaan esiin 
liiton uutiskirjeissä, webinaareissa ja kuver-
nöörikirjeissä. Laita päivämäärät itsellesi 
ylös kalenteriin.•
Teemat ja webinaarien aikataulut on julkaistu 
osoitteessa www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/
viestinnan-ohjeet-ja-materiaalit/
kauden-2022-2023-teemat/.

Ilkka Kanerva (1948–2022).
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Klubien alias-osoitteeseen 
muutos
JOKAISELLA SUOMEN lionsklubilla on oma
osoitteensa, johon posti on tullut presi-
dentille, sihteerille ja rahastonhoitajalle. 
Tiedonkulun parantamiseksi klubiosoit-
teella tavoitetaan nyt myös klubin tiedot-
taja, joka tulisi määritellä MyLCI:ssä ni-
mikkeellä Klubin markkinointiviestinnän 
johtaja.•

LION-lehden jakelupäivä 
muuttuu
LION-LEHDEN JAKELUPÄIVÄ muuttuu 
torstaista perjantaiksi Postin jakelupäivä-
muutoksista johtuen. Lisäksi jakelupäi-
vä voi postin jakeluaikataulusta johtuen 
heittääkin muutaman päivän. Lehti on 
kuitenkin luettavissa aina julkaisupäivänä 
osoitteessa www.lions.fi/lionlehti.•

Kuukauden webinaareissa käsitellään kalenterivuoden tärkeitä teemoja.
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Suuri hätä herkisti ihmiset
UKRAINAN SOTA ON KOSKETTANUT ihmisiä laajasti. Lionit ja lionsklubit ovat omalta
osaltaan myös osallistuneet todella aktiivisesti, kukin omien mahdollisuuksiensa 
mukaan.
 On ilahduttavaa, että klubit ovat keksineet niin monia erilaisia tapoja auttaa. Jol-
lakin klubilla rahaa on voinut kertyä jo valmiiksi aktiviteettitilille koronan rauhoit-
tamien kausien aikana. Toiset ovat taas huomanneet, että ukrainalaisten auttaminen 
onkin meidän tämän kauden isoin aktiviteetti. Koronarajoitusten samalla helpot-
taessa on pystytty keräämään spontaanisti tukea sodan jaloista pakeneville monin eri 
tavoin.
 On uskallettu lähteä kokeilemaan myös omia rajoja. 
Yksi klubi on lähtenyt hakemaan Puolaan paenneita pa-
kolaisia turvaan Suomesta käsin. Vaikka ensin ajatus on 
ollut itse klubillekin hengästyttävä, on monelta taholta 
tullut tuki tehnyt tämänkin mahdolliseksi. Konkreettinen 
avustusmatka koskettaa varmasti niin autettavia kuin auttajiakin ja jää ikuisesti mieleen.
 Toinen klubi on saanut kunnalta tilat ja pyörittää tavarataloa, josta avunsaajien-
kin hämmästykseksi saa ilmaiseksi vieraassa maassa elämiseen tarvittavia tavaroita. 
Kotimaastaan paenneet ihmiset auttavat avustusten jakamista avustuskasseihin, jol-
loin tarpeelliset tavarat tavoittavat oikean kohteensa.

      Olipa avustaminen sitten lipaskeräystä tai tapahtu-
man järjestämistä varojen kartuttamiseksi, on kaikki apu 

yhtä tärkeää ja sillä on suuri merkitys avuntarvitsijoille.
       Suuren hädän keskellä myös kansainvälinen sää-

tiömme Lions Clubs International Foundation, LCIF
on myöntänyt apurahoja sen varmistamiseksi, että 

lionit voivat olla valmiina tukemaan hätäavun an-
tamista ihmisille, jotka tarvitsevat apua.
  Suomeen on haettu LCIF:n apurahaa ja jo 
neljä piiriä on saanut kukin 15 000 euroa. Apuraha-
hakemusten käsittelyajatkin ovat olleet ennätyk-

sellisen nopeita. Esimerkiksi M-piirissä aa-
mulla lähetettyyn hakemukseen on saatu 
hyväksyvä vastaus jo ennen nukkumaan-
menoaikaa.
      Suomessa lionsklubit ovat myös lähte-
neet aktiivisesti lahjoittamaan niin LCIF:n
kuin Suomen Lions-liiton katastrofiti-
lille. Kerättyjä summia ja osallistuneita 
klubeja voit seurata liiton kotisivuilta.
  Liitto on avannut myös uusia mah-
dollisuuksia avustamiseen ja PayPalin 

ja MobilePayn kautta auttaminen on-
nistuu helposti. Osallistua voi kuka 
tahansa, myös ne naapurit ja tutut, 
jotka eivät ole vielä jäseniä lionsklu-
beissa. Lämmin kiitos kaikille lahjoi-
tuksia jo tehneille.•

Kaikki apu on 
yhtä tärkeää.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

TOIMINTAKAUSI 2021–2022

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
• 10.6.2022

KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSET
• 12.6.2022 Järjestäytymiskokous, Kouvola

VUOSIKOKOUS
• 10.–12.6.2022 Kouvola

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 24.–28.6.2022 
 Kansainvälinen vuosikokous, Montréal

TOIMINTAKAUSI 2022–2023

HALLITUKSEN KOKOUKSET
• 11.8. / 15.9. / 22.10. / 10.11. / 15.12. /
 19.1. / 16.2. / 23.3. / 20.4. / 25.5. / 9.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSET
• 12.6.2022 Järjestäytymiskokous, Kouvola
• 26.–28.8.2022 Rovaniemi
• 25.–26.11.2022 Turku, hybridikokous
• 10.–12.3.2023 Tampere

VUOSIKOKOUS
• 9.–11.6.2022 Espoo

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 7.–11.7.2023 
 Kansainvälinen vuosikokous, Boston

MESTARUUSKILPAILUT
• 12.–14.8.2022 Golf, Iitti, LC Kausala

Muistatko vielä ensimmäisen 
päiväsi leijonana?
SOSIAALISEN MEDIAN markkinoinnilla 
olemme tavoittaneet jo yli 200 000 käyttäjää, 
joista noin 10 prosenttia muistaa näkemän-
sä ilmoituksen. Jotta some-käyttäjät voisivat 
saada käsityksen, millaista on aloittaa pol-
ku lionina, olemme pyytäneet Ensimmäinen 
päiväni leijonana -tarinoita. 
 Kiitos kaikille, jotka ovat omilla kasvoil-
laan halunneet kertoa ensikokemuksensa. 
Tutustu myös jäsenyys-osiossa lionien ker-
tomuksiin Monta hyvää syytä liittyä lions- 
klubiin. Jaetaan julkaisuja ja käydään tykkää-
mässä sivuista edelleenkin.•
Käy tutustumassa tarinoihin liiton kotisivuilla 
www.lions.fi/jasenille/jasenyys/.
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O
ta tästä talteen tietopaketti on-
nistuneeseen kokousviikonlop-
puun Kouvolassa. Vieläkin tuo-
reemmat ja ajantasaisemmat 
tiedot löydät vuosikokouksen 
kotisivuilta ja Facebookista.
     Kouvolaan pääset monella 

eri tavalla, helposti junalla, omalla autollasi 
tai linja-autolla. Jos sinulla on lentolupakirja, 
niin Utin lentokenttä palvelee puolustusvoi-
mien lisäksi myös siviili-ilmailua. 
 Kokouspaikan ympäristöstä löytyy hyvin 
pysäköintitilaa. Hotellien ja kokouspaikan 
välille on järjestetty kuljetukset ja kävellen-
kin pääset liikkumaan mukavasti, Kouvolan 
keskusta on näppärän kompakti. Olemme 
koonneet kotisivuillemme kartan, josta löy-
dät tärkeimmät kokoukseen liittyvät paikat.
 Kotisivuillamme on myös tietoa ja kart-
toja kahviloista, ravintoloista ja muista pai-
koista, joista saattaa olla hyötyä viihtyessäsi 
vieraanamme.

Monenlaista tekemistä
Oheisohjelmat vievät eri puolille kaupun-
kiamme. Paikkakuntamme on kasvanut 
metsäteollisuuden ympärille, Verlan tehdas-
museon sekä Taideruukin miljööt kertovat 
oman osansa historiasta.
 Arboretum Mustila on Suomen suurin ja 
vanhin puulajipuisto. Tällä hetkellä 120 heh-
taarin puistometsässä kasvaa 100 havupuula-
jia, noin 200 lehtipuulajia sekä satoja erilaisia 
pensaita ja perennoja. Näille matkoille pääset 
joko hotelleilta tai kokouspaikalta. Aikatau-
lut ja bussien reitit löytyvät nekin kotisivuil-
tamme.
 Repoveden kansallispuisto tarjoaa ret-
keilijälle useita eritasoisia reittejä noin 50 ki-
lometrin päässä Kouvolasta. Reittivaihtoeh-
toja löytyy sekä vaeltajille, pyöräilijöille että 
melojille. Jos sinulla on käytössäsi oma auto, 
Repovedeltä löytyy paikoitusalueita vaellus-

Tervetuloa Kouvolaan! 
Suomen Lions-liiton 69. vuosikokous järjestetään 10.–12.6. 
Kouvolassa. Nyt on taas mahdollista tavata tuttuja ja 
uusia ihmisiä kasvokkain, kun vuosikokous järjestetään 
lähikokouksena kahden vuoden tauon jälkeen. 
VUOSIKOKOUS / vuosikokouksen viestintätoimikunta

AJANKOHTAISTA

reittien lähtöpisteiden tuntumasta. Jos liikut 
julkisilla liikennevälineillä, pääset Repove-
delle Kouvolasta bussilla. Repoveden alueelta 
löytyy myös Elvingin torni, eräs paikallisista 
Lions-aktiviteeteista, joka on avoinna myös 
kokousviikonloppuna ja lisäksi myös perjan-
taina.
 Lapsille tekemistä tarjoavat muun muassa
Tykkimäen huvipuisto ja Aquapark. Huvi- ja 
vesipuistot sijaitsevat vierekkäin, joten ener-
gisimmät voivat napata molemmat päiväoh-
jelmaansa. Kouvolan keskustasta on matkaa 
puistoihin vain muutama kilometri, joka 
taittuu helposti joko omalla autolla tai bussil-
la. Jos sää ei ole suosiollinen ulkoaktiviteet-
teihin, Tykkimäen tarjontaan kuuluu myös 
Prisman tiloissa sijaitseva sisäaktiviteetti-
puisto Actionpark.

• Perjantaina ohjelmassa 
 CC- ja VCC-vaalitentti
• Perjantain avajaisjuhlan teemana 
 1920-luku ja kieltolaki
• Lauantai käynnistyy lippumarssilla 
 ja seppeleenlaskulla
• Lauantaina ARS-lounas 
 ja Melvin Jones -cocktailtilaisuus
• Lauantai-ilta huipentuu gaalaillalliseen
• Sunnuntaina Arttu Wiskarin   
 hyväntekeväisyyskonsertti
• Vuosikokouksessa mukana 
 myös kansainvälinen presidentti 
 Douglas X. Alexander.

KOUVOLASSA TAPAHTUU
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Oheisohjelmat vievät eri puolille Kouvolaa.
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Kouvolaan pääset 
monella eri tavalla.

• Tutustu kokousviikonlopun 
 aikatauluun 
 www.vk2022kouvola.fi.
• Seuraa uutisointia myös osoitteessa  
 www.facebook.com/
 VK2022Kouvola.
• Vuosikokousaineistoon voit perehtyä
 www.lions.fi/jasenille/jasensivut/
 kokoukset/kokousmateriaaleja/
 vuosikokous-2022/

SEURAA AJANTASAISTA 
TIEDOTUSTA

 Liikkumaan pääsee myös Mielakan 
Bikeparkissa, josta löytyy eri tasoisia mäki-
pyöräilyreittejä, tänä kesänä avautuu 
myös lapsille sopiva rata. Voit vuokrata 
Bikeparkista pyöräilyvälineet. Pyöräilyn 

lomassa sinulla on mahdollisuus ihastella 
katutaidetta, laskettelurinteeseen maalat-
tua ”räsymattoa”, joko pyörän selässä tai 
kävelemällä ”mattoa pitkin” ylös ja alas. 
Kannattaa muistaa myös kaupungistam-
me löytyvät frisbeegolf-radat, joista lähin 
sijaitsee heti kokouspaikan vieressä. 
 Sunnuntaina viikonloppu huipentuu 
hyväntekeväisyyskonserttiin, jossa esiin-
tyjänä Arttu Wiskari. Ei siis kannata kii-
rehtiä lähdön kanssa. 
 Järjestäjät ja viestintätiimimme toi-
vottaa teille kaikille mukavaa kokousvii-
konloppua! Tehdään siitä kaikkien aiko-
jen paras!• 

Kansainvälinen presidentti 
Suomeen
KOUVOLASSA JÄRJESTETTÄVÄÄN Suomen 
Lions-liiton vuosikokoukseen 10.–12.6. 
osallistuu myös kansainvälisiä vieraita.
 Järjestön kauden kansainvälinen presi-
dentti Yhdysvalloista, Douglas X. Alexander
on osallistumassa vuosikokoukseen ja on 
Suomessa 12.6. saakka.
 Lisäksi vuosikokoukseen ovat varmis-
taneet osallistumisensa kansainväliset vie-
raat Ruotsista, Norjasta, Islannista, Virosta 
ja Saksasta.•

Liiton kesäaukioloajat
LIITON TOIMISTO on kiinni heinäkuun, kun 
lionsklubien toiminta on myös kesälaitu-
milla. Tarkemmat aukioloajat voit tarkistaa 
kotisivuilta www.lions.fi/yhteystiedot.•
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Ahvenanmaan 
rahankeräyslupa uusittiin
SUOMEN LIONS-LIITOLLA on kaikkia sen jä-
senklubeja varten haettu rahankeräyslupa 
ÅLR 2022/1766, joka on voimassa Ahve-
nanmaalla 16.3.2022–15.3.2023.
 Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
myöntää luvan vain vuodeksi kerrallaan. 
Tällä luvalla kerätyt varat maksetaan liiton 
varainhankintatilille, josta ne ohjataan lu-
vassa ilmoitettuihin tarkoituksiin.•
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Kymmeniä leijonahiihtoja 
tänä talvena
LASTEN LEIJONAHIIHTOJA järjestettiin tänä 
talvena aktiivisesti. Lähes 40 paikkakun-
nalla järjestettiin Lasten Leijonahiihdot ja 
palaute on ollut positiivinen. Leijonat ovat 
hiihtoseurojen kanssa yhdessä liikuttaneet 
arviolta yli 3 000 lasta tällä kaudella.
 Klubit ovat hankkineet myös lasten 
hiihtomitaleita yli 4 500 kappaletta.
 Piireistä ahkerin oli K-piiri, jossa jär-
jestettiin yhdeksällä paikkakunnalla hiih-
dot noin 16 klubin voimin. Liiton tavoit-
teeseen 100 hiihtotapahtumaa talvessa on 
kuitenkin vielä matkaa ja tämä vaatii pii-
reiltä ja klubeilta aktiivisuuden lisäämistä.•

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.
 Lisätoimet auttavat lioneita, jotka ovat 
joutuneet kohtaamaan taloudellisia vai-
keuksia ja klubimme saavat tarvitseman 
tuen haastavina aikoina.•

AJANKOHTAISTA
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TEEMA: YMPÄRISTÖ

Ympäristö on kuuma juttu 
– myös leijonamaailmassa
Ympäristö pitää yllä elämää. Me leijonat ja leot olemme 
yhä enemmän mukana huolehtimassa ainutlaatuisesta 
maapallostamme kaikkialla maailmassa. 
mika pirttivaara, puheenjohtaja, leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmä

K
ansainvälinen säätiömme LCIF 
on myös mukana ympäristö-
talkoissa. Se on omistautunut 
tukemaan leijonia laajan mitta-
kaavan projekteissa, jotka luo-
vat kestävää ja terveellistä tule-
vaisuutta nykyisille ja tuleville 

sukupolville.
 Vastuullisuus ja ympäristöstä huolehti-
minen vahvistuvat maailmassa. Se tarjoaa 
ajan hermolla olevan aiheen tehdä vapaa-
ehtoistyötä ja luo eri sukupolvia yhdistävän 
kiinnostuksen kohteen. Etenkin nuoret ovat 
nykyisin valveutuneita ympäristön ja kes-
tävän kehitykseen suhteen. Siksi näkyvä ja 
ilolla tekevä ympäristötoimintamme on oiva 
keino lisätä vetovoimaamme yhteiskunnassa.

Ympäristöleijonat starttaa 
ensi kaudella
Leijonien ympäristötoiminta Suomessa sai 
puhtia vuonna 2018 käynnistyneestä Leijonat
puhtaan veden puolesta -hankkeesta, jossa
polttopisteenä oli vesiluonto. Yhtenä tulok- 
sena Lions-liittoon perustettiin Leijonat 
puhtaan veden puolesta -työryhmä koordi-
noimaan kansallista toimintaa. Sittemmin 
työryhmä on avartanut toimintaansa laajem-
min ympäristöön. 
 Kohtaamamme ympäristöhaasteet ovat 
hyvin monimuotoisia ja toiminnan tarpeet 
eri puolilla maatamme ovat hieman erilaisia 
heijastellen myös paikallisia intressejä ja kult-
tuureja. Ensi kauden alusta työryhmän nimi 
on Ympäristöleijonat ja sen status muuttuu 

16

Ympäristöhaasteet ovat suuria ja 
harva toimija pystyy yksin vastaamaan 
niihin. Siksi meidän on hyvä 
luoda merkityksellistä yhteistyötä 
muiden toimijoiden kanssa.
KUVA: PIXABAY
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 Vesiviisaus-hanke on uudenlainen avaus 
lionstoiminnassa. Siinä me teemme kulttuuri-
perinnön vaalimista keräämällä vesistöi-
hin liittyvää kansanperinnettä sekä tuomme 
hankkeessa syntyneitä tuloksia osaksi tarinoi-
tamme vahvistamaan vetovoimaisuuttamme. 
Osallistuminen ei vaadi suuria fyysisiä pon-
nisteluja. Lue hankkeesta lisää sivulta 32.
 Työryhmä ottaa työn alle myös neuvon-
tapalvelun kehittämisen. Palvelu suunnataan 
lions- ja leoklubien, piirien ja tiimien tarpei-
siin. Yhtenä pyrkimyksenä on tarjota palvelua, 
joka auttaa säästämään aikaa ja vaivaa sekä 
kohdentamaan toiminnan tarmon oikeisiin 
asioihin. 

Olemme leijonissa Euroopan kärkeä
Suomen leijonien ympäristötyön juuret kum-
puavat noin 800 lions- ja leoklubin hyvää teke-
vistä leijonista ja leoista, heidän laaja-alaisesta 
osaamisestaan ja paikallisista tarpeista.
 Toimintakautena 2020−2021 Suomessa 
tehtiin 19,1 prosenttia kaikista Euroopassa ra-
portoiduista leijonien ympäristöaktiviteeteis-
ta. Tästä huimasta luvusta kiitokset kuuluvat 
kaikille mukana olleille leijonille, leoille ja klu-
beille. Vahvistakaamme edelleen hyvää työ-
tämme, koska ympäristö tarjoaa hurjan mon-
ta tapaa tehdä hyvää. Nyt ja aina. Se on elämän 
mittainen tehtävä.•

Ympäristö on elämän mittainen tehtävä.

Ympäristöleijonien strateginen toimintasuunnitelma 2022–2024

määräaikaisesta vakituiseksi. Tämä mah-
dollistaa pitkäjänteisen toiminnan ja sen 
kehittämisen. 
 Ympäristö on yksi maailmanlaajui-
sista palvelukohteistamme ja me voimme 
näyttää kannustavaa esimerkkiä muille 
lionsmaille.

Kohti tulevaisuutta
Toimimme ympäristön puolesta ja to-
teutamme toimintakulttuuria, joka mah-
dollistaa omannäköisen, innostavan ja 
paikallisiin tarpeisiin osuvan toiminnan. 
Toimintasuunnitelman keskiössä olemme
me ihmiset. Me ajattelemme, teemme ja 
vaikutamme asioihin omilla valinnoil-
lamme ja teoillamme.
 Lions-järjestö on maailman suurin 
vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja hu-
manitaaristen palveluiden klubimuo-
toinen järjestö. Me voimmekin asettaa 
riman korkealle kansallisesti. Hyödyntä-
mällä vahvuuksiamme, meillä on hyvät 
mahdollisuudet profiloida leijonat johta-
vaksi vapaaehtoisen ympäristötoiminnan 
tekijäksi Suomessa.
 Ympäristöhaasteet ovat kuitenkin 
suuria ja harva toimija pystyy yksin vas-
taamaan niihin. Siksi meidän on hyvä 
luoda merkityksellistä yhteistyötä mui-
den toimijoiden kanssa sekä kutsua ihmi-
siä mukaan tekemään kanssamme.
 Näin vahvistamme toimintamme vai-
kutuksia. Siinä sivussa voimme ratkoa 
myös lionstoiminnan haasteita vahvista-
malla näkyvyyttämme sekä toimintamme 
vetovoimaisuutta ja vaikuttavuutta. Nuo-
ret ovat tärkeä kohderyhmä, mutta ote-
taan mukaan myös muitakin sukupolvia.
 Strategiassa keskitymme Kulmat kun-
toon! -talkoilun vahvistamiseen, Vesivii-
saus-hankkeeseen osallistumiseen sekä 
ympäristötoiminnan neuvontapalvelun 
kehittämiseen. Vahvistamme myös suh-
teitamme toimintamme kannalta tärkei-
siin yhteistyötahoihin.
 Kulmat kuntoon! -talkoilu on lähtenyt 
hienosti käyntiin. Päämuotona on ollut 
siivoustalkoiden järjestäminen. Kulmia 
voi talkoilla kuntoon myös muilla tavoin. 
Pohjaksi kannattaa lukea esimerkiksi tä-
män lehden juttu haitallisista vierasla-
jeista sivulta 30. Pistäkäämme töpinäksi, 
koska talkoilun yhtenä kunnianhimoise-
na tulevaisuudentavoitteena on miljoona 
suomalaista talkoilemassa kanssamme.
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Leijonien ympäristötoiminta Suomessa sai puhtia vuonna 2018 käynnistyneestä Leijonat puhtaan veden puolesta 
-hankkeesta.
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PIIRI 107-B
PIIRI 107-A

PIIRI 107-C

Piirikuvernööriehdokkaat 
tulevalle kaudelle
Moninkertaispiiri 107:n yksittäispiirit ovat nimenneet 
kauden 2022–2023 piirikuvernööriehdokkaansa.

Elektistä kuvernööriksi 
Kansainvälisen Lions-järjestön uutta toi-
mintakautta varten valitaan sääntöjen mu-
kaisesti uudet henkilöt johtamaan toimintaa 
järjestön kaikilla tasoilla. 
 Piirien vuosikokoukset valitsevat piiri-
kuvernööriehdokkaansa Suomessa huhti- 
kuussa, jolloin heistä tulee DG-elect, eli piirin
valitsema piirikuvernööriehdokas. Ehdok-
kaat esitellään Suomen Lions-liiton vuosiko-
kouksessa kesäkuussa Kouvolassa. Kansain-
välinen hallitus hyväksyy kesäkuussa ennen 
kansainvälistä vuosikokousta piirien nimeä-
mät piirikuvernööriehdokkaat palvelemaan 
piirikuvernööreinä.
 Kansainvälisessä vuosikokouksessa Mont-
réalissa piirikuvernööriehdokkaat antavat 
juhlallisen piirikuvernöörivalansa, jossa DG-
elect-nauha repäistään pois ja he ovat siitä al-
kaen valittuja piirikuvernöörejä seuraavalle 
toimintakaudelle.•

Aki Naukkarinen
LC Espoo/City 

LIITYIN LEO CLUB Espoo/Cityyn 1989, jos-
ta siirryin 1993 nykyiseen saman nimiseen 
lionsklubiimme.
 Yli 30 vuotta olen ollut mukana järjes-
tössämme ja edelleenkin tässä toiminnassa 
on mielestäni parasta ihmiset. Kun saa olla 
tekemässä hyvää, niin se on jo paljon, mutta 
kun saa tehdä sitä mahtavien, samahenkisten 
ihmisten kanssa, niin se on parasta.

Pertti Tofferi
LC Turku/Linna

HEI TE KAIKKI parhaat, tervehdin teitä Suo-
men vanhimmasta kaupungista Turusta. 
Olen 68-vuotias leijona ja minun perhee-
seeni kuuluu puoliso, kaksi aikuista poikaa, 
miniä ja yksi lapsenlapsi. Koulutuksen olen 
saanut kirjapainotekniikkaan, mutta aikojen 
saatossa työelämä vierähti kunnallisteknii-
kan parissa ja nyt olen eläkkeellä.

Ismo Kajaala
LC Riihimäki/
Uramo-Kara 

OLEN SYNTYNYT 1958 Eurassa. Puolisoni on 
lion, PDG Ritva. Olemme asuneet Riihimäel-
lä kolmekymmentä vuotta ja molemmilla on 

 LC Turku/Linna kutsui minut 2014 klu-
biin, joten liontausta ei ole kovin pitkä, mutta 
olen ehtinyt olla klubin viroissa ja piirihalli-
tuksessa lohkon puheenjohtajana, alueen pu-
heenjohtajana, piirisihteerinä ja nyt tulossa 
kuvernööriksi, joten vauhtia ja vaarallisia ti-
lanteita on riittänyt.
 Luonto ja varsinkin linnut ovat harras-
tus, joka antaa vastapainoa kaikelle kiireelle, 
mitä eläkeläisellä voi olla. Kouluvaarina toi-
miminen on myös palkitsevaa, kun saa avus-
taa eka- ja tokaluokkalaisten koulunkäyntiä 
kerran viikossa.
 Kaudellani tulen panostamaan klubien 
väliseen yhteistyöhön, viestinnän monipuo-
lisuuteen, koulutukseen ja jäsenkehitykseen, 
joka on yksi kärkihankkeista. Kauden teema-
ni on Hyvä teko hymyn kautta, sillä hymy on 
naaman pihavalo, siitä näkee, että sydän on 
kotona.•

 Piirissämme on panostettu jatkuvuuteen 
siirtymällä kaksivuotiseen toiminnansuun-
nitteluun pari kautta sitten ja keskeisenä aja-
tuksena on, että piiri on olemassa klubeja 
varten toimien mahdollistajana, eikä vaati-
massa. Tätä samaa filosofiaa jatkamme edel-
leen vahvistaen positiivista ajattelua kaikessa 
tekemisessämme.
 Klubissani olen toiminut useimmissa vi-
roissa, presidenttinä jo useamman kerran. 
Piirihallituksessa olen ollut lohkon ja alueen 
puheenjohtaja sekä piirin webmaster neljä 
kautta ennen 2VDG virkaa. Olen tällä het-
kellä myös Baltic Sea Lions -yhteistyöryh-
män Suomen työryhmän vetäjä.
 Kotona minua tukevat puolisoni Leena, 
jonka kanssa tapasimme leotoiminnassa ja 
tyttäremme Nea.
 Työskentelen Kirkkonummella KLIN-
GER Finland Oy:n palveluksessa tuotepääl-
likkönä.
 Lisäksi harrastan liikuntaa, etusijalla sali-
bandy, jota pelaan Salibandyliiton ikämies- 
sarjoissa. Talvella olen suksilla aina, kun se 
onnistuu ja kesälläkin on suksissa rullat alla.•
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PIIRI 107-D

PIIRI 107-E

PIIRI 107-F

Markku 
Paavolainen
LC Jaala 

OLEN VUONNA 1965 Jaalassa, nykyisessä Kou-
volassa syntynyt yrittäjäperheen esikoinen.
 Toimin kaupan alan yrittäjänä Jaalassa. 
Vaimoni kuoleman jälkeen olen elänyt yksin, 
mutta en yksinäisenä. Tästä on pitänyt huo-
len koirani sekä työ ja harrastukset.
 Lion olen ollut vuodesta 2009, jolloin mi-
nut kutsuttiin LC Jaalan jäseneksi. Isäni on 
myöskin lion ja ollut toiminnassa mukana 
jo yli 50 vuotta, joten lionsharrastus kulkee 
meillä myös suvussa.
 Lionstoiminta on tullut tutuksi klubin eri 
tehtävissä sekä piiritasolla lohkon puheen-
johtajana.
 On hienoa kuulua tällaiseen luotettavaan 
kansainväliseen palvelujärjestöön, joka pal-
velee ja auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. 

Anita 
Tihveräinen
LC Tampere/Näsineula

OLEN OLLUT vuodesta 2014 LC Tampere/
Näsinneulan jäsen. Presidenttikautenani jä-
senmäärä kasvoi 14:sta 28:aan jäseneen, ja 
klubini huomioitiin Suomen Lions-liiton 
vuosikokouksessa kiertopalkinnolla. Mi-
nulla on kokemusta useista piirihallituksen 
tehtävistä. LCIF-piirikoordinaattorin toi-
minnasta sain kunnian ottaa vastaa piiriltä 
Melvin Jones -jäsenyyden. 
 Koulutukseltani olen ekonomi ja asun 
Tampereella. Perheeseeni kuuluvat puoliso, 
aikuisikäiset pojat ja koira.
 Olen työskennellyt markkinointi- ja asian-
tuntijatehtävissä Yhdysvalloissa ja Suomes-
sa. Minulle on myönnetty Suomen Valkoi-
sen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitali 
ansioistani valtion palveluksessa.
 Olen innokas kehittämään toimintaa ja 
osaan motivoida tiimiä. Suhtaudun samaa-
ni luottamukseen vakavasti ja haluan hoitaa 
luottamustehtäväni mahdollisimman hyvin. 
Se vaati sitoutumista ja osaamista. Korvia ja 
sydäntä. Teemani on Yhdessä onnistumme!•

Matti Kärnä
LC Ylistaro 

OLEN KUUSIKYMPPINEN eteläpohjalainen LC 
Ylistaron jäsen. Klubitoiminnassa olen ollut 
mukana lähes 14 vuotta. Perheeseen kuuluu 
yrittäjäpuoliso Seija sekä 30- ja 24-vuotiaat 
lapset.
 Halu palvella ja auttaa saivat minut aika-
naan liittymään tähän järjestöön. Jäsenyyden 
alusta asti olen tykännyt aktiivisesta paikalli-
sesta ja myös laajemmin hyvän tekemisestä
ja siten hoitanut erilaisia tehtäviä klubi- ja 
piiritasolla.

 Piirin nuorisovaihtojohtajana toimimi-
nen ja muun muassa sitä kautta järjestön 
kansainvälisyyden merkityksen ymmär-
täminen on ollut itselleni hyvin merkitse-
vää ja myös palkitsevaa. Perheessäni onkin 
ollut useita Lions-vaihtarinuoria jo ennen 
lions-jäsenyyttä.
 Harrastan muun muassa hiihtoa, sulka-
palloa, laskettelua, moottoripyörämatkailua 
puolison kanssa, musiikkia monipuolisesti ja 
teatteriesityksiä. Työpaikka on paikallisessa 
polymeeriteknologian yrityksessä ja osa va-
paa-ajasta kuluu osa-aikaisena maatalous- 
yrittäjänä.
 Lionstoiminnassa pidän hyvän tekemi-
sestä porukalla ja hyvällä mielellä. Palvelu-
työssä arvostan yhteistyötä ja avoimuutta 
sekä vallitseviin olosuhteisiin nopeasti mu-
kautumista. 
 Arvostan paljon vanhoja leijonia, jotka 
kymmenien vuosien Lions-työn jälkeen siir-
tyvät etuoikeutettuun asemaan, heitä pitää 
myös kiittää ja juhlia.•

PIIRI 107-G

Markku 
Kauppinen
LC Toivakka

OLEN 64-VUOTIAS lion. Asumme vaimoni 
Jaanan kanssa luonnonkauniissa ja turval-
lisessa Toivakassa. Meillä on neljä poikaa ja 
kolme lastenlasta. Tein yli 30-vuotisen up-
seeriuran Puolustusvoimissa. Jäin eläkkeelle
Maavoimien esikunnasta vuonna 2012. Tai 
ainakin luulin jääneeni. Pian kuitenkin huo-
masin olevani mukana kunnallispolitiikas-
sa sekä yhdessä jos toisessakin järjestössä ja 
yhtiön hallituksessa. Olen tehnyt myös pro-
jektiluontoisia töitä eri yrityksille. Viimei-
simmät työpaikat ovat olleet Reifer Oy ja 
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy.
 Lionstoimintaan minut kutsuttiin vuon-
na 1976. LC Toivakassa olen palvellut muun 
muassa presidenttinä kahteen otteeseen, sih-
teerinä pariin otteeseen, LCI 100 -leijonana, 
LCIF-koordinaattorina ja jäsentoimikunnan 
puheenjohtajana. Piirin tehtävissä olen ollut 
lohkon ja alueen puheenjohtajana, varapiiri-
kuvernööreinä ja piirihallituksen jäsenenä. 
 Sydäntäni lähellä ovat palveluaktiivi-
suus, klubiviihtyvyys ja jäsenkasvu. Harras-
tuksiani ovat järjestötoiminnan lisäksi hir-
venmetsästys, aseharrastus, harrasteautot ja 
-moottoripyörät, puutyöt, keramiikkaveisto, 
maalaus ja piirtäminen. >>>

Tällaiseen toimintaan on hienoa antaa oma 
panoksensa niin paikallisesti kuin laajem-
minkin.
 Lionstoiminnan lisäksi olen toiminut 
useita vuosia yrittäjäjärjestön luottamishen-
kilönä paikallisesti sekä alueellisesti.
 Vapaa-aikanani harrastan matkailua ja 
moottoripyöräilyä.•

aikuiset lapset, olemme kolmen lapsenlapsen 
mummo ja paappa.
 Koulutukseltani olen koneinsinööri. 
Työelämässä olen ollut neljäkymmentä vuot-
ta. Olen työskennellyt muovi- ja LVI-alalla 
eri yrityksissä tuotekehitys-, tuotanto- ja 
myyntitehtävissä. Erityisosaamiseni on haja- 
asutusalueiden vesihuollon parissa.
 Tulin lionstoimintaan mukaan aluksi 
puolisona. Jäseneksi minut kutsuttiin vuonna
2014. Klubin hallituksessa olen ollut vii-
si kautta, lohkon puheenjohtajana kahdesti. 
Kuvernööritiimin jäsenenä olen toista kautta.
Olen myös toiminut piirin ympäristövastaa-
vana.
 Huomionosoituksena olen saanut Suo-
men Lions-liiton yhden ruusukkeen ansio-
merkin ja olen Melvin Jones -jäsen.
 Olen osallistunut piirin ja liiton valmen-
nuksiin sekä kansainväliseen Lions-johtaja-
koulutukseen ALLIiin Brysselissä.
 Olen osallistunut Lions-liiton vuosiko-
kouksiin ja kuvernöörineuvoston kokouk-
siin useita kertoja sekä kansainvälisiin vuosi-
kokouksiin Las Vegasissa ja Milanossa.
 Olen Riihimäen Sotaveteraanit ry:n vara-
puheenjohtaja. Kunniakansalaistemme hy-
vinvointi ja perintö on minulle tärkeää.
 Kokemukseni ympäristöteknisistä pul-
mista on auttanut minua pitämään ilman, 
veden ja maan puhtautta tärkeänä. Leijoni-
na meidän tulee toimia omalta osaltamme 
tulevien sukupolvien elinympäristön turvaa-
miseksi.•
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PIIRI 107-H

PIIRI 107-I

PIIRI 107-K

PIIRI 107-L

PIIRI 107-M

Risto Räty
LC Joensuu/Carelian 

OLEN EHDOKKAANA piirikuvernöörin teh-
täviin piirin 107-H tulevalle kaudelle 2022–
2023. 
 Minun lions-urani alkoi vuonna 1998 
nykyisessä kotiklubissani. Kuluneen yli 23 
vuoden aikana olen toiminut klubin presi-
denttinä toimintakaudella 2001–2002 ja sih-
teerinä sen jälkeen neljä toimintavuotta. Sen 
jälkeen olenkin päässyt piirikuvernööritii-
miin, viime kaudella 2. varapiirikuvernöö-
riksi ja kuluvalle kaudelle 1. varapiirikuver-
nööriksi.
 Nykyinen 1. varapiirikuvernöörikaute-
ni on ollut monien klubitapaamisten myö-
tä paljon tehokkaampi verrattuna edelliseen 
kauteen. Olen päässyt vierailemaan piirim-
me eri klubeissa ja on ollut hienoa nähdä, 
kuinka klubitoiminta on ollut aktiivista ja 
yhteenkokoavaa. Klubitapaamissa huoma-
sin, miten motivoituneita ja aktiivisia leijo-
nat ovat osallistumaan eri aktiviteetteihin ja 
klubitapaamisiin. Tästä on hyvä jatkaa uu-
della toimintakaudella.•

Eija Tuomaala
LC Kiiminki 

OLEN 67-VUOTIAS varhaiskasvatuksen las-
tenhoitaja. Vapaaehtoistyö on aina ollut mi-
nulle tärkeä asia, joten sitä olen tehnyt paljon 
monissa järjestöissä. Nettimummola Muru-
set-EHYT ry:n toiminnassa olen mukana 
edelleen.
 Lion olen ollut vuodesta 2012, piirissä 
lohkon puheenjohtajana kaksi vuotta ja jä-
senjohtajana neljä vuotta.
 Olen Suomen Lions-liiton hallituksen jä-
sen 2021–2022 ja lisäksi liiton Puhtaat vedet 
-työryhmän ja jäsentoimikunnan jäsen.
 Uskon vahvaan tiimityöskentelyyn, jossa 
jokainen tukee toisiaan ja kaikkien pitää tulla 
kuulluksi.
 Tiimissä toivon puhaltavan muutoksen 
tuulet ja oma roolini on siinä olla yksi innos-
taja ja kannustaja sekä tuoda esille uusia ta-
poja.

Hannu
Smolander
LC Tuusniemi 

OLEN TEHNYT työelämäni maatalouden pa-
rissa, nykyisin olen eläkeläinen ja metsäta-
lousyrittäjä. Perhettä minulla ei ole. Tuus-
niemen klubin toimintaan minut kutsuttiin 
helmikuussa 2014 klubin 50-vuotisjuhlassa. 
 Heti ensimmäisenä vuotena minusta tuli 
klubin 2. varapresidentti. Seuraavana vuote-
na minut valittiin klubin presidentiksi. Kau-
della 2016–2017 olin piirissä 107-K lohkon 
puheenjohtaja ja seuraavalla kaudella piiris-
sä alueen puheenjohtaja, kaudella 2020–2021 
2VDG ja tällä kaudella 1VDG.
 Harrastuksina minulla on erilaiset luot-
tamustoimet ja järjestötoiminta.•

Jouni Hilke
LC Rovaniemi/Pöyliö 

OLEN 70-VUOTIAS toisen polven lion. Ensi-
kosketuksen lionstoimintaan sain noin 55 
vuotta sitten isäni klubitapahtumissa. Kutsun 
LC Kemi/Meripuiston jäseneksi sain 1979 ja 
vuonna 1992 siirryin nykyisen klubini LC 
Rovaniemi/Pöyliön jäseneksi.
 Rakas vaimoni ja toimintani mahdol-
listaja Raija on myös lion, LC Rovaniemi/
Petronellan jäsen. Asumme Rovaniemellä 
ja jo aikuiset lapsemme perheineen pääkau-
punkiseudulla. 
 Klubin tehtäviin minut työnnettiin jo en-
simmäisenä jäsenvuotenani ja sain tutustua 
myös piirin ja Lions-liiton toimintaan viime 

vuosituhannella. Piiritoiminnassa olen ollut 
mukana jo neljällä vuosikymmenellä.
 Lionstoiminnan olen kokenut aktivoiva-
na kaiken aikaa. Ajatukseni on ollut toimia 
mahdollistajana. Intoa ja touhua on riittänyt 
ja ehkä ymmärryskin on jo päässyt innostuk-
sen tasolle. Lionstoiminta on palvelutoimin-
taa ja tarvitsee tekeviä käsiä. Siksi pidän klu-
bien jäsenhuoltoa tärkeänä. Siihen kuuluu 
muun muassa jäsenistä huolehtiminen, vir-
kistys, mielekkäiden tehtävien tarjoaminen 
ja jäsenmäärän ylläpitäminen. Jokaisen tuli-
si voida pitää Lions-periaatteita kunniassa ja 
sanoa rohkeasti olevansa lion.
 Työurani aloitin nuorisotyössä. Vuoden 
1973 jälkeen työskentelin kaupan eri sekto-
reilla 15 vuotta ja sen jälkeen palvelin ihmi-
siä kirkon eri tehtävissä vuoteen 2016, jolloin 
jäin eläkkeelle. Lionstoiminnan lisäksi har-
rastuksiimme kuuluu matkailu, geokätköily 
ja liikunta.•

 Olen perinteiden puolustaja, joten van-
hoista tavoista pitää onkia matkaan hyvät 
käytänteet.
 Klubeissa vieraillessani kysymys: ”Mitä 
teille kuuluu?” tulee sydämestä.
 Melvin Jones ajatteli, kun perusti jär-
jestöä, että tehokas palvelu vaatii luovuutta, 
mielikuvitusta ja kykyä keksiä uusia ideoita 
muuttuvassa maailmassa.
 Luonto ja sen monet elementit ovat ilon-
aiheitani. Perheeni on minulle rakkainta 
maailmassa.•

Hannu Nurmikko
LC Ulvila 

OLEN SYNTYNYT vuonna 1961 Porissa. Ny-
kyisin asun Ulvilassa, minne muutin 1990. 
Olen vielä työelämässä ja toimin tietolii-
kennetekniikan parissa rakennuttajana ja 
suunnittelijana. Tälle alalle olen ajautunut jo 
vuonna 1984.
 Puolisoni Tuula Enckell toimii yrittäjänä.
Perheeseemme kuuluu viisi aikuista lasta ja 
kolme lastenlasta.
 Lionstoimintaan minut kutsuttiin vuon-
na 2012 ja siitä lähtien olen hoitanut jotain 
virkaa klubissa, klubimestarista presidenttiin 
ja piirihallituksessa lohkonpuheenjohtajasta 
1. varapiirikuvernööriksi. 
 Harrastuksina lionstoiminnan lisäksi on 
muun muassa yhdistystoiminta ja matkai-
lu. Moottoripyöräily ja ulkoilu ovat harras-
tuksista niin sanotusti ”ykkösjuttuja” näiden 
muiden lisäksi.
 Lionstoiminta on minulle tärkeää, koska
näin voin auttaa mahdollisimman monia ja 
yhdessä tekeminen on hyvin antoisaa tässä 
toiminnassa. Palvelun ja avustamisen tarve
kasvaa koko ajan maailmaa ravisuttavien ta-
pahtumien vuoksi, näihin haasteisiin vas-
taamme yhdessä tekemällä palvelutyötä.
 Tulevana kautena tähtään kaiken tukeni 
piirihallituksen ja klubien toiminnan kehit-

>>>
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KUTSU KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSEEN 2 / 2022–2023

Aika: Lauantai 27.8.2022
Paikka: Skyhotel Ounasvaara, 

Juhannuskalliontie, 96400 Rovaniemi

 Perjantai 26.8.
 Iltapäivällä lions-toimintapäivä Rovaniemen keskustassa
 16.00–19.00 Ilmoittautuminen 
 17.00–19.00 KVN-info (suljettu)
 19.00–20.00 AR-säätiön info 
 20.00–22.00 Vapaamuotoinen illallinen 

 Lauantai 27.8.
 08.00–09.45 Ilmoittautuminen ja tulokahvi/aamiainen
 10.00–11.00 Avajaiset
 11.00–12.30 Seminaarit, osa I Lionstoiminnan näkyvyys
 12.00–16.30 Puoliso-ohjelma: Lounas, tutustuminen
  Arktiseen keskukseen, kahvit
 12.30–13.30 Lounas
 13.30–14.30 Seminaarit, osa II Strategiatyöskentely
 14.30–15.00 Kahvi
 15.00–17.00 KVN-kokous
 19.00–24.00 Illallinen (smokki tai tumma puku)

  Menettelytapasääntömme §10 mukaan kuvernöörineuvoston 
varsinaisiin kokouksiin voivat osallistua kaikki lionit ja leot, 

joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tervetuloa
SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Heikki Mäki Petri Kaukiainen
 puheenjohtaja 2022–2023 toiminnanjohtaja

ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSPAKETIT
Sitovat ilmoittautumiset ja varaukset 21.7.2022 mennessä 

Lions-liiton sivuilla: www.lions.fi/Jäsenille/Kokouksia
Ilmoittautuneille lähetetään lasku. 

21.7.2022 jälkeen tehtyihin varauksiin 20 % korotus.
Ilmoittautumismaksu: 10 euroa/hlö. Maksuja ei palauteta 

21.7.2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista.
Kokouspaketit: Pe 42 euroa, La 50 euroa, La-iltajuhla 75 euroa. 

Puoliso-ohjelma 20 euroa.
Majoitusvaraukset: Verkkokauppa www.laplandhotels.com. 
Varauskoodi: all_lions (Ensin valitaan hotelli, päivämäärät 

ja koodi-kohtaan syötetään varauskoodi). 
Tarjoushintaiset huoneet ovat varattavissa 10.8.2022 saakka. 

Varausten maksuehtona on 100% ennakkomaksu 7 vuorokautta 
ennen saapumista. Hotelli lähettää ennakkomaksuja 

varten maksulinkit.
Hinnat: Northern comfort -huone 1hh/120 e/yö, 2hh/140 e/yö.
Mystique deluxe -huone, oma sauna huoneessa 1hh/148 e/yö, 

2hh/168 e/yö, sis. aamiainen.
Lisätiedot: Jouni Hilke, jouni.hilke@gmail.com, p. 0400 694546 

ja Tiina Pesola, tiipesola@gmail.com, p. 0400 474 477
Tervetuloa 

LC Rovaniemi/Pöyliö ja LC Rovaniemi/Petronella

PIIRI 107-N

PIIRI 107-O

Kjell Wikström
LC Sibbo-Sipoo 

OLEN 71-VUOTIAS eläkeläinen, koulutukseltani diplomi-
ekonomi. Työelämässä toimin taloushallinnon parissa. 
Perheeseen kuuluu puoliso, kaksi täyskasvuista poikaa 
ja kolme lastenlasta.
 Leijona-urani aloitin vuonna 2007, jolloin liityin LC 
Sibbo-Sipoon jäseneksi. Olen toiminut klubissa muun 
muassa presidenttinä ja sihteerinä. Piiritasolla olen toi-
minut lohkon ja alueen puheenjohtajana.
 Vapaa-aikana lenkkeilen koiran kanssa luonnossa, 
vietän myös aikaa lastenlasten kanssa. Tekemistä riittää 
myös omakotitalomme ja pihamme nurmikoiden ja is-
tutusten hoitamisessa.
 Leijonatoiminnassa arvostan yhdessä tehtävää palve-
lu- ja varainkeruuaktiviteettejä. On ollut mukava vierailla
klubeissa ja nähdä miten paljon erilaisia aktiviteettejä 
heillä on. Pidetään myös jäsenistä hyvää huolta, jotta he 
viihtyvät klubeissa niin, että meillä on riittävästi käsiä 
toteuttamaan aktiviteettejämme.•

Michael Kronlund
LC Nykarleby 

MINUT HYVÄKSYTTIIN 1VDG-ehdokkaaksi 11.12.2021 
ylimääräisessä piirikokouksessa.
 Olen syntynyt Pietarsaaressa, mutta asun Uudessa-
kaarlepyyssä yhdessä vaimoni Helenan ja meidän bern-
hardinkoiran kanssa. Vapaa-aikani jaan erilaisen yhdis-
tysten välillä, esimerkiksi olen Uudenkaarlepyyn Mies-
kuoron puheenjohtaja.
 Työskentelen tällä hetkellä aluemyyntipäällikkönä 
Kaiser Eur-Mark Uudessakaarlepyyssä, olen kuitenkin 
kerennyt tehdä vähän kaikenlaista työntekijänä, yksityis-
yrittäjänä ja toimitusjohtajana firmassa Pietarsaaressa.
 Koska pidän erityisesti ihmisten auttamisesta, tyk-
kään paljon lionstoiminnasta, siellä saan olla auttamassa 
ihmisiä eri tavalla.•

tämiseen. Yhteistyön kehittäminen kaikilla tasoilla on 
tärkeä, jotta saamme palvelumme näkyväksi kaikkialla.•
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Y
ksittäiset klubit eivät pystyneet 
toteuttamaan aktiviteettejaan ja 
muita toimintoja ja vastaavasti 
korona osui myös liiton talou-
teen ja toimintaan. Korona vai-
kutti liiton talouteen erityisesti 
pienentämällä talouden volyy-

mia. Kun tapahtumia ja tilaisuuksia oli vä-
hemmän, niistä seurasi vähemmän kuluja ja 
samalla myös vähemmän menoja. Siltä osin 
vaikutus talouteen ei ollut erityisen dramaat-
tinen.
 Tilikauden tulos oli 28 046,42 euroa, joka 
oli jonkin verran positiivisempi kuin vuosi-
kokouksen hyväksymän talousarvion reilut 
-6 000 euroa. Hallinnon tulos ennen rahas-
tosiirtoja ja poistoja oli 41 824 euroa ja liiton 
(hallinnon) aktiviteettien tulos vastaavasti 
-19 188 euroa.
 Koronapandemia kiihdytti lionsklubien 
jäsenkatoa. Se vaikutti erityisesti niin, että 
uusia jäseniä tuli mukaan tavallista vähem-
män. Mikä tietysti oli aika luonnollista, kos-
ka klubeissa oli normaalia vähemmän toi-
mintaa. Samaan aikaa jäsenyydestä luopui 
hieman useampi kuin normaaleina vuosina. 
Negatiivisesta jäsenkehityksestä huolimatta 
liiton jäsenmaksutuotot säilyivät ennallaan. 
 Käytännössä vuoden 2020 vuosikokouk-
sessa tehty päätös korottaa liiton jäsenmak-
sua kahdella eurolla kompensoi jäsenmäärän 
vähentymisen vaikutukset. Jäsenmaksun ko-
rotuksella haluttiin varmistaa, että jatkossa-
kin LION-lehdestä julkaistaisiin vuosittain 
neljä painettua lehteä.

Katastrofirahastoa kasvatetaan
Liiton katastrofirahaston avustuskyky oli 
edellisellä kaudella heikko ja kauden lopussa 
rahaston pääoma oli hieman yli 26 000 euroa. 
Kauden aikana käytiin keskustelua rahaston 
lakkauttamisesta, mutta lopulta päädyttiin 
siihen, että katastrofirahasto on liitolle tar-
peellinen ja jatkossa rahaston pääomaa ja 

Liiton talous kesti toisen koronavuoden
Liiton vuosikokouksessa kesäkuussa Kouvolassa vahvistetaan
Suomen Lions-liiton tilinpäätös edelliseltä kaudelta eli kaudelta
2020–2021. Koko kyseiseen ajanjakson koronapandemia vaikutti
laajasti yhteiskuntaan ja luonnollisesti myös lionstoimintaan.
petri kaukiainen, toiminnanjohtaja

avustuskykyä kasvatetaan johdonmukaisesti.
Ensimmäisenä toimena vuoden 2021 vuosi-
kokous päätti innostaa klubeja maksamaan 
vapaaehtoisia maksuja rahastoon.
 Lions-arpojen ja joulukorttien tulos oli 
74 958 euroa. Aktiviteettien tulos on tasai-
sesti laskenut useiden vuosien ajan. Suunnan 
kääntäminen edellyttäisi nykyistä useampien 
klubien aktiivista osallistumista molempiin 
toimintamuotoihin.
 Korona näkyi tietysti myös liitolle tär-
keissä nuorisoaktiviteeteissa; nuorisovaihto-
ja ja nuorisoleirejä ei järjestetty. Samoin poh-
joismaisten Lions-järjestöjen hallinnoiman 
nuorten musiikinopiskelijoiden Orkester 

Suomen Lions-liiton talous on vakaa.

Nordenin harjoitusleiriä ja konserttikiertuet-
ta ei voitu järjestää. Näillä oli vaikusta Punai-
nen Sulka -rahastoon, josta ei ollut tarvetta 
nostaa avustuksia. Lions Quest -koulutuksia 
ei juuri voitu järjestää.
 Suomen Lions-liiton talous on vakaa ja 
näyttää sietävän varsin hyvin toiminnan laa-
juuteen vaikuttavat väliaikaiset muutokset, 
mutta siinä onnistuminen on edellyttänyt 
tarkkaa ja huolellista taloudenpitoa. Se on 
taannut, että koronapandemian väistyessä 
liitolla on kykyä ja resursseja nostaa toiminta
nopeasti täyteen vauhtiin.•
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Korona vaikutti liiton talouteen erityisesti pienentämällä talouden volyymia.
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L
Lions Clubs Internationalin vuosi-
kokouksessa Montréalissa 24.–
28.6. pääset osallistumaan maail-
man lionien kanssa yhdessä mo-
niin tapahtumiin.
    Nauti musiikista ja esityksistä, 
joissa esiintyy huippuesiintyjiä 

kaikkialta maailmasta.
 Juhli kulttuurista monimuotoisuutta 
marssimalla Kansakuntien paraatissa lionien 
ja leojen kanssa.
 Opi uutta ja kasvata taitojasi asiantuntija-
seminaareissa. Kuule maailmankuulujen pu-
hujien inspiroivia puheita. Palvele Montréalin 
ihmisiä projekteissa eri puolilla kaupunkia.
 Tapaa Lion Clubs Internationalin hen-
kilökuntaa ja keskustele siitä, miten voitte 
parantaa palveluanne, luoda uusia mahdol-
lisuuksia, käyttää keskeisiä resursseja ja pal-
jon muuta.
 Osallistu säätiömme historiallisen Kam-
panja 100 -keräyksen jännittävään päätökseen.
 Jos olet lionsklubin edustaja ja klubisi on 
hyvässä asemassa, voit äänestää kansainväli-
sessä vaalissa.
 Koska kaikki eivät pääse matkustamaan 
paikan päälle, kokouksesta tullaan tarjoa-
maan mahdollisuus nähdä osa live-tapahtu-
mista virtuaalisesti. LCICon 2022 Montréa-
lin virtuaalisesta osallistumisesta veloitetaan 
nimellismaksu, joka auttaa kattamaan video-
lähetyksen ja alustan kustannukset. 

Kanada on valmiina lioneille
LCICon 2022 -vuosikokouksessa lionit ja leot 
voivat taas kokoontua yhteen ja kokea täysistunnot, 
palveluaktiviteetit, viihdettä ja paljon muuta.
LCICON / koonnut anna-kaisa jansson, päätoimittaja

omistautunut sokeiden ja heikkonäköisten 
auttamiseen Namibiassa ja muissa kehitys-
maissa. Hän on suorittanut yli 35 000 silmä-
leikkausta veloituksetta kotimaassaan Nami-
biassa, Angolassa ja muissa maissa.
 Kunnianosoituksena hänen humanitaa-
riselle palvelulleen ja työlleen lääketieteen 
parissa, Dr. Helena Ndumelle ojennetaan 
vuoden 2022 Lionien Humanitaarinen pal-
kinto vuosikokouksessa 28. kesäkuuta.•
Seuraa ajankohtaista tiedotusta sivuilta 
https://lcicon.lionsclubs.org/fi/ nähdäksesi, 
mitä tulee tapahtumaan LCICon 2022 Montréalissa! 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyvät sivuilta 
lcicon.lionsclubs.org/fi/.

Lue digilehdestä esittelyt ehdokkaista kolmanneksi
varapresidentiksi, vuosikokouskutsu ja virallinen 
ilmoitus muutosehdotuksista kansainväliseen 
vuosikokoukseen osoitteessa www.lions.fi/lionlehti.

Juhli palvelua
Tule paikanpäälle nauttimaan vuosikokouk-
sesta, isäntämaa Kanada on valmiina. Ka-
nadan maahantulorajoituksia on helpotettu 
ja Montrealin kaupunki on valmis toivotta-
maan lionit ja leot tervetulleiksi: kaupungin 
eri tapahtumapaikat ovat avoinna ja valmiina 
pitämään vierailijoiden turvallisuuden etu-
sijalla.
 Vuoden 2022 kansainvälisessä vuosiko-
kouksessa äänestetään muun muassa kan-
sainvälisen jäsenmaksun korotusehdotuk-
sesta. Ehdotuksen mukaan kansainvälisiä 
jäsenmaksuja korotetaan seuraavan aikatau-
lun mukaisesti: 3 USD:n korotus 1. heinä-
kuuta 2023, 2 USD:n korotus 1. heinäkuuta 
2024 ja 2 USD:n korotus 1. heinäkuuta 2025. 
Lue lisää aiheesta www.lions.fi/uutishuone/ 
ajankohtaista/kansainvalisen-jasenmaksun-
korotuksesta-aanestetaan/.
 Lions Clubs International myöntänyt tä-
män vuoden Humanitaarisen palkinnon Dr. 
Helena Ndumelle. Ennen kuin hänet tun-
nettiin maailmalla nimellä Dr. Helena Ndu-
me, Namibiassa Windhoek Central Hospital 
-sairaalan oftalmologian päälliköllä ja SEE 
International -järjestön yhteistyökumppa-
nilla oli unelma auttaa muita.
 Vuonna 1995 Dr. Ndume tapasi SEE In-
ternationalin johtajan ja he alkoivat yhteis-
työssä torjumaan ehkäistävissä olevaa so-
keutumista Namibiassa. Hän on siitä lähtien 
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Osallistu maailman lionien kanssa 
104. Lions Clubs Internationalin vuosikokoukseen 

Montréalissa nähdäksesi, miten me yhdessä 
ylitämme uudet haasteet.

KUVA: PIXABAY
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A
puamme tarvitaan, ja LCIF on 
nytkin jo mukana.
      Jo kohta Venäjän hyökättyä 
LCIF:n hallitus perusti erityisen 
Pakolaiset ja kodeistaan paen-
neet ihmiset -rahaston, jonne 
avustuksia voi maksaa suoraan 

järjestön etusivun kautta. Myös Lions-liiton 
johto päätti helpottaa avustamista sallimalla 
rahankeräystilin käytön välitystilinä.
 Niin hirveältä kuin se kuulostaakin, Uk-
rainan kriisi oli onnenpotku Kampanja 100:lle.
Näin totesi kampanjan Euroopan apulaisjoh-
taja Robert Rettby. Koko Euroopan ja erityi-
sesti Suomen lionsklubit ovat nyt heränneet 
lahjoittamaan, ja myös hakemaan apurahoja 
pakolaisten elämän helpottamiseksi.
 Huhtikuun kolmannella viikolla Suomen 
keräystulos oli jo 1,27 miljoonaa USD, mis-
tä yli kolmesataa tuhatta pelkästään kahden 
viimeisen kuukauden ajalta. Tällä vahdilla 
voisimme saavuttaa lähes puolet kansainvä-
lisestä tavoitteestamme kesäkuun loppuun 
mennessä. Lisäksi tulokseen lasketaan 17 
malliklubimme sitoumuksista tulevilla kau-
silla kertyvät summat.

LCIF on myöntänyt apurahoja
LCIF on jo myöntänyt yli 800 000 USD apu-
rahoja 26 eri hankkeeseen, pääosin Ukrai-
naan, Puolaan ja Romaniaan. Mutta myös 
Suomeen on saatu neljä 15 000 USD apu-
rahaa muun muassa tervetuliaispakettien 
hankkimiseksi vastaanottokeskuksiin tul-
leille perheille.
 Klubit avustavat myös keräämällä vaat-
teita, huonekaluja, keittiövälineitä, polku-
pyöriä, hygieniatarvikkeita ja ruokaa paikka-
kunnilleen muuttaneille pakolaisille. Mutta 
suurin hätä on siellä, missä pakolaisia on eni-
ten. Siellä voimme auttaa rahalla.
 Jotkut klubit ovat lahjoittaneet muiden 
järjestöjen kautta, mikä on ymmärrettävää. 
Mutta meillä on omatkin luotettavat ruohon-

LCIF ja Ukraina sydämissämme
Käsittämätön hirmutyö alkoi helmikuun lopulla, vain reilun 
tuhannenkilometrin päässä omilta rajoiltamme. Jo viisi miljoonaa 
ihmistäon paennut Ukrainasta. Tuhansia on tullut meille Suomeenkin, 
kymmeniä minunkin kotipitäjääni; nuoria äitejä lapsineen, 
osalla vielä babusit ja didusit, eli isovanhemmat seuranaan.
KAMPANJA 100 / pcc heikki hemmilä pmjf, lions-liiton lcif-koordinaattori

Koko Euroopan ja erityisesti Suomen lionsklubit 
ovat nyt heränneet lahjoittamaan.

Ylivieskan mieskuoro järjesti konsertin Ukrainan pakolaisten hyväksi. Konsertin kunniavieraat kiittivät
omalla kansallislaulullaan. Etualalla ryhmän ”Suomi-äiti” Eevi Kiimamaa Alavieskasta.
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juuritason kanavamme. Apumme menee pe-
rille – 100-prosenttisesti. Tätä ei aina muisteta.
 Tätä kirjoittaessani sota vain jatkuu ja 
raaistuu päivä päivältä, ja avun tarve kasvaa. 
Suomalaisilla on nyt suuri auttamisen halu: 
yli 53 miljoonaa euroa on jo lahjoitettu eri 
järjestöjen kautta. Pyydän itse kutakin klubia 
ja yksittäistä lionia edelleen lisäämään apua, 
niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Myös 
22.5. Euroopan LCIF-päivän kohde on Uk-
raina, koko Euroopassa. 
 Slava Ukraini!•

KUVA: PIXABAY
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S
äätiön historian suurin varain-
keruukampanja alkoi heinä-
kuussa 2017 tavoitteenaan ke-
rätä 300 miljoonaa USD kesä-
kuuhun 2022 mennessä.
    Kampanja 100:n hankkimilla 
varoilla säätiö pystyy voimaan-

nuttamaan tulevien sukupolvien lionien pal-
velutyötä. Entiset kansainväliset presidentit 
Dr. Jitsuhiro Yamada ja J. Frank Moore III 
johtavat edelleen kampanjaa kansainvälisellä 

nöllisesti. Lapsuusiän syöpiä diagnosoitiin. 
Diabeteshaasteet jatkuivat samoin kuin ruo-
kapula, silmäsairaudet, huolet ympäristöstä 
ja nuorten kohtaamat ongelmat.
 Lionien ja leojen palvelumahdollisuuk-
sia sekä lyhyellä aikavälillä että tulevina vuo-
sikymmeninä lisäävä Kampanja 100 jatkaa 
lionien palveluvaikutusten laajentamista, 
diabeteksen vastaisen taistelun tukemista ja 
maailmanlaajuisten painopistealueiden edis-
tämistä.• 

LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2020–2021

Voit lukea LCIF:n vuoden 2020–2021 vuosikertomuksesta juttuja avokätisten 
lahjoitusten avulla aikaansaaduista vaikutuksista eri puolilta maailmaa. 
Kaikki tämän vuoden jutut samoin kuin apurahatiedot ja lisää kampanja-
päivityksiä ovat luettavissa LCIF:n digitaalisesta vuosikertomuksesta 
osoitteessa lionsclubs.org/Responsibility.

Kampanja 100:
Palvelun voimaannuttaminen
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

tasolla puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan ominaisuudessa tässä järjestyksessä, ku-
ten he ovat toimineet jo vuodesta 2017.

Tarve jatkuu 
Toimintavuosi 2020–2021 alkoi koronapan-
demian keskellä ja edellisen vuoden varain-
keruuhaasteiden jatkuessa. Myös pandemiaa 
edeltäneet maailmanlaajuiset ongelmat ko-
rostivat sitä, että Kampanja 100:lle oli jat-
kuva tarve. Luonnonkatastrofit tulivat sään- >>>

Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot, tiedot 
ja asenteet ovat ensiarvoisen tärkeitä
sekä luokkahuoneessa että elämässä.
KUVA:LCI
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N
oin 30 vuotta sitten autoin 
miestäni laatimaan aineistoa 
Lions Clubs Internationalin 
säätiön ensimmäisen varain-
hankintakampanjan Sight-
Firstin mainostamiseen. Juuri 
noihin aikoihin tajusin, että 

minäkin halusin olla mukana lioneissa, osa-
na jotakin suurempaa ja kansainvälisessä 
mittakaavassa. Olen ylpeä voidessani palvel-
la lionina lionien rinnalla. 
 Tätä kirjoittaessani olen päättämässä 
toista kauttani LCIF:n puheenjohtajana ja 
olen äärettömän ylpeä siitä, että olen ollut 
mukana säätiön tähän mennessä kaikkein 
historiallisimmassa kampanjassa, Kampanja 
100:ssa.
 Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet ai-
van poikkeuksellisia. Kun aloitin tehtävä-
ni LCIF:n puheenjohtajana vuonna 2019, 
kuvittelin itselleni matkustamisen täyttämää 

vuotta, vierailuja lionien luona ja käyntejä 
LCIF-rahoitteisissa hankkeissa eri puolilla 
maailmaa. 
 Kuten hyvin tiedämme, pandemia muut-
ti radikaalisti kaikki suunnitelmamme. Sa-
malla se tarjosi kuitenkin valtavan mahdolli-
suuden esitellä maailmalle joustavuuttamme, 
sitkeyttämme ja luovuuttamme siinä tehtä-
vässä, jota lionit tekevät – palvelussa. 
 Minulta puheenjohtajana kysytään usein:
”Mikä kaikista näkemistäsi hankkeista on 
suosikkisi?” 
 Jokainen hanke, jota minulla on ollut 
onni päästä katsomaan, on suosikkini. 
 Jokainen hanke, josta olen saanut kuulla, 
on suosikkini. 
 Jokainen hanke, jota suunnitellaan tule-
vaisuuden varalle, on suosikkini. 
 Kaikki hankkeet muuttavat yhteisöjäm-
me paremmiksi.

 Tiedän, että monien elämä on edelleen 
vaikeata ja jotkut saattavat olla huolissaan 
siitä, miten yhteisöjämme palvellaan tule-
vaisuudessa. Juuri tästä syystä LCIF on niin 
tärkeä. Me selviämme tästä pandemiasta, ja 
maailman hyväksi tekemämme palvelun on 
jatkuttava. Maailmanlaajuinen säätiömme 
LCIF on olemassa lisätäkseen toivoa puut-
teenalaisille. 
 Kiitokset teille lionit, kumppanit ja LCI-
F:n ystävät, jotka annoitte suurenmoista tu-
kea tänä vuonna ja siten varmistitte sen, että 
LCIF pystyy edelleenkin takaamaan palve-
lutyötä tekeville mahdollisuudet parantaa 
paikkakuntia ja hyvinvointia, vahvistaa yh-
teisöjä ja suojella haavoittuvassa asemassa 
olevia.  Kiitokset teille kaikille siitä, että sain 
ilon ja kunnian palvella LCIF:n puheenjohta-
jana kahden vuoden ajan.•  

LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2020–2021

Hankkeet muuttavat yhteisöjämme paremmiksi
gudrun yngvadottir, lions clubs internationalin säätiön puheenjohtaja
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Jokainen hanke, jota minulla on ollut onni päästä katsomaan, on suosikkini, kertoo LCIF:n tämän kauden puheenjohtaja Gurdun Yngvadottir.
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Tarjoamassa katastrofiapua 
Vuonna 2020 jokaisella oli kylliksi kestämis-
tä koronapandemian aiheuttamassa terveys-
kriisissä. Joillekin Keski-Amerikan asukkail-
le se oli kuitenkin vain puolet taistelusta. 
 Marraskuun 2020 alussa neloskategorian 
hurrikaani Eta tuhosi osia Keski-Amerikasta.
Eta oli voimakkain marraskuinen atlantti-
nen hurrikaani sitten vuoden 1932: rankka-
sadetta, tuulen voimakkuus kovimmillaan 
150 mailia tunnissa, katastrofaalista tulvaa. 
Vain kaksi viikkoa Etan tuhoisan iskun jäl-
keen alueelle rantautui kuolettava hurrikaa-
ni Iota, joka sysäsi asukkaat vielä syvempään 
epätoivoon. 
 Hurrikaanit vaativat tuhansia ihmishen-
kiä ja jättivät jälkeensä miljardien dollarien 
tuhot. 
 Luonnonkatastrofeista selvinneet lapset 
ja perheet joutuivat taistelemaan vielä poh-
jattomampia haasteita vastaan, sillä kuoletta-
va viruskin vaati veronsa. Lionit toivat apua 
ja lohtua myrskyn uhreille Costa Ricassa, 
Panamassa, Guatemalassa ja Hondurasissa.
LCIF oli paikalla lionien tukena myön-
täen 80 000 USD katastrofiapua elämiselle 
välttämättömiin tarpeisiin kuten ruokaan, 
vesitankkeihin, keittomahdollisuuksiin, 
kattojen korjauksiin, huopiin ja puhdistus-
tarvikkeisiin.

Diabeteksen hallintaa 
Camp Koalassa
Australian lounaisrannikolla aivan Melbour-
nen tuntumassa sijaitseva Camp Wyuna tar-
joaa vuosittain tuhansille nuorille hauskan-

pitoa auringossa. Lionien ja LCIF:n ansiosta 
ainutlaatuinen leirikokemus tuli mahdolli-
seksi 21 nuorelle, jotka sairastavat tyypin 1 
diabetesta. 
 Lionit järjestivät Camp Cola -leiriviikon 
10 499 USD:n LCIF:n diabetesapurahan tur-
vin. Lionien kumppaniksi tuli Australiassa 
toimiva Type1 Foundation, joka saattaa yh-
teen äskettäin diabetesdiagnoosin saaneita 
perheitä sekä lääkäreitä ja kouluttajia. Leiri-
läiset saivat opastusta elämiseen sairautensa 
kanssa oppitunneilla, joilla opiskeltiin ruo-
kavaliota, insuliini- ja glukoositason hallin-
taa ja terveitä elämäntapoja.
 Tietoisina nuorten kohtaamista haasteis-
ta lionit varmistivat sen, että seitsemän päivän
leirillä korostettiin itsenäisyyttä, omanarvon-
tuntoa ja emotionaalista hyvinvointia. Leirille
oli saatu mukaan kuusi mentoria, eli nuoria
diabetesta sairastavia aikuisia lisäämään 
vuorovaikutusta ja antamaan vertaistukea.
 – Olen tavannut paljon upeita ihmisiä ja 
ystäviä. Olen niin kiitollinen, että sain mah-
dollisuuden päästä mukaan. En voi kiittää 
kylliksi, eräs leiriläinen sanoi.

Istuttamassa toivoa 
terveemmästä maailmasta
Italiassa Brescian maakunnassa asuvat leot 
toivoivat terveempää tulevaisuutta yhtei-
sölleen, itselleen ja tuleville sukupolville ja 
ryhtyivät toimeen parantaakseen Chiarin 
kaupunkia ja alueella asuvien terveyttä ja hy-
vinvointia – niin ihmisten kuin luonnonkin.
 Humanitaarista toimintaa harjoittavat 
nuoret istuttivat yhdessä rauhoittavan met-
sän vähentämään savusumua ja tarjoamaan 
rauhallisen ja rehevän alueen vapaa-ajan 
viettoon ja liikuntaan.
 Leot saivat hankkeelle 2 500 USD LCIF:n 
leojen palveluapurahaa. Lionien ja kaupun-
gin maatalousinstituutin asiantuntijoiden 
kanssa leot suunnittelivat metsän, valitsi-
vat taimikauppiaan ja määrittelivät kolme 
puulajia, jotka sopivat yhteen paikallisen 
ilmaston ja maaperän kanssa. Apurahan 
myöntämisestä ei ollut kulunut kuin kolme 
kuukautta, kun 35 leolla ja lionilla oli jo istu-
tettuna uusi, kestävä leojen ja lionien metsä, 
jossa 100 puuta puhdista ilmaa ja tuo toivoa 
kaupunkiin.
 Leot jatkavat yhteistyötä lionien ja pai-
kallishallinnon kanssa hankkiakseen lisäva-
roja hankkeen pysyvyyden takaamiseksi. 

Ravintoa sieluille Seoulissa
Rakkaat ihmiset sairaalassa. Ihmishenkiä 
menetetty. Upeita hetkiä hukattu. Osa ko-
ronapandemian aiheuttamasta tuhosta on 

helposti mitattavaa, heti näkyvää, mutta kun 
katsoo syvemmälle, löytää vähemmän ilmei-
set sivuvaikutukset. Juuri niin kävi Korean 
lioneille, jotka paljastivat erään odottamatto-
man seurauksen pandemiasta: epätoivoisen 
yhteisön, jolla ei ollut mitään mahdollisuutta 
saada ruokaa.
 Kun pandemia paheni ja sulkutoimet al-
koivat, kodittomat ja ikääntyneet asukkaat 
Seoulin päärautatieaseman lähistöllä ja lä-
heisissä jjokbang-kylissä – pienillä, yhden 
huoneen asuntojen muodostamilla matala-
palkkaisten asuinalueilla – eivät enää pääs-
seet hakemaan apua ilmaisesta ruokapalve-
lusta.
 Ongelma syveni, koska vapaaehtoiset, 
jotka olivat yleensä tuoneet ruokaa ja seuraa 
alueen kaikkein haavoittuvaisimmille saa-
puivat paikalle enää aniharvoin. Asukkaat 
näkivät nälkää.
 Kun lionit saivat kuulla kriisistä, he ryh-
tyivät toimeen. He saivat LCIF:ltä 7058 USD 
apurahaa, joka on tarkoitettu tukemaan pii-
rin ja klubin työtä paikkakunnalla. Yhteis-
työssä paikallisten järjestöjen ja sponsorien 
kanssa he saivat kerätyksi ruokatavaroita 500 
ateriaa varten. Ateriat valmistettiin ja vietiin 
tarpeessa oleville.

LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2020–2021

Lionit toivat apua myrskyn uhreille Costa Ricassa, 
Panamassa, Guatemalassa ja Hondurasissa.
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Seoulissa valmistettiin yli 500 ateriaa 
ja vietiin tarpeessa oleville.

>>>
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Tunnistamassa tarpeita, 
tuomassa ratkaisuja 
Parhaissakin oloissa on turhauttavaa, jos jou-
tuu odottamaan lapsen lääkäriaikaa kuukau-
sikaupalla. Pandemian aikana pelko vain ka-
saantui.
 Yhdysvalloissa viiden osavaltion aluet-
ta palveleva the Minnesota Lions Children’s 
Hearing and ENT Clinic (LCHC) on alan-
sa johtava sairaala korva-, nenä- ja kurkku-
taudeista kärsivien lasten diagnosoinnissa 
ja hoitamisessa. Klinikka avattiin noin 10 
vuotta sitten, ja toiminnan aikana kuulotut-
kimusten tarve on noussut 20 prosenttia.
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Vuodesta 1968 lähtien LCIF on rahoittanut 
maailmanlaajuista humanitaarista palvelua 
ja syventänyt lionien ja leojen sitoutumista 
sekä avun tarpeessa oleviin että heidän 
yhteisöihinsä. Käy osoitteessa LCIF.org 
lukemassa lisää siitä, miten me yhdessä 
jatkamme toivon lisäämistä.  

LUE LISÄÄ

LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2020–2021

Italiassa Brescian maakunnassa nuoret istuttivat 
yhdessä rauhoittavan metsän vähentämään 
savusumua ja tarjoamaan rauhallisen ja rehevän 
alueen vapaa-ajan viettoon ja liikuntaan.
KUVA: LCI
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 Lionit hankkivat klinikalle LCIF:n myön-
tämällä 15 980 USD:n vastaavan summan 
apurahalla yhden uuden äänieriön ja siihen 
liittyvää laitteistoa. Klinikka pystyy nyt pal-
velemaan vuosittain tuhatta lisäpotilasta, 
lyhentämään vastaanotolle pääsyn jonotus-
aikoja ja tarjoamaan turvallisemman tutki-
musympäristön pandemian aikana.
 – Teknologia antaa meidän tehdä arvioita
murto-osassa siitä ajasta, joka meni vanhan 
teknologian kanssa, sanoo eräs LCHC:n kuu-
lontutkijoista. 

 − Seuraavan sukupolven opettajien täy-
tyy pitää mielessään oppilaiden sosiaali-
semotionaalinen kehitys, sanoi lion Lucy 
Johnson, joka on Kanadan piirin C-2 Lions 
Quest -puheenjohtaja ja toimii yliopistossa 
seminaarin ohjaajana.
 − Tasapainoiset ja emotionaalisesti vahvat
opiskelijat ovat maamme ja koko maailman tie
eteenpäin. Tulevaisuutemme riippuu kyvys-
tämme kehittää opiskelijoissa näitä taitoja.

Rauhaa ja leikkiaikaa syöpää 
vastaan taisteleville lapsille 
Lapsuusiän syöpä on todellisuutta monille, 
kuten Taipein yliopistollisen sairaalan syö-
päkeskuksessa Medical University Hospital’s 
Cancer Centerissä hoidettaville lapsille, jot-
ka toivovat paranevansa pian ja saavansa elä-
mänsä takaisin raiteilleen.
 Syöpäkeskus rakennutti uuden raken-
nuksen voidakseen palvella paremmin Tai-
pein ja lähiympäristön lapsisyöpäpotilaita 
sekä varautuakseen todennäköiseen potilas-
määrän kasvuun seuraavan viiden vuoden 
aikana.
 Uusista tiloista puuttui kuitenkin eri-
tyispaikka, joissa nuoret potilaat voisivat 
unohtaa hetkeksi syöpänsä ja nauttia vain 
lapsuuden iloisille asioille tarkoitetusta ym-
päristöstä. 
 Kuvaan astuivat LCIF ja lionit. Lionit taju-
sivat, että varsinaisten hoitojen rinnalla oli 
tarpeellista parantaa potilaiden mielialaa ja 
hakivat LCIF:ltä 150 000 USD lapsuusiän 
syöpäapurahaa. Lisäksi he keräsivät paikalli-
sesti 220 000 USD. Varoilla rakennettiin Tai-
pein syöpäkeskuksen uuteen rakennukseen 

lapsille pyhitetty alue, jossa on erilliset alueet 
leikkimistä ja lukemista varten sekä multi-
medialaitteisto.

Laajentamassa pääsyä 
silmien hoitoon 
Sambiassa kaikissa ikäluokissa sokeutta 
esiintyy noin prosentilla väestöstä. Esimer-
kiksi eteläisessä Luapulan maakunnassa on 
noin 7 400 sokeaa ihmistä. Sambian terveys-
ministeriön mukaan yli 80 prosenttia maan 
kaikista sokeustapauksista on ennaltaeh-
käistävissä, lääkittävissä ja parannettavissa. 
Miksi siis sokeustilastot ovat niin muserta-
via? Vastaus on historiallisen rajoittuneessa 
silmäsairauksien tunnistuksessa ja silmien 
hoidossa. 
 Sambian lionit ja paikalliset kumppanit 
ovat aloittaneet viisivuotisen hankkeen, jon-
ka tavoitteena on helpottaa pääsemistä sil-
mien tarkastuksiin ja kaihileikkauksiin ete-
läisessä Luapulassa. Hankkeen tavoitteena 
on vähentää 51 prosenttia vältettävissä ole-
vista sokeustapauksista vuoteen 2025 men-
nessä. Myönnetyllä 606 667 USD:n LCIF:n 
SightFirst-apurahalla kunnostetaan ja va-
rustetaan silmäyksikköjä, lisätään henkilös-
tövahvuutta ja perustetaan liikkuvan kenttä-
työn ohjelma.
 LCIF-apurahalla on jo vuoden aikana 
koulutettu paikkakunnan terveysammatti-
laisia tunnistamaan kaihitapauksia, ja lähes 
19 000 asukasta on seulottu eri silmäsairauk-
sien varalta. Näkökykyä parantavia tai sääs-
täviä kaihileikkauksia on tehty yli 250 poti-
laalle.•

Kouluttamassa tulevaisuuden 
kouluttajia
Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot, tiedot 
ja asenteet ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä 
luokkahuoneessa että elämässä. Lions Quest, 
LCIF:n sosiaalisemotionaalinen oppimisoh-
jelma, SEL auttaa koululaisia ympäri maail-
man selviämään haasteista koulussa, kotona 
ja yhteisössään.
 Ohjelma auttaa koululaisia ymmärtä-
mään ja hallitsemaan tunteitaan, asettamaan 
ja saavuttamaan tavoitteita, tuntemaan ja 
osoittamaan empatiaa, rakentamaan positii-
visia suhteita ja tekemään vastuullisia pää-
töksiä. SEL-taidoilla koulutetut opettajat ovat 
ensiarvoisen tärkeitä oppilaiden sosiaaliselle 
ja emotionaaliselle kasvulle.
 Kanadassa toimivan University of Leth-
bridgen kasvatustieteiden tiedekunnassa on 
huolehdittu siitä, että yli 160 opetusharjoit-
telua suorittavaa opiskelijaa on saanut käyt-
töönsä Lions Questin SEL-oppimateriaalit. Sambiassa kaikissa ikäluokissa sokeutta esiintyy noin prosentilla väestöstä.

LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2020–2021

>>>
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Lionit hankkivat kuuloklinikalle LCIF:n myöntämällä 
apurahalla yhden uuden äänieriön ja siihen liittyvää 
laitteistoa.
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Kansallinen vieraslajiportaali: 
www.vieraslajit.fi 

Soolotalkoot-toiminta 2022: 
https://vieraslajit.fi/info/i-4507 

VieKas LIFE -talkoojärjestäjän opas: 
https://www.sll.fi/app/uploads/2021/
03/12032021_VieKas-LIFE-
SLL-talkoo_opas_final_versio2.pdf 

LUE LISÄÄ

Jättipalsamin tunnistamista ja 
havaintoilmoituksen tekemistä.
KUVA: SLL / ANNI HUOTARI 

Vieraslajien torjunta on 
helppoa ja tärkeää työtä
Luontokato, eli lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuuden 
väheneminen, on ilmastonmuutoksen ohella suuri ihmiskuntaa
haastava ongelma tällä hetkellä. 
PUHTAAT VEDET / markus seppälä, vieraslajiasiantuntija, 
viekas life -hanke, suomen luonnonsuojeluliitto

H
aitalliset vieraslajit ovat maail-
malla yksi merkittävin luonto-
katoa aiheuttavista tekijöistä, ja 
luontovaikutusten lisäksi vieras-
lajit voivat aiheuttaa ihmisille ja 
kotieläimille terveydellistä, ta-
loudellista tai kulttuurista hait-

taa. Ilmaston, ja samalla myös Suomen läm-
penemisen myötä yhä useampi haitallinen 
vieraslaji tulee pärjäämään aikaisempaa pa-
remmin myös pimeänä ja kylmänä pidetyssä 
pohjolassamme.
 Samalla vieraslajien aiheuttamat haitat 
tulevat lisääntymään. Haitalliset vieraslajit 
ovat kuitenkin sellainen ympäristöongelma, 
johon on onneksi tarjolla helppoja, mutta 
olennaisen tärkeitä tapoja myös tavallisen 
suomalaisen vaikuttaa; vieraslajihavainto-
jen ilmoittaminen pihapiiristä ja luonnosta, 
luontoon levinneiden vieraslajien kitkemi-

nen sekä uusien leviämisten ennaltaehkäisy 
omien valintojen kautta.
 Havaintojen ilmoittamiseen on tarjolla 
useampi helppo älypuhelimella käytettävä 
työkalu, ja ilmoittamisesta voi tehdä itselleen 
mukavan luontoharrastuksen lintubongailun 
tapaan. Vieraslajien torjuntaa Suomessa te-
kevät pääasiassa yhdistykset, aktiiviset kan-
salaiset ja kunnat. Tällä hetkellä haitallisten 
vieraslajien kasvustoja löytyy kuitenkin vielä 
enemmän kuin aktiivisia vieraslajien torju-
jia, joten kaikki uudet silmä- ja käsiparit ovat 
tervetulleita mukaan.

Kestävämpiä torjuntatuloksia
Jo levinneiden vieraslajien kitkennässä koti-
puutarhurien ja talkooporukoiden käytössä 
ovat tavallisimmin niin sanotut mekaaniset 
torjuntatavat, kuten espanjansiruetanoiden 
keräily tai kasvien ylöskaivaminen, niittämi-

nen tai kasvuston peittäminen katekankaalla 
tai biohajoavalla peitemateriaalilla. Suurem-
pien kurtturuusupuskien hävittämisessä täy-
tyy välillä turvautua myös koneisiin.
 Vieraskasvilajien torjunnassa on käytetty 
myös ns. kasvintorjunta-aineita, joita ei kui-
tenkaan voi käyttää vesistöjen lähellä. Usein 
mekaanisella torjunnalla saavutetaan myös 
kestävämpiä torjuntatuloksia kuin myrkyt-
tämällä. Myrkyttäminen tehoaa vain torjut-
tuun yksilöön, eikä vaikuta maassa olevaan 
siemenpankkiin.
 On tärkeää kuitenkin huomata, että vieras-
kasvien torjunnassa ei voi soveltaa mitään 
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L
ahti Green City -projektissa teh-
tiin arvokasta työtä vieraslajien 
torjumiseksi ja tulokset olivat var-
sin vaikuttavia. Työ Lahdessa jat-
kuu ja etenkin nuoret ovat olleet 

innokkaasti mukana.
      Moni klubi on jo useana vuonna 
osallistunut Kulmat kuntoon -aktiviteet-
tiin ja se alkaa olla rutiinia. Olisiko aika 
laajentaa tuota arvokasta työtä vieraslajien
torjuntaan? 
 Vieraslajien torjunta on mielekästä ja 
mukavaa tekemistä, joka auttaa ympäris-
tön monimuotoisuuden säilymisessä ja 
siten myös monien öhkömönkiäisten eli 
hyönteisten elinolosuhteiden säilymistä.

Taas on aika järjestää 
Kulmat kuntoon -aktiviteetteja
Suomen lionit ovat saaneet kansainvälistä huomiota 
ympäristöaktiviteettien toteuttajina. Esimerkiksi 
Lahti Green City -projektista palkittu LC Lahti/Ankkurit 
voitti maailmanlaajuisen Kindness Matters -palkinnon 
ja Lions-liiton ympäristöpalkinnon. 
PUHTAAT VEDET / arto iwendorff, i-piirin ympäristövastaava

Kun hyönteiset voivat hyvin muukin 
luonto voi hyvin. 
 Jos nyt innostuit asiasta, mutta ih-
mettelet, mistä minä niitä vieraslajeja 
löydän ja miten tunnistan, siihen löytyy 
hyvä apu vieraslajit.fi sivuilta. Sivuilla on 
jopa karttasovellus, jonne on merkitty eri 
lajien esiintymishavaintoja. Sivuilla on 
myös havainnollisia ohjeita eri lajien tor-
juntaan. Kun päättää aloittaa vieraslajien 
torjunnan, kannattaa olla yhteydessä kun-
taan ja tehdä yhteistyötä, kuten muissakin 
ympäristöaktiviteeteissa. Yhteistyöhön 
voi sitten löytyä muitakin kumppaneita.
 Aktiivista kesää ympäristötalkoiden 
parissa!•

yleispätevää, kaikille lajeille sopivaa menetel-
mää tai ajankohtaa. Oikea menetelmä ja ajan-
kohta määräytyvät aina kohdelajin mukaan; 
milloin taimet itävät, missä vaiheessa kukinta-
vaihe alkaa ja milloin siemenet ovat kypsyneet 
itämiskykyisiksi. 
 Torjunta on tärkeää ajoittaa niin, että uusia
siemeniä ei ehdi muodostumaan. Esimerkiksi
jättipalsami tai komealupiini lisääntyvät ai-
noastaan siemenistään, joten kitkentä on tär-
keää ajoittaa ennen siemenkotien ilmestymistä. 
Espanjansiruetana voi kasvettuaan sukukypsäksi 
tuottaa yhteensä 200–400 munaa yhden kasvu-
kauden aikana, joten niiden kerääminen on hyvä 
ajoittaa kevääseen etanoiden ollessa vielä pieniä.
 Tutustumalla tarkemmin vieraskasvilajien 
lisääntymisbiologiaan oppii myös, että yksittäi-
sen vieraslajikohteen torjuntaan menee paljon 
aikaa. Lajista riippuen, siemenestä lisääntyvät 
lajit ovat todennäköisesti onnistuneet muodosta-
maan siemenpankin, josta voi nousta uusia tai-
mia useamman vuoden tai jopa vuosikymmen-
ten ajan. Valittua kohdetta tulee seurata ja torjun-
tatoimia tehdä useamman kerran kasvukauden 
aikana. Näin varmistetaan, että kaikki lisäänty-
miskykyiset yksilöt on löydetty ja poistettu. 
 Haitalliset vieraslajit ovat jo ehtineet vakiin-
tua moneen paikkaan, mutta toimeen tarttu-
malla on mahdollista nopeastikin – jo parissa 
vuodessa – saada positiivisia torjuntatuloksia. 
Kulmat kuntoon!•

Jättipalsamitalkoilua 
Lappeenrannassa 2019.
KUVA: SLL / RAISA RANTA
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Kulttuuriperinnön 
suojelulla vahvistamme 
luontosuhdettamme
”Vesi vanhin voitehista” sanon, mutta en ymmärrä enää 
lausumaani. Kätkivätkö esivanhempani sanontaan ehkä 
suuren viisauden, jonka me olemme ehkä unohtaneet?
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander, projektipäällikkö, suomen vesistösäätiö, 
mika pirttivaara, puheenjohtaja, leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmä 
ja matti leppäranta, professori emeritus

V
esistöt ovat osa suomalaista 
sielunmaisemaa, elinympä-
ristöä ja elinkeinotoimintaa. 
Niiden tärkeyttä kuvastavat 
lukuisat veteen liittyvät, suku-
polvelta toiselle siirtyneet lau-
lut, tarinat, uskomukset ja sa-

nonnat. Mitä vesiviisauksia yhä lausumme 
toisillemme päivittäin? Miten nämä viisau-
det voivat auttaa meitä vahvistamaan vesi- ja 
luontosuhdettamme sekä parantamaan vesi-
luonnon tilaa?
 Me leijonat olemme mukana vuosina 
2022−24 toteutettavassa, Suomen Vesistö-
säätiön vetämässä ja Koneen Säätiön rahoit-
tamassa Vesi vanhin voitehista − mitä ihmet-
tä? -projektissa eli Vesiviisaus-projektissa.
 Projektissa kerätään, tutkitaan ja tulki-
taan vesistöihin liittyvää kansanperinnettä. 

Vesiviisaus-projektissa on pyrkimyksenä pysäyttää 
ihminen huolehtimaan elinympäristöstään.
KUVA: KUVA WESTEND61 / ENVATO ELEMENTS, 
VESIAIHEISET KUOSIT SEBASTIAN LINDBERG JA PEKKA PIIPPO.
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Projektissa tuodaan ikiaikaista vesiviisautta 
nykyaikaan taiteen keinoin ja tieteen tuke-
mana. Pyrkimyksenä on pysähdyttää ihmi-
nen ajattelemaan ja huolehtimaan omasta 
elinympäristöstään. Projekti hakee juurevaa 
voimaa esivanhempiemme luontosuhteesta. 

Kansansanonnoilla 
luonnontieteellinen tausta
Suomalaisten läheinen suhde järviin periy-
tyy jo esihistorialliselta ajalta, jolloin elettiin 
järvien rannoilla, vesistöt toimivat kulku-
väylinä ja ravinnon lähteinä. Vesistöistä ke-
rääntyi kokemusperäistä tietoa, jota on kan-
sanperinteessä taltioitu moniin sanontoihin, 
ohjastuksiin, nimistöön ja taiteisiin.
 Esimerkiksi sanonta Ei kannettu vesi kai-
vossa pysy kertoo siitä, kuinka kaivonkat-
sojan on ymmärrettävä pohjavesivarastot 

ja niiden muutokset. Perimätieto kuvastaa 
myös ihmisen luontoyhteyttä, kuten västärä-
kin tuoma viesti takatalven taakse jäämisestä.
 Kansansanontojen tulkinta luonnontie-
teiden avulla avaa ymmärrystä luonnon il-
miöistä ja vuosikierrosta. Se voimistaa luon-
tokokemusta ja luontoyhteyttä. Kun pihalla 
näkee kevään ensimmäisiä västäräkkejä, sitä 
ei pelkästään kirjata vihkoon bongauksena, 
vaan samalla sisäistetään lopullinen kevään 
puhkeaminen. Tällainen syvähenkinen ym-
märrys tuo historiallista jatkuvuutta ja vah-
vistaa luonnonlukutaitoa.

Perimätieto jaotellaan 
neljään luokkaan
Ensinnäkin löytyy kokemusperäistä tietoa, 
jolla on selkeä luonnontieteellinen perusta. 
Esimerkiksi edellä mainittu pohjavesiviisaus 
on tällainen. 
 Toiseksi löytyy auringon vuosikiertoon 
liittyviä sääntöjä, kuten kuuluisa Jaakon ve-
teen heittämä kylmä kivi 25. heinäkuuta. 
Tämä selittyy sillä, että loppukesällä yöt pi-
dentyvät nopeasti ja niiden jäähdytysteho 
vääjäämättä voittaa auringon lämmitystehon. 
 Kolmanteen luokkaan kuuluu kalenteri-
päiviin uskottuja yhteyksiä, kuten sananlas-
ku Kun ei kylmä kynttilänä (2.2.) eikä pauku 
Paavalina (25.1.), kylmää kynnet kyntäjältä.
 Nykyinen tiede ei tällaisia yhteyksiä tue. 
Sään kehitys on niin kaoottista, että juu-
ri kymmentä päivää pidempään sitä ei voi 
ennustaa. Ainoat merkittävät jaksollisuudet 
ovat vuorokausi- ja vuosijaksot, kuun kierto 
sekä jääkausiin liittyvät kymmenien tuhan-
sien vuosien pituiset jaksot.
 Neljäs luokka sisältää luonnonilmiöiden 
yhteyksiä, kuten pihlajanmarjat ja talvet. Pih-
laja ei jaksa kantaa kahta taakkaa, runsasta 
marja- ja lumimäärää. Tällä ei tiedetä ole-
van perustetta, mutta löytyy myös luontoyh-
teyksien sääntöjä, jotka voidaan tieteen va-
lossa ymmärtää. Tarkkaavainen kulkija oppii 
löytämään yhteyksiä ja näin syventämään 
luontosuhdettaan. 

 Tutkijan on kuitenkin oltava nöyrä pe-
rimätiedon edessä, sillä mitä tänään ei vielä 
tieteen valossa ymmärretä, kenties valkenee 
huomenna.

Projektissa tutkitaan 
vesistöihin liittyvää 
kansanperinnettä.

Vesi vanhin voitehista − mitä ihmettä? -hankkeen kotipesä on Suomen vesistösäätiössä, ja se toteutetaan 
yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston, Jyväskylän Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa 
maailmassa -tutkimusohjelman, kolmen luonnontieteiden emeritusprofessorin Lauri Arvolan, 
Matti Leppärannan ja Timo Huttulan, sekä suomalaisten muusikoiden Yeboyah, Hassan Maikal, Yrjänä 
ja kuvataiteilija Sebastian Lindbergin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Turun yliopisto, Suotrendi-hanke, Suomen Lions-liitto, Aktivistimummot, Gösta Serlachiuksen taide-
säätiö ja Mäntän musiikkiviikot sekä Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

 Perimätietoa voidaan suoraan hyödyn-
tää eri yhteyksissä. Kun ymmärrys perimä-
tiedon saloista aukeaa, syvenee samalla ih-
misen suhde luontoympäristöönsä.

Miten leijonat voivat 
osallistua projektiin?
Vesiviisaus-yhteistyö on uudenlainen avaus 
lionstoiminnassa. Se ei myöskään vaadi suuria
fyysisiä ponnisteluja.
 Voimme kerätä vesiin liittyvää perinne-
tietoutta tutkijoiden työn tueksi. Varaa aimo 
annos seikkailuhenkeä ja uteliaisuutta, löy-
töretkeile. Projektissa mukana olevat tutkijat 
tulevat laatimaan perinnetiedon keräysoh-
jeet. Keräysstartti tapahtuu Kouvolan vuosi- 
kokouksessa ja tulosten yhteenveto Espoon 
vuosikokouksessa 2023.
 Voimme hyödyntää projektissa tehtyjä 
löydöksiä ja niiden monimuotoisia tulkintoja
tarinoissamme. Paikallinen perinnetieto hei-
jastelee niitä kulttuurisia asioita, jotka koe-
taan omalla paikkakunnalla houkutteleviksi.
Tuomalla näitä asioita mukaan omiin tarinoi-
himme me voimme lisätä myös oman toimin-
tamme kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta.•
Seuraa Suomen Lions-liiton viestintää. Pikaiseen 
nälkään saat lisätietoja Leijonat puhtaan veden 
puolesta -työryhmältä puhtaatvedet@lions.fi 
ja netistä osoitteesta www.vesistosaatio.fi/
vesivanhinvoitehista. 
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Johanna Raivio on yksi Helsinki/Keskuspuisto 
-lionsklubin perustajajäsenistä.

KUVA: JOHANNA RAIVION KOTIALBUMI

Työkaluja turvalliseen ilmapiiriin 
N-piirin Lions Quest -puheenjohtajana tehtäviini kuuluu esimerkiksi 
tulevista koulutuksista tiedottaminen klubeille ja rahoituksen hakeminen 
opettajille ja liikuntakasvattajille, jotka haluavat osallistua koulutukseen.
LIONS QUEST / johanna raivio, n-piirin lions quest -puheenjohtaja

ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST ESITTÄYTYY

N
-piirin alueella koulutetaan vuo-
sittain opettajia ja uudempana 
osa-alueena myös liikuntakas-
vattajia, kuten valmentajia ja 
ohjaajia liikuntaseurakoulutuk-
sessa.
    N-piirin klubit ovat vastan-

neet hyvin alueen koulutustarpeeseen ja 
koulutukseen haluaville opettajille on aina 
järjestynyt rahoitus. Liikuntaseurakoulutuk-
set ovat olleet maksuttomia Punainen Sul-
ka -keräyksen tuottamien varojen ansioista, 
mutta tämä asia tulee muuttumaan, koska 
nämä varat on käytetty N-piirin osalta. 
 N-piiristä löytyy aktiivisia klubeja, jot-
ka ovat järjestäneet oma-aloitteisesti opetta-
jia ja liikuntakasvattajia koulutuksiin ja olen 
erittäin ylpeä tästä. Opettajat ja liikuntakas-
vattajat tarvitsevat tukeamme, jotta voimme 
yrittää tarjota lapsille ja nuorille parempaa 
tulevaisuutta jatkuvasti muuttuvassa ja ke-
hittyvässä maailmassa.

Rahoitusta alueen ulkopuolellekin
Osalle piirin klubeista on ymmärrettäväs-
ti hyvin tärkeää saada rahoitettava opettaja 
omalta alueelta, mutta piiristä löytyy onneksi 
myös paljon klubeja, joille ei ole merkitystä 
sen osalta, miltä alueelta opettaja tulee. 
 Valitettavasti kaikilla alueilla ei ole omaa 
klubia, mutta myös näiden alueiden opetta-
jat ja liikuntakasvattajat tekevät yhtä tärkeää 
työtä, joten on hyvä, että myös heille järjes-
tyy rahoitus jonkun klubin kautta. On myös 
tilanteita, joissa yhdeltä alueelta hakee kou-
lutukseen useampi opettaja tai liikuntakas-
vattaja, jolloin yhdellä klubilla ei ole ehkä va-
raa rahoittaa kaikkia koulutukseen haluavia. 
 Haluan kannustaa klubeja rahoittamaan 
opettajien ja liikuntakasvattajien koulutuk-
sia jatkossakin ja mahdollisuuksien mukaan 
rahoittamaan myös sellaisen opettajan tai 
liikuntakasvattajan koulutuksen, joka tulee 
oman alueen ulkopuolelta.

Tukea vuorovaikutustaitojen 
parantamiseen
Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. 
Vaikka tässä on paljon hyvää, niin muutok-

sen ja kehityksen mukana tulee myös ikäviä 
asioita. Digitaalinen kehitys tuo mukanaan 
paljon hyviä ja hyödyllisiä työkaluja, mutta 
samalla ihmiset ovat tavoitettavissa entistä 
helpommin ja esimerkiksi koulukiusaami-
nen ei rajoitu enää vain koulussa vietettä-
vään aikaan, vaan sosiaalisen median kautta 
kiusaamista tapahtuu myös kouluajan ulko-
puolella. 
 Digitaalinen kehitys on myös mahdol-
listanut uutisten leviämisen todella nopealla 
tahdilla. Viime vuosien uutisoinnit korona-
pandemiaan liittyen ja nyt uusimpana sotaan 
liittyvä uutisointi tavoittaa aikuisten lisäksi 
myös lapset ja nuoret. Tämä kaikki voi luoda 
lapsille ja nuorille turvattoman olon.
 Lions Quest -peruskoulutus antaa opet-
tajille muun muassa työkaluja rakentaa tur-

vallista ilmapiiriä, joka on erittäin tärkeä asia 
tässä jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä 
maailmassa. 
 Lions Quest -peruskoulutuksessa an-
netaan opettajille myös työkaluja lasten ja 
nuorten vuorovaikutustaitojen parantami-
seen, joka omalta osaltaan edesauttaa hyvän 
ilmapiirin luomista. Vuorovaikutustaidot ja 
ryhmähengen luominen ovat osa keskeisim-
mistä asioista myös liikuntaseurakoulutuk-
sissa.
 Kaikki nämä koulutukset tähtäävät poh-
jimmiltaan siihen, että opettajille ja liikunta-
kasvattajille annetaan hyviä työkaluja lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi ja 
haluan kehottaa teitä kaikkia olemaan mu-
kana tässä tärkeässä asiassa.•

Opettajat ja 
liikuntakasvattajat 
tarvitsevat tukeamme.
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Lions Quest -peruskoulutus antaa opettajille työkaluja 
rakentaa turvallista ilmapiiriä.
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ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

Elämisentaitoja Lions Quest on lasten ja 
nuorten parissa toimiville opettajille ja muil-
le kasvattajille suunnattu tieteellisesti tutkit-
tu ja arvostettu koulutusohjelma, joka antaa 
käytännön työkaluja ryhmäyttämiseen ja elä-
mäntaitojen harjoitteluun.  Koulutuksen kes-
keiset teemat painottuvat itseluottamuksen, 
tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotai-
tojen sekä hyvinvointiosaamisen vahvistami-
seen. Koulutuksen aikana kokeillaan erilaisia 
toiminnallisia työtapoja käytännössä.
 Suomen Lions-liitto on toteuttanut ohjel-
maa Suomessa jo 30 vuoden ajan, ja koulu-
tuksiimme on osallistunut yli 21 000 opetta-
jaa ja muuta kasvattajaa. Palautteet ylistävät 
Elämisentaitoja-koulutuksia: sisällöt koetaan 
käytännönläheisiksi, tarpeellisiksi, ajatuksia 
herättäviksi ja heti työhön sovellettaviksi. 
 Järjestämme sekä kaksipäiväisiä perus-
koulutuksia että kahtena arki-iltana tai yhte-
nä lauantaipäivänä toteutettavia liikuntaseu-
rakoulutuksia. Kaudella 2022–2023 on myös 
ruotsinkielisiä peruskoulutuksia Helsingissä,
Espoossa ja Vaasassa.
 Peruskoulutus on suunnattu opettajil-
le, varhaiskasvattajille sekä muille lasten ja 

ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST -koulutusohjelma
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VINKKEJÄ JA OHJEITA 
OSALLISTUJIEN HANKINTAAN

• Ottakaa yhteyttä kouluun/päiväkotiin/
kuntaan/urheiluseuraan kurssipaikan 
tarjoamiseksi. Markkinointityö 
kannattaa aloittaa jo 2–3 kuukautta 
ennen koulutuksen alkua. Jos halukasta 
lähtijää ei löydy, vinkatkaa asiasta 
piirinne Quest-puheenjohtajalle. 
Piirin Quest-puheenjohtajalta tai 
Lions Quest -koulutussihteeriltä voi 
pyytää markkinointimateriaalia. 
Yhteystiedot löytyvät seuraavalta sivulta.

• Pyytäkää osallistujaa 
ilmoittautumaan osoitteessa 
www.lionsquest.fi viimeistään 
2 viikkoa ennen koulutuksen alkua. 
Ilmoittautuessaan osallistuja merkitsee 
rahoittajan. Lasku koulutuksesta 
lähetetään ilmoituksen mukaan. 

nuorten parissa työskenteleville ammattilai-
sille. Peruskoulutuksen hinta on 410 euroa 
(sis. alv). Hintaan sisältyy kaksipäiväinen toi-
minnallisuuteen painottuva kontaktiopetus ja 
luokka-astekohtainen materiaalipaketti sekä 
lisämateriaalia digitaalisella oppimisalustal-
lamme. 
 Liikuntaseurakoulutus soveltuu urheilu-
seuroissa toimiville valmentajille ja ohjaajil-
le sekä esimerkiksi kuntien liikuntatyönteki-
jöille. Liikuntaseurakoulutuksen hinta on 248 
euroa (sis. alv). Koulutuksen yhteydessä osal-
listujat saavat sähköistä ja painettua materi-
aalia. Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä 
määrä osallistujia ilmoittautuu. Osallistujat 
saavat kurssin kutsukirjeen tai peruutustie-
don noin 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua.
 Kaudella 2022–2023 tarjolla olevat kou-
lutukset löytyvät seuraavalla sivulla olevasta 
koulutuskalenteristamme. Ilmoittautuminen 
on jo avautunut verkkosivustollamme.  
 Toivomme, että klubit edellisvuosien 
tapaan vievät tietoa Elämisentaitoja Lions 
Quest -koulutuksista omille lähiverkostoil-
leen ja kustantavat koulutuksiin osallistumi-
sia mahdollisuuksiensa mukaan.

Lämpimästi tervetuloa tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa työtä!
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutustiimi

HYVÄT LIONIT
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AIKA PAIKKAKUNTA PIIRI

ma–ti 3.–4.10. Turku A
mån–tis 24.–25.10.  Helsingfors B + N
to–pe 27.–28.10. Rovaniemi L

ma–ti 7.–8.11. Helsinki B
ma–ti 14.–15.11. Jyväskylä G
to–pe 17.–18.11. Riihimäki C
to–pe 24.–25.11. Kuopio K

to-pe 9.–10.2. Pori M
mån–tis 13.–14.2. Vasa F
to–pe 16.–17.2. Kokkola O
to–pe 23.–24.2. Mikkeli D

ma–ti 6.–7.3. Turku A
ma–ti 13.–14.3. Oulu I
ma–ti 20.–21.3. Espoo B
to–pe 23.–24.3 Tampere E
to–pe 23.–24.3. Vaasa F

ma–ti 3.–4.4. Helsinki N
tors–fre 13.–14.4. Esbo B
ma–ti 17.–18.4. Joensuu H

ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma

KOULUTUSKALENTERI 2022–2023
PERUSKOULUTUKSET 
1. PÄIVÄ KLO 9–16 JA 2. PÄIVÄ KLO 8.30–16, HINTA 410 EUROA

KUUKAUSI

LOKAKUU

MARRASKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTIKUU

AIKA PAIKKAKUNTA PIIRI

ma 26.9. ja ma 3.10. Riihimäki C
ti 27.9. ja ti 4.10. Pori M
ke 28.9. ja ke 5.10. Turku A
to 29.9. ja to 6.10. Tampere E

ma 7.11. ja ma 14.11. Helsinki B

la 4.2. Vantaa N
la 11.2. Mikkeli D
la 18.2. Oulu I

la 1.4. Savonlinna H
ke 12.4. ja ke 19.4. Kuopio K
to 13.4. ja to 20.4. Jyväskylä G
ma 17.4. ja ma 24.4. Kokkola O
la 22.4. Kuortane F

la 13.5. Rovaniemi L

KUUKAUSI

SYYSKUU

MARRASKUU

HELMIKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

LIIKUNTASEURAKOULUTUKSET
LAUANTAI KLO 9–16 TAI KAKSI ARKI-ILTAA KLO 17.30–21, HINTA 248 EUROA
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YHTEYSTIEDOT

www.lionsquest.fi

• PIIRIEN LQ-PUHEENJOHTAJAT
 katso www.lionsquest.fi/yhteystiedot

• LQ-KOULUTTAJAT
 etunimi.sukunimi@lions.fi
 Marika Ainoa
 perus- ja ruotsinkieliset koulutukset
 Johanna Arho-Forsblom
 peruskoulutukset
 Sirpa Kannisto 
 perus- ja liikuntaseurakoulutukset

• LQ-KOULUTUSSIHTEERI 
 Mari Koivisto
 quest@lions.fi, p. 050 400 8775 
 ma–ke klo 13–15.45 ja to–pe klo 9–12
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osallistujille. Te mahdollistatte aktiivisella 
työllänne koulutustemme toteuttamisen ja 
näin ollen lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämisen ympäri Suomea.

Jokaisen kurssin päätteeksi tiedustelemme osallistujilta palautetta koulutuksista. Kaikkien koulutusten 
yleisarvosanaksi saimme tällä kaudella 4,5 asteikolla 1–5.
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Kevätkausi päättyy 
Oulun liikuntaseura-
koulutukseen
LIONS QUEST / mari koivisto, 
lions quest -koulutussihteeri

KEVÄTKAUTEMME 2022 päätteeksi järjes-
tämme Elämisentaitoja Lions Quest -lii-
kuntaseurakoulutuksen Oulussa lauan-
taina 11.6. klo 9–16.
 Koulutus on osallistujille maksuton 
Punainen Sulka -keräyksestä saatujen va-
rojen turvin.
 Ilmoittautumiset viimeistään 30.5. 
ja lisätiedot liikuntaseurakoulutuksista 
osoitteessa www.lionsquest.fi
 Kannusta oman urheiluseurasi val-
mentajat, jojot ja muut vuorovaikutus-
taitojen kehittämisestä innostuneet mu-
kaan!• 

K
oulutettua saimme yhteensä 
hieman yli 200 henkilöä. Määrä 
on ilahduttavan hyvä verrattuna 
pariin aikaisempaan koronan 
sävyttämään kauteemme.
    Jokaisen kurssin päätteek-
si tiedustelimme osallistujilta 

muun muassa koulutuksen ilmapiiriä, käy-
tännönläheisyyttä, materiaalien toimivuut-
ta ja saatujen oppien käytäntöön viemistä. 
Kaikkien koulutusten yleisarvosanaksi saim-
me 4,5 asteikolla 1–5. 
 Voimme taas tälläkin kaudella olla tyy-
tyväisiä ja ylpeitä koulutustemme laadusta ja 
niiden toimivuudesta kohderyhmillemme eli 
opettajille, varhaiskasvattajille, valmentajille, 
ohjaajille sekä muille lasten ja nuorten parissa 
toimiville kasvattajille.
 Kiitämme lämpimästi lioneita hyväs-
tä yhteistyöstä ja rahoituksen tarjoamisesta 

Lions Quest -kausi 2021–2022 
on saatu päätökseen
Kaudella 2021–2022 saimme toteutettua jälleen 
useita Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksia. 
Peruskoulutuksiamme on järjestetty eri paikkakunnilla 
yhteensä 13 ja liikuntaseurakoulutuksia kahdeksan. 
LIONS QUEST / mari koivisto, lions quest -koulutussihteeri

• Oli aivan mahtavaa, että teimme 
 paljon käytännönläheisiä harjoituksia.

• Tästä on oikeasti hyötyä opettajalle! 
 Kiitos!

• Oikein hyviä harjoituksia ja ihana
 avoin ilmapiiri. Omat haasteet 
 työssä ja kiireen tuntu hetkellisesti 
 helpottivat ja sai vain olla.

• Aivan huippukoulutus! 
 Tulin koulutukseen hieman skeptisellä
 asenteella aiempien koulutuksien takia,
 joten tämä ylitti odotukseni totaalisesti.

• Todella monipuolinen ja tutkittuun
 tietoon pohjautuva koulutus! Kiitos!

• Ihana kouluttaja, joka antoi tilaa
 ja aikaa keskustelulle!

• Kiitos ihanasta koulutuksesta!
 Voimaannuttava koulutus, josta sai
 paljon ideoita toteutettavaksi!

QUEST-KOULUTETTUJEN PALAUTTEITA

Kiitämme lämpimästi 
lioneita rahoituksen 
tarjoamisesta 
osallistujille.

 Ensi kauden 2022–2023 koulutuskalente-
rimme löytyy viereiseltä sivulta. Tervetuloa 
jälleen mukaan luomaan parempia elämisen-
taitoja jokaiseen päivään!•
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T
oivottavasti mahdollisimman 
moni pääsee nauttimaan näiden 
lahjakkuuksien esityksistä kesän 
kiertueella. 
      Noin 70 hengen orkesteri ko-
koontuu Lahdessa 16.–29.7.2022 
kymmenen päivää kestävälle lei-

rille ja sen jälkeen kiertueelle. Leirin järjeste-
lyistä vastaa Lahden kaupungin kulttuuripal-
velut aikaisempien vuosien malliin. 
 Odotettavissa on antoisa ja työntäytei-
nen 10 päivää Lahden upeissa musiikillisissa 
puitteissa! Hienoa, että meillä on näin suuri 
orkesteri koolla tänä vuonna.
 Kapellimestariksi olemme saaneet kol-
men vuoden odotuksen jälkeen norjalaisen 
Eiving Gullberg Jensenin. 

Kiertue tällä kertaa kotimaassa
Orkesterin Nordenilla on ilo järjestää kiertu-
eensa ensimmäinen konsertti jälleen kerran 
Lahdessa Sibeliustalolla tiistaina 26.7. Lahden
lisäksi konsertoidaan myös Järvenpäässä, Jär-
venpää-talolla keskiviikkona 27.7. ja Helsin-
gissä Temppeliaukion kirkossa torstaina 28.7. 

Orkester Norden kokoontuu jälleen Lahdessa
Orkester Nordenin kesän leirin ja konserttikiertueen valmistelut ovat jo 
loppusuoralla, ja kesästä on tulossa upea. Luvassa on erittäin mielen-
kiintoinen kokoonpano nuoria muusikoita ja heitä ohjaavia ammattilaisia. 
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, kulttuurituottaja

Lionsklubit antavat 
korvaamatonta 
työpanostaan 
konserttien 
onnistumisen eteen.

Lisätietoja: 
kulttuurituottaja Henna Keihäs
henna.keihas@lahti.fi, p. 050 383 6551 
www.orkesternorden.com,
www.lions.fi, www.lahti.fi 
Olemme myös somessa!

ORKESTER NORDEN

Sauli Zinovjev: Un Grande Sospiro
Carl Nielsen: Helios-alkusoitto Op. 17

Pjotr Tšaikovski: Romeo ja Julia -alkusoitto
Gustav Mahler: Sinfonia nro 1 D-duuri

KESÄN 2022 OHJELMIST0
 Näihin kaikkiin konsertteihin on lipun-
myynti siis jo käynnissä. Lippuja voi os-
taa osoitteesta www.lippu.fi tai paikallisilta 
lionsklubilaisilta. Pääsylippujen tuotto me-
nee orkesterin toimintaan kattamaan aiheu-
tuneita kuluja sekä klubien itsensä valitse-
miin hyväntekeväisyyskohteisiin. 
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Edellisen kerran Orkester Norden on kokoontunut 
Lahdessa ennen koronapandemiaa vuonna 2019.
KUVA: JANI MAHKONEN

 Orkesteri hakee toimintaansa vielä mu-
kaan tukijoita, joten annamme mielellämme 
lisätietoja, jos orkesteritoiminta on lähellä 
sydäntä ja haluatte antaa oman panoksenne 
hankkeen onnistumiselle.• 

 Paikalliset lionsklubit ovat hienosti lähte-
neet mukaan kiertueen järjestelyihin ja anta-
vat korvaamatonta työpanostaan konserttien 
onnistumisen eteen. Kiitämme kaikkia mu-
kana olevia klubeja tuestanne Orkester Nor-
denin järjestelyissä. 
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N
uorisovaihtoleirejä järjestetään 
ensi kesänä Tammelassa, Mik-
kelissä, Kuortaneella ja Kajaa-
nissa. Suomeen on tulossa nuo-
risovaihdon kautta 60 nuorta 
ja Suomesta lähtee 95 nuorta 
eri puolille Eurooppaa. Tänä 

vuonna nuorisovaihtoa järjestetään koronan 
jälkimainingeissa poikkeuksellisesti vain Eu-
roopassa.
 C-piirin järjestämä leiri Tammelassa te-
kee yhteistyötä NSR:n diabetesleirin kans-
sa ja leirit pidetään samaan aikaan samassa 

Myös ukrainalaisnuoret ovat kiinnostuneet 
osallistumaan nuorisovaihtoleireille.

Nuorisovaihto järjestää kesällä neljä leiriä
Nuorisovaihtoleireille on tullut niin paljon hakemuksia, 
että voimme järjestää kaikki leirit tänä kesänä suunnitellusti. 
Leirien järjestämisvuorossa ovat piirit C, D, F ja I.
NUORISOVAIHTO / tor-erik backström, yced 2020-2023

paikassa. Tämän vuoksi myös diabetesleirille 
ilmoittautuneet pääsevät halutessaan osallis-
tumaan, eikä diabetesleiriä tarvitse peruuttaa 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
 Olemme myös antaneet Ukrainan so-
taa Suomeen paenneille nuorille mahdolli-
suuden osallistua jollekin leiristämme. Voin 
ilolla ilmoittaa, että ukrainalaisnuoret ovat 
osoittaneet kiinnostuksensa osallistua ja ha-
kemuksia on alkanut tulla.
 Toivomme upeaa kesää ja mukavia Lions-
leirejä 2022.•

Nuorisovaihto on 17–21-vuotiaiden 
nuorten pääsääntöisesti kesäaikana 
tapahtuvaa muutaman viikon mittaista 
tutustumista muihin maihin ja niiden
kulttuuriin perheoleskelun ja kansain-
välisten leirien muodossa.
Viime vuosina Suomesta on lähtenyt 
noin 200 nuorta ja tänne on saapunut 
140–160 nuorta. Suomessa järjestetään 
tavallisesti 4–5 kansainvälistä leiriä kesässä.

Nuorisovaihto on lionsklubien aktiviteetti. 
Klubit hyväksyvät ja ”lähettävät” 
nuoren vaihtoon ja järjestävät 
perheoleskelumahdollisuuden Suomeen 
saapuville nuorille. Tavallisesti lähettävä 
klubi tukee nuoren matkaa taloudellisesti 
erikseen sovittavalla määrällä.

LIONSKLUBIEN 
TUNNETUIN AKTIVITEETTI

Suomeen on tulossa tänä kesänä 
nuorisovaihdon kautta 60 nuorta 
ja Suomesta lähtee 95 nuorta 
eri puolille Eurooppaa.
KUVA: PIXABAY
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Olisiko minusta kansainväliseksi auttajaksi?
Sota Ukrainassa ja sieltä Suomeenkin tulevat pakolaiset ovat 
vieneet huomiomme pois muista kansainvälisistä uutisista. 
On selvää, että sota Euroopassa koskettaa meitä kaikkia. 
Samaan aikaan tämä sama sota vaikuttaa myös kauempana.
raino heinonen ja markus flaaming

M
onet kehittyvät maat poh-
tivat, onko niillä varaa os-
taa kallistuvaa viljaa. Vaik-
ka pandemiaan on saatu jo 
rokotteet, niin Sri Lankaa 
on kohdannut uusi odotta-
maton ongelma: sen turisti-

virrat ovat hiipuneet kahdesta pääkohteesta, 
Venäjältä ja Ukrainasta. Myös teen viennistä 
saatavat tulot vähenevät.
 Verkkolehdistä olemme saaneet lukea, 
että jo valmiiksi valuuttakriisissä kamppai-
levan valtion rahat ovat nyt loppuneet, ja yli 
kymmenen tuntia kestäviä sähkökatkoja on 
jouduttu toteuttamaan. Kansalaiset ovat jo-
nottaneet polttoainetta huoltoasemilla ja ih-

miset osoittavat mieltään kaduilla. Lainaa on 
saatu Kiinasta, Intiasta ja IMF:ltä, ja tämän 
seurauksena erityisesti Kiinan vaikutusvalta
kasvaa, kuten niin monessa kehittyvässä 
maassa.
 Maidemme välillä on vuosikymmenten 
aikana syntynyt hyvin laajapohjainen hen-
kilöiden välinen yhteistyösuhteiden verkko. 
Chicagon vuosikokouksen yhteydessä alle-
kirjoitettiin Lions-historian ensimmäinen 
moninkertaispiirien välinen ystävyyssopi-
mus ja yhteistyö srilankalaisten kanssa on 
jatkunut vilkkaana pandemian puhkeami-
seen saakka. Onneksi Nethseta-silmäsairaala 
Ratnapurassa saatiin täysin valmiiksi muuta-
mia vuosia sitten. Koronan jälkeen joudumme
kohtaamaan valuuttakriisin tuomat ongelmat.

Yli 160 000 potilaskäyntiä
Silmäsairaalan ensisijainen tehtävä on pa-
lauttaa harmaakaihipotilaille näkö, ja sen 
tarjoamat palvelut ovat vähävaraisille ilmaisia.
Vaikka maksavien potilaiden tuotoilla kate-
taan sairaalan kulut, niin ilmaisleikkauksia 
pyritään kuitenkin tekemään enemmän kuin 
maksullisia leikkauksia. Koronan vuoksi pai-

Silmäsairaalan ensisijainen 
tehtävä on palauttaa 
harmaakaihipotilaille näkö.
KUVA: HEIKKI HEMMMILÄ

kalliset lionsklubit eivät kuitenkaan ole pariin
vuoteen voineet juuri järjestää seulontaleire-
jä, joilta ilmaispotilaat kootaan sairaalaan.
 Sairaalassa ryhdyttiin hoitamaan poti- 
laita vuonna 2012 ja tähän päivään men-
nessä potilaskäyntejä sairaalassa on ollut yli 
160 000. Sairaalan ja klubien yhteistyössä jär-
jestämillä seulontaleireillä on kohdattu noin 
41  000 potilasta. Harmaakaiheja on löy-
detty yli 23 000. Ilmaisleikkauksia on ollut 
noin 11 000 ja maksullisia leikkauksia noin 
11 000. Potilaita on siis ollut suomalaisen 
kaupungin asukasmäärän verran!
 Sri Lankan Lions-ystävät on päivittänyt 
osuuttaan Suomen Lions-liiton verkkosi-
vuilla. Niiden kautta on myös helppo auttaa 
hätää kärsiviä. Pyydä kansainvälisestä toi-
minnasta kiinnostunut kaverisikin mukaan 
– eikä hänen tarvitse olla edes lion, sillä liitol-
la on rahankeräyslupa. Samalla kannattaa 
seurata tätä valtioiden välistä globaalien pai-
nopisteiden mullistusta, joka koskettaa sekä 
läheisesti ystäviämme maailmalla että myös 
meitä eurooppalaisia leijonia.
 Tule mukaan tähän humanitaariseen 
työhön!•
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T
oinen hyväntekeväisyyskonsertti
pidettiin Huittisissa Risto Ryti 
-salissa sunnuntaina 3.4. ja toi-
nen Porissa Palmgren-salissa 
sunnuntaina 10.4. Sekä Huittis-
ten että Porin konserteissa esiin-
tyivät dir.cant. Jukka Keskitalo 

orkestereineen sekä Viihdekuoro Sekulit. 
Solisteina olivat tangoprinssi Petri Kiiski, 
Paula Pietilä ja Riitta Norri. 
 Konsertit olivat sisällöltään erilaiset. 
Huittisissa konsertin aiheena oli Sydämeni 
tänne jää ja kuullut kappaleet olivat ikivih-
reitä, monille tuttuja lauluja. Porin konser-
tissa kuultiin Elviksen musiikkia rockista 
tunnelmallisiin balladeihin, tuttua musiik-
kia tämäkin. Huittisissa konserttisali oli lä-
hes täynnä ja Porissakin oli paljon yleisöä.

Konsertteja pienten 
potilaiden hyväksi
Lions-piiri 107-M järjesti kaksi hyväntekeväisyyskonserttia, 
joiden tuotto jaetaan Lastenklinikoiden Kummit ry:n 
kautta lastenklinikoiden tukemiseen ja lastentautien 
tutkimustyöhön parhaan mahdollisen hoidon saamiseksi 
Suomen lapsille ja nuorille.
KUMPPANUUS / 2vdg arja tuominen ja ipdg veli-matti wasell, konserttivastaava 

Leijona menossa mukana
Huittisten konsertin alussa M-piirin 2. vara-
piirikuvernööri Arja Tuominen toivotti ylei-
sön tervetulleeksi, myöskin konserttia kuu-
lemaan saapunut Lions-liiton puheenjohtaja 
Sanna Mustonen kertoi Lastenklinikoiden 
Kummien avustustyöstä. Porin konsertin 
yleisön toivotti tervetulleeksi M-piirin piiri-
kuvernööri Juha Suonpää.
 M-piirille on hankittu leijonien näky-
vyysmateriaalia. Konserteissa materiaali oli 
nähtävänä salien aulassa ja piirin oma leijona 
tassutteli yleisön joukossa ja Porissa rokkasi 
rajusti konserttiväen iloksi.
 Leijonille konsertit ovat yksi tapa tehdä 
hyvää. Kahden kaupungin ja lähiseutujen 
asukkaille oli tarjolla viihdyttävää musiikkia 
ja samalla kun olivat nauttimassa konsertis-
ta, auttoivat sairaita lapsia saamaan apua.• 

Sekä Huittisten että Porin konserteissa esiintyivät dir.cant. Jukka Keskitalo orkestereineen sekä Viihdekuoro Sekulit.
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Leijonille konsertit ovat yksi tapa tehdä hyvää.

Huittisten konsertissa M-piirin 2. varapiirikuvernööri 
Arja Tuominen otti konserttiväen vastaan mukanaan 
puoliso Matti Tuominen.

K
U

V
A

: R
A

U
N

I-
EL

IIS
A

 W
A

SE
LL

Porissa konserttiväen toivottivat tervetulleeksi 
M-piirin piirikuvernööri Juha Suonpää ja 
lionpuoliso Elina Suonpää leijonan kanssa.
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Onnea ja menestystä lionstyöhön

Betoni-Jussi tmi  
Juha KeKäläinen

Hämeenlinna

Perniön MetsäPojat oy
Perniö

LIONS SM-GOLF 
13.–14.8.2022 Iitti Golf Niskaportti

Sarjat:
A-sarja lionit: Miehet ja naiset tasoituksella 

-18.0, tasoituksellinen lyöntipeli.
B-sarja lionit: Miehet ja naiset tasoituksella 18.1-36.0, 

tasoituksellinen pistebogey.
C-sarja lionit: Veteraanimiehet 65+ ja naiset 60+, 

tasoituksellinen pistebogey.
D-sarja ei-lionit: Puolisot/avecit, 0-36, tasoituksellinen pistebogey.

Ilmoittautuminen: 
caddiemaster@iittigolf.com tai 

Iitti Golf kilpailukalenterista www.iittigolf.com.
Ilmoita nimi, lionsklubi, seura, tasoitus, pelisarja, 

puhelin ja sähköpostisi 1.8.2022 mennessä.
Kilpailumaksu:

1.6.2022 mennessä ilmoittautuneilta 145 euroa/hlö, 
tämän jälkeen 160 euroa/hlö.

Harjoituskierros 35 euroa/hlö (pe 12.8.2022) iltapäivälähdöin.
Katso täydellinen kilpailukutsu liiton ja piirien jäsenosiosta.

Tervetuloa Iittiin! 
LC KAUSALA
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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  Rantaraitti täydentyi talkoovoimin
Ideasta toimeen! Lappeenrannan rantaraittia talkoili kuntoon 
yhdessä alueen seitsemän lionsklubia. Rakennetulla reitillä on pituutta 
yli kilometri ja siitä pääsevät nauttimaan kaikki alueen ulkoilijat.
ari häkkinen

S
aimaan kanavan Mälkiän ja 
Mustolan sulkujen välinen alue 
Lappeenrannassa on ulkoilijoi-
den suosima reitti. Vuosi sitten 
alueella ulkoilleet LC Lappeen-
rannan jäsenet Seppo Kinnu-
nen ja Lauri Saukko totesivat 

jälleen muitakin askarruttaneen seikan; Län-
sipuolen ranta on umpeen kasvanutta ruo-
vikkoa, ja lenkkeilijät joutuvat kulkemaan 
tuon osuuden kapean ajotien reunaa kulku-
neuvoja varoen. 
 Yhdessä tuumin jalostui ajatus esittää 
kaupungille kyseisen osuuden raivaamista 
ja rakentamista yhteisprojektina kauniiksi ja 
turvalliseksi ulkoilureitiksi. Kaupungin toimi-
alajohtaja innostui asiasta, ja niin päätettiin 
ryhtyä tuumasta toimeen. 

Alue nimettiin Leijonapoluksi
Talkoisiin lähti alueelta seitsemän lionsklu-
bia. Työt aloitettiin heinäkuussa raivaamalla 
maasto ja kaatamalla kymmeniä suuria pui-
ta. Varsinaiset maansiirtotyöt teki kaupunki. 
Lionit rakensivat raitille myös kahdet por-
taat kaiteineen sekä asensivat kalusteet, eli 
nimikkopenkin jokaiselle klubille sekä kaksi
selkä- ja käsinojallista penkkiä ikäihmisille.
Näköalapaikalle asennettiin graniittinen 
pöytä-penkkiryhmä.
 Urakka on alueen lionsklubien ylivoi-
maisesti suurin talkootyö vuosikymmeniin, 
toteaa Lauri Saukko, joka toimii alueella loh-
kon puheenjohtajana. Saukko kertoo, että 
projektiin osallistui 58 lionia ja siihen käy-
tettiin yhteensä 536 työtuntia. Rakennetun 
reitin pituus on 1,1 kilometriä.
 Leijonapolun avajaiset järjestettiin lo-
kakuun puolivälissä Mustolan sululla ja ta-
pahtumaan osallistui kaupungin edustajien 

ja lionsklubien lisäksi suuri joukko lähialuei-
den asukkaita sekä muuta yleisöä. 

Talkoot ovat antoisaa 
yhdessäoloa
Lappeenrannan alueen lionit ovat sosiaalis-
ta väkeä ja viihtyvät hyvin yhdessä. Talkoissa 
on hauskaa, kun tarinoita riittää ja juttu luis-
taa. Kun talkoisiin osallistui runsaasti väkeä 
eri klubeista, oli mahdollisuus luoda uusia 
tuttavuuksia ja saada näkemyksiä oman klu-
bin ulkopuolelta. Talkoiden aikana työmaan 
ohi kulki runsaasti ulkoilijoita ja lenkkeilijöi-
tä, joista suuri osa antoi kannustavaa palau-
tetta reitin rakentajille.•
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Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva (vas.) ja Lions D-piirin Lappeenrannan aluejohtaja 
Lauri Saukko avaavat Leijona-polun.

Hartikkalassa asuva Sampsa Kauppi lenkkeilee 
aktiivisesti Saimaan kanavan alueella ja pitää 
Leijona-polkua erittäin tervetulleena alueen asukkaille.
KUVA: LC LAPPEENRANTA
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2  LC Huittinen/Gerda 
järjesti lapsille 
hiihtotapahtuman
rauni-eliisa wasell

LC HUITTINEN/GERDAN jäsenet suunnitte-
livat alle kouluikäisten hiihdot lauantaiksi 
12.3. Huittisiin. Lapsia suksineen tuli paikalle
29 ja heillä oli mukanaan vanhempia, iso-
vanhempia ja sisaruksia. Huittisten Vanhalle 
urheilukentälle tuli kaikkiaan noin 90 hen-
kilöä. Sää oli mitä parhain. Aurinko paistoi 
pilvettömältä taivaalta, eikä tuullut.
 Suuret kiitokset kaupungin työntekijälle,
joka teki edellisenä päivänä kolme hieman 
erimittaista hiihtolatureittiä kentälle. La-
dut olivat hyvässä kunnossa hiihtäjien hiih-
dellä. Lauttakylän Lujalle myös kiitokset, 
kun saimme lainata hiihtäjille numerolaput. 
SPR:n edustajina paikalla olivat Susanna 
Nixon ja Jenni Mannila.
 Tapahtumassa oli paikalla Gerdan jä-
seniä puolisoineen, mutta päivän kruunasi 
tietysti klubimme oma Gerda-leijona, joka 
oli lähettämässä lapsia ladulle, vastaanotta-
massa ladulta ja vielä pujottamassa mitalin 
kaulaan jokaiselle hiihtoihin osallistuneelle. 
Lapset halusivat halata leijonaa ja olla leijo-
nan sylissä ja monet useasti.
 Lämmintä mehua ja pikkupurtavaa oli 
myös tarjolla tapahtumaan osallistujille.
 Lapset sanoivat nauttivansa tapahtumas-
ta. Esimerkiksi Matias, kuusi vuotta, oli hiih-

dellyt aikaisemminkin, viiden vuoden ikäinen
Anni oli suksilla kolmatta kertaa tämän tal-
ven aikana, neljän vuoden ikäiselle Miljalle 
ja kolmen vuoden ikäiselle Riinalle hiihtä-
minen oli myös tuttu juttu. Hiihtäminen oli 
niin mukavaa, että moni lapsi kiersi ladun 
monta kertaa.
 Toivottavasti samanlainen tapahtuma 
voidaan järjestää tulevinakin talvina.•

3  Lions-ritarin arvo 
Tapio Hanhinevalle
terttuirmeli ja väinö haapakoski

LC YLIVIESKA/HUHMARIN pitkäaikaisim-
malle jäsenelle, opetusneuvos Tapio Han-
hinevalle on myönnetty Lions-ritarin arvo 
ja Arne Ritari -killan jäsenyys Suomen 
Lions-liiton kuvernöörineuvoston kokouk-
sessa. Hänelle on aiemmin myönnetty kan-
sainvälisen Lions-järjestön Melvin Jones Fel-
low -tunnustus. Siihen liittyvä Melvin Jones 
Fellow 45-vuotischevron luovutettiin Ta-
piolle joulukuussa pidetyssä LC Ylivieska/
Huhmarin 45-juhlassa.
 Tapio Hanhineva on LC Ylivieska/Huh-
marin perustajajäsen, toiminut charterpre-
sidenttinä 1976–1977 ja hoitanut klubin eri 
virkatehtäviä. Hän on ollut mukana toteut-
tamassa palveluaktiviteetteja ja varainke-
ruuta puolisonsa Hilja-Marian kanssa sekä 
osallistunut Ylivieskan kolmen lionsklubin 
palveluaktiviteetteihin. Paikallisen lions-

toiminnan lisäksi Tapio on ollut mukana 
alueellisessa ja valtakunnallisessa lionstyös-
sä. O-piirin piirikuvernöörinä hän on ollut 
1983–1984. Suomen Lions-liiton hallitukses-
sa hän on ollut PDG:nä 1985 ja Lions-liiton 
Huumevastaisen toimikunnan puheenjohta-
jana 1985–1986. Piirikuvernöörikaudellaan 
hän ollut perustamassa LC Nivala/Pidisjärveä
ja Kokkolan leoklubia. Arne Ritari -säätiö on 
palkinnut hänet 1980-luvulla hyvistä teoista. 
Tapio on myötävaikuttanut aikanaan myös 
Ylivieskan leoklubin perustamiseen ja toi-
minut LC Ylivieska/Savisillan opasleijonana.
 Tapio Hanhineva on todellinen herras-
mies, yhteistyön rakentaja ja 100-prosentti-
nen leijona. Me LC Ylivieska/Huhmarin jä-
senet olemme ylpeitä Tapiosta ja iloitsemme 
ylivieskalaisten lionsklubien kanssa hänen 
saamastaan tunnustuksesta.•

4  LC Helsinki/Sata 
vietti juhlakokousta
kalevi saarelainen

LC HELSINKI/SATA vietti 65. toimintavuo-
tensa juhlakokousta Helsingin Suomalaisella 
Klubilla 8.4. 
 Presidentti Pentti Vanninen toivotti juh-
lakokouksen kunniavieraat Sanna ja Mika 
Mustosen sekä klubin leidit ja leijonat terve-
tulleiksi tilaisuuteen.
 Lion Kalevi Saarelainen esitelmöi LC 
Helsinki/Sadan toiminnasta, aatteista ja ar-

KLUBIEN KUULUMISIA
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Koronan kurittaman toiminnan elävöittämiseksi 
LC Kustavi järjesti grillimakkaratarjoilun.

voista. Tervehdyksessään liiton puheen-
johtaja Sanna Mustonen puhui lionismin 
merkityksestä ja toiminnan yhteiskuntaan 
vaikuttavista sisällöistä. Iltaa vietettiin va-
pautuneissa tunnelmissa ja iloisella mielellä.
 Presidentti ilmoitti klubin päättäneen, 
että liiton katastrofirahaston kautta osallis-
tutaan Ukrainan sodan uhrien tukemiseen. 
Klubi tuki myös Cheerleading MM 2022 
-kisoihin osallistuvan Suomen edustusjouk-
kueen matkaa taloudellisesti.
 Klubin lions-ritaristo vahvistui kahdella
uudella jäsenellä, kun klubin presidentti ja 
lion Aimo Turkki lyötiin ritareiksi kummien 
Olavi Vannisen ja Matti Koistisen toimesta.
 Illan kruunasi lion Matti Koistisen puhe 
leideille sekä lady Anna-Liisan erinomaisen 
hauska tilaisuuden päätöslaulu.•

5  LC Lemi lahjoitti leluja 
iltapäiväkerhoille
LC LEMI OSALLISTUI joukkueellaan kesäki-
lometrikisaan 2021. Olimme päättäneet, että 
lahjoitamme joukkueeseemme osallistuji-
en määrän mukaan kaksi euroa per polkija. 
Osallistujamäärä jäi vaatimattomaksi, joten 
omalla päätöksellämme nostimme lahjoitus-
summan 300 euroon. Lahjoituksen kohteeksi 

valikoitui kouluilla toimivat iltapäiväkerhot 
Kuukanniemessä ja kirkonkylällä.
 Toiveissa kerhoilla oli saada pihaleikki-
välineitä, nukkeja ja autoja. Lahjoitukset toi-
mitettiin 26.4. Molemmissa lahjoitusseteissä 
oli muun muassa mölkky, kroketti, renkaan- 
ja pallonheittopeli, pikkuautoja, nukkeja, 
hiekkaleluja ja pihaharavat.
 Kesäkilometrikisaan 2022 on myös pe-
rustettu joukkue, joten LC Lemi haastaa 
kaikki liittymään Kilometrikisaan 2022, 
joka poljetaan 1.5.–22.9.2022. Liittyminen ja 
osallistuminen on maksutonta. Rekisteröidy 
osoitteessa www.kilometrikisa.fi/accounts/
register/. Kirjaudu sisään osoitteessa www.
kilometrikilsa.fi/teams/join nimellä LC Lemi 
ja osallistumiskoodilla Lemi22. Kun olet re-
kisteröitynyt, ja kirjautunut sisään, niin käy 
Omat tiedot-kohdassa valitsemassa kotikun-
naksesi Lemi. Tällöin kaikkien kilometrit 
kertyvän kuntakisassa Lemin hyväksi. Voit 
vapaasti jakaa linkkiä ja kutsua ystäviäsi liit-
tymään LC Lemi-joukkueeseen.
 LC Lemi etsii taas sopivan hyväntekeväi-
syyskohteen, johon lahjoittaa sopivaksi kat-
somansa summan.•
Kuvassa lahjoitus kirkonkylän iltapäiväkerholle, 
vastaanottajana Saila Vanamo. Lahjoituksen kävivät 
luovuttamassa Jouni (vas.), Kimmo ja Mikko.

6  Makkaratarjoilua ja 
lionstoimintaa Kustavissa
jouni kiekara

KORONAN KURITTAMAN toiminnan elävöit-
tämiseksi LC Kustavi järjesti lauantaina 26.2. 
grillimakkaratarjoilun Sale Majakan pihassa 
Kustavissa. Tapahtuma järjestettiin normaa-
listi hiihtolomaviikon lopussa järjestettävän 
Kustavin Talvitapahtuman sijaan. 
 Normaalisti Kustavin kunnan kanssa 
yhteistoimin järjestetyn Talvitapahtuman 
ohjelmaan ovat kuuluneet koululaisten sti-
pendien jako, lasten hiihtokilpailu ja kun-
nan pilkkimestaruuskisa. Näistä päästiin to-
teuttamaan ensimmäinen, jossa LC Kustavi 
myönsi stipendin toisen asteen opiskelijalle 
Lauri Jaloselle.
 Tapahtuma saatiin järjestettyä hyvissä 
olosuhteissa ja ammattimaisilla välineillä. 
Runsaslukuisena paikalla ollut leijonaveljes-
kunta sai tyydytettyä myös runsaslukuisen 
yleisön makkarannälän. Samassa tilaisuu-
dessa saatiin välittää iloista viestiä siitä, että 
Kustavin Lohimarkkinat voidaan suurella 
todennäköisyydellä järjestää jälleen elokuun 
ensimmäisenä lauantaina 6.8. Edellisen ker-
ran markkinat järjestettiin kaksi vuotta sitten 
vuonna 2019.•

5
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7  LC Kauhajoki/Aro 
täytti 50 vuotta
harri niemenmaa

LC KAUHAJOKI/ARO on perustettu 23 perus-
tajajäsenen voimin toukokuussa 1972. Pe-
rustajajäsenistä toiminnassa on yhä mukana 
Olavi Mäntymäki. Nyt klubissa on jäseniä 
24. Ladyt osallistuvat myös aktiivisesti.
 Juhlapaikkana toimi Kauhajoella ole-
va Ojalan Pakarin vintti. Klubin presidentti 
Heikki Yli-Korhonen sanoi tervetulopuhees-
saan, että 50 vuotta on merkkipaalu, jota kel-
paa juhlia.
 LC Kauhajoki-Aron luotettavina matka-
kumppaneina vuosien varrella ovat olleet 
Kauhajoen muut lionsklubit. Etenkin LC 
Kauhajoen kanssa on tehty paljon yhteistyötä.
 Koko historian ajan yhteiset aktiviteetit 
ovat olleet hyviä ja tuloksellisia. Ne ovat autta-
neet ihmisiä paremman elämän aikaansaa-
miseksi avustuksina kotimaassa ja ulkomailla.
 Juhlapuheen tilaisuudessa piti varapiiri-
kuvernööri Markku Ojala Isojoen lionsklu-
bista. Musiikkiesityksistä vastasivat Risto 
Ala-Ikkelä, Aatos Ilomäki ja Aarne Ketola. 
Juhlassa klubin sihteeri Tapani Ojala esitte-
li 50-vuotishistoriikin ja samalla hän myös 
kertoi klubin toiminnasta.
 Juhlassa myönnettiin Melvin Jones -jäse-
nyydet kuudelle klubin jäsenelle.
 Kevään aikana klubi antaa rahalahjoituk-
set kuuteen eri nuoriso- ja vanhustyön avus-
tuskohteeseen.• 

Melvin Jones -jäsenyydet myönnettiin 
Pertti Juntuselle (kolmas vas.), Jouko Keski-Pukkilalle, 
Tapani Ojalalle, Aimo Saarenpäälle, Ossi Viitalalle 
sekä kuvasta puuttuvalle Harri Niemenmaalle. 
Huomionosoitukset luovuttivat varapiirikuvernöörit 
Matti Kärnä (vas.) ja Markku Ojala sekä 
LC Kauhajoki-Aron presidentti Heikki Yli-Korhonen 
(oik.). Kuva: Reetta Pitkäkoski, Kauhajoki-lehti

8  Ahvenanmaa tunnettu 
frisbeegolfradoistaan
tanja sabel

LC ÅLAND/CULINARIA on aloittamassa uu-
den tradition. Saarivaltakunta on nykyään 
tunnettu Suomessa ja maailmalla todella hy-
vänä frisbeegolf-matkakohteena. 
 Jokaisessa 16. kunnassa on omat radat ja 
Maarianhaminan rata on Euroopan vanhim-
pia. Badhusparkin rata, eli Lions Disc Golf 
park Maarianhaminan keskustassa täyttää 
tänä vuonna jo 40 vuotta.
 Tätä juhlistaaksemme LC Culinaria jär-
jestää 80-luvun Discogolf-teemahyvänteke-
väisyyskilpailun 18.6. Tämä on todella hyvä 
syy lionien suunnata Ahvenanmaalle kesä-
lomareissulle. Frisbeegolfheiton lisäksi kil-
pailussa kisataan parhaasta 80-luvun asusta. 

Asu tulee olla päällä sekä kilpailun aika-
na että juhlissa kilpailun jälkeen. Kilpailun 
myötä kerätyt varat menevät lionien hyvän-
tekeväisyyteen.•

9  Tienreunat siisteiksi
tina viberg

KEVÄTAURINKO ON jo kivasti  sulattanut lu-
mia ja sehän tarkoittaa meillä päin sitä, että 
leijonia vilistelee tienposkissa muovipussien 
kanssa. 
 Jatkoimme LC Kokemäki/Jokilaaksossa 
syksyllä aloittamaamme siivouskävelyaktivi-
teettia Harjavallassa maaliskuussa ja huhti-
kuussa liikutaan Kokemäellä.•

10  LC Kitka antaa iloa lapsille 
LC KUUSAMO/KITKA on jo pidemmän aikaa 
tuonut iloa lasten leikkeihin. Yksi LC Kuu-
samo/Kitkan ahkerimmista jäsenistä, Pentti 
Kyyhkynen, on lähes 20 vuoden ajan raken-
tanut hoijakan lapsille Torankijärven ran-
taan. Hoijakka löytyy Tolpanniemestä Ur-
piaisentien päästä. 
 Voikin hyvällä miellä sanoa, että tässäkin 
on yksi tapa auttaa. Näin on rakennettu lap-

9
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Yksi LC Kuusamo/Kitkan ahkerimmista jäsenistä, 
Pentti Kyyhkynen, on lähes 20 vuoden ajan 
rakentanut hoijakan lapsille rantaan.
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sille ja myös muillekin hyvä ja hauska leikki-
paikka ja -väline. Hoijakalla kyllä saa kyytiä
jokaisen toiveiden mukaisesti. Toivotaan 
mahdollisimman monen hyödyntävän tä-
män LC Kuusamo/Kitkan tarjoaman liikun-
nan ilon.•

11  Yksi tie tuli päätökseen
juhani manninen

SOTIEN JÄLKEEN rakennettu talo Koivikko 
n:o 6 Lelkolassa tuli Raudusta sotaevakkoina 
saapuneiden Antti ja Agnes Kemppisen per-
heelle kodiksi. Rautulaisten tapaan Kemppis-
ten tie kulki Etelä-Savoon ja heidän kohdal-
laan Hirvensalmelle.
 Elämä jatkui rataansa, mutta kohta-
lo puuttui peliin. Tammikuussa 1953 Antti 
Kemppinen (s. 1903) oli hevosella rahdin- 
ajossa metsässä, kun hän jäi rekien alle ja 
menehtyi. Häneltä jäi vaimo Agnes (s. 1911) 
ja kolme kehitysvammaista lasta Aino (s. 
1933), Aaro (s. 1935) ja Martti (s. 1942).
 Elo jatkoi kulkuaan Koivikossa ilman 
isäntää vuoteen 1982, jolloin Agnes muutti 
lapsineen Hirvensalmen keskustaan. Agnes 
hoiti lapsensa vuoteen 1992, jolloin vakava 
sairaus vei hänen voimansa.
 Leijonat olivat Agneksen ja lapsien tuke-
na monissa asioissa. Hirvensalmen leijonat 
yhdessä LC Herttoniemen kanssa kustansi-
vat hänelle muun muassa virkistäytymisris-

teilyn Tukholmaan. LC Herttoniemi on LC 
Hirvensalmen kotimainen ystävyysklubi.
 Agneksen kuoltua lapset siirtyivät palve-
lutalo Heikinkodin asukkaiksi, missä Aino 
autteli keittiössä. Ainon päivät tulivat pää-
tökseen 2000. 
 Pojat olivat usein nähtyjä kirkonkylän 
raitilla. Ujonluoteinen Martti ystävystyi kir-
joittajaan tullen aina kovasti kertomaan jos-
takin. Yleisin aihe oli solmio ja lions-solmio-
neula, mitkä olin lahjoittanut hänelle. Martti 
kuoli 29.11.2020. Aaro, joka oli luonteeltaan 
hieman ”ärhentelevä”– muttei paha – jaksoi 
reilun vuoden vielä olla joukossamme. Aa-
ron voimat loppuivat 2022 ja hänet saatettiin 
toisten tapaan leijonien kantamana sukuhau-
taan isän, äidin ja siskosten viereen.
 Näin on yksi pitkä tie luovutetusta Rau-
dusta Hirvensalmen hautausmaalle tullut 
päätökseen, missä saimme leijonina olla tee-
mamme mukaisesti We serve – me palvelem-
me, mukana aina loppuun asti.•
Kuvassa Agnes Kemppisen 80-vuotispäivät 
15.9.1991. Vasemmalla Hirvensalmen leijonat 
Taisto Gynther, Juhani Manninen, Esko Kekkonen 
ja LC Herttoniemen leijonista Peter Fryckman, 
Kaarlo Mäkinen sekä kaksi herttoniemeläistä 
leijonaa. Päivänsankari Agnes on kuvassa oikealla. 
Kuva: Juhani Manninen

12  Lasten Leijonahiihto 
Kempeleessä
heikki mattila

LC KEMPELE/SAMPOLA järjesti Lasten Leijona-
hiihdot 20.3. Vihiluodon talvitapahtuman 
yhteydessä. Talvitapahtumaa suosi erityisen 
lämmin, keväinen sää. Tunnelmaan toi oman 
lisänsä jääkiekon olympiavoittaja Ville Pokka
yhdessä moninkertaisen paralympiakulta- 
mitalisti Pertti Sankilammen kanssa.
 Tapahtumaan osallistui yli 3 000 henki-
löä, kohderyhmänä lapset huoltajineen. Mo-
nipuolisen ohjelman merkittävä kohokohta 
oli LC Kempele/Sampolan organisoima Las-
ten Leijonahiihto. Hiihtoon osallistui 194 
lasta. Jokaiselle maaliintulijalle pujotettiin 
kaulaan upea, leijonasymbolia esittävä mitali.
 Suomen maastohiihdon pitkäaikainen 
päävalmentaja ja Leijonahiihdon kummi, 
Immo Kuutsa toi tapahtumaan arvokkaan 
katsauksen hiihdosta ja sen lisääntymisestä 
harrastus- ja kilpailumuotona. Immon kan-
nustavat terveiset saivat innostuneen vas-
taanoton.
 Tapahtuman yhteydessä esittelimme 
kuuluttajan, klubimme presidentin ja Per-
tin välittämänä lionstoimintaa ja Leijona-

Jokaiselle Lasten Leijonahiihtojen maaliintulijalle 
pujotettiin kaulaan upea, leijonasymbolia esittävä mitali.
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hiihdon organisointia Suomen Hiihtoliiton 
ja Lions-liiton yhteishankkeena.
 Koko tapahtuman ajan oli upeaa nähdä 
lasten iloiset ilmeet ja kokea onnistumisen 
riemu mainion hiihdon myötä. Leijonaveljet 
olivat upeasti järjestelyissä mukana.
 Tapahtuman kokonaisuudesta vastaavalle 
Vihiluodon kyläyhdistykselle parhaimmat kii-
tokset ja onnistumista tuleviin tapahtumiin.• 
Kultamitalia esittelee Ville Pokka, jääkiekon 
olympiavoittaja tältä talvelta sekä leijonaliivissä 
Pertti Sankilampi moninkertainen paralympia-
kultamitalisti.

13  Halkoprojektilla 
hyvää paikkakunnalle
reijo jokinen

TAAS ON YKSI niin sanottu halkoprojekti taka-
napäin. Perjantaina ja lauantaina LC Kuusa-
mo/Kitka laittoi koneen pyörimään ja miehet 
sen ympärillä hyörimään. Oli klapien teke-
misen aika. 
 Hommaahan on tehty jo useiden vuosien 
ajan. Aina myös Pölkky Oy on ollut osaltansa 
auttamassa tätä hyväntekeväisyysprojektia. 
Klapien tekoon tarvittavat koivut ovat saatu 
Pölkyltä. LC Kitka on sitten talkoilla hoitanut 
klapien teon ja myymisen eteenpäin. 
 Tänä vuonna saatiin tehdyksi yksi iso 
lava ääriään myöten ja lisäksi useampia pe-
räkärryllisiä. Tämä projekti on kaikkiaan oi-
kein mukava tapahtuma. Työn ohessa ennä-

tetään kertoa monenlaista juttua sekä ottaa 
kantaa päivän tärkeisiin tapahtumiin. Eipä 
taida myöskään niin sanotut sairauskerto-
mukset unohtua. Eikä eväspuolikaan ole 
koskaan unohtunut, sillä lauantaina oli jäl-
leen talkoolaisille tarjolla kahvia, pullaa ja 
makkaraa. 
 Projektista saatavalla tuotolla LC Kitka 
tekee hyväntekeväisyystyötä. Kohteet pääte-
tään klubin kuukausikokouksissa.•

14  Palveluhakemisto 
– olkaa hyvä!
leo tervo 

KLUBIMME LC SUONENJOKI/SOITTU toimitta-
maa palveluhakemistoa on julkaistu 80-lu-
vulta lähtien. Vielä vuosien 2008−2010 pal-
veluhakemistossa oli puhelinluettelo. Pe-
rinteiseen palveluhakemistoketjuun tuli 
muutaman vuoden tauko. Nyt julkaistu pal-
veluhakemisto on klubimme tämän kauden 
merkittävin aktiviteetti. Muita klubin aktivi-
teetteja olivat myös perinteiset joulukuusien 
ja vastojen myynnit sekä vappuarpajaiset.
 Palveluhakemiston toimialakohtaiset 
yritystiedot on ostettu Asiakastieto Oy:ltä. 
Palveluhakemistoa painettiin 4 500 kappaletta
ja jakelu hoidettiin ostopalveluna kaikkiin 

talouksiin Suonenjoella. Lisäksi hakemistoa 
on jakelussa muun muassa Suonenjoen kir-
jastossa.
 Toivomme, että palveluhakemistosta on 
sen käyttäjälle hyötyä. Siitä löytyvät yleiset 
hätänumerot, sekä kaupungin ja Sisä-Sa-
von terveyshuollon yhteystiedot, totesi pre-
sidentti Kari Hiltunen, Palveluhakemiston 
käyttäjälle -kirjoituksessaan.
 52-sivuisen paperiversion lisäksi palvelu-
hakemisto löytyy verkosta osoitteesta www.
suonenjoenpalveluhakemisto.fi. Sähköisen 
version tuottaminen onnistui, tulevan kau-
den presidentin, Antti Kolehmaisen ammat-
titaidolla. Paperisen version graafinen toteu-
tus on Anja Jääskeläisen.•
Kuvassa kauden 2021–2022 presidentti 
Kari Hiltunen. Kuva: Ismo Laine

15  Käsitöitä lahjoitukseen
tina viberg

LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSON klubilaisten 
kädet ovat olleet ahkerina ja lisäksi lahjoi-
tuksena olemme saaneet käsitöitä edelleen 
lahjoitettavaksi. Lahjoitimme muun muassa 
sukkia, lapasia, huiveja ja pipoja Ukrainan 
sodan alta pakoon lähteneille ihmisille pa-
kolaiskeskukseen.

Lahjoitimme sukkia, lapasia, huiveja ja pipoja 
Ukrainan sodan alta pakoon lähteneille ihmisille.

13
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 Oman lahjoituksen sai myös Satasairaa-
lan keskola, minne lahjoitettiin, peittoja, tur-
valonkeroita ja sukkia. Tämä oli jo kolmas 
lahjoitus tällä kaudella tähän kohteeseen.•

16  LC Huittinen juhli 
ja teki kouluille lahjoituksen
raimo ali-raatikainen

ON KULUNUT 50 vuotta siitä, kun LC Huit-
tinen perustettiin. Lauantaina 2.4. juhlittiin 
klubin ”viihteelliset viiskymppiset” paikalli-
sessa SMK-ravintolassa. Tilaisuuden juonta-
jina toimineet lionit Tarja Isokallio ja Pette-
ri Hurskainen kertoivat illan aikana pätkiä 
klubin toiminnan kohokohdista. Klubilla on 
ollut paljon isojakin aktiviteetteja, kuten Lei-
jona Leikkipuisto, kaksi laavua ja rakenteilla 
on kolmas laavu.
 Varainkeruuaktiviteeteilla on voitu aut-
taa lapsia, nuoria, vanhuksia ja muita avun-
tarvitsijoita. Juhlan kunniaksi klubi teki yh-
teensä 2 200 euron lahjoituksen. Huittisten 
viidelle alakoululle lahjoitettiin musiikin 
opetuksen tarpeisiin 400 euroa per koulu. 
Lisäksi lahjoitettiin 200 euroa englanninkie-
listen pelien hankintaan. Vieraana oli myös 
kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa puolison-
sa kanssa.
 Virallisen osuuden aloitti PDG Vesa 
Kynnysmaa. Hän kutsui avustajikseen 1VDG
Hannu Nurmikon ja presidentti Raimo 
Ali-Raatikaisen. Lion Petteri Hurskaisen yl-

lätykseksi hänet lyötiin juhlallisesti Lions- 
ritariksi. Melvin Jones Fellow -jäsenyydellä 
palkittiin lion Ilpo Ojala. Palkintoa olivat 
luovuttamassa Lions-liiton varapuheenjoh-
taja Heikki Mäki, Hannu Nurmikko ja Rai-
mo Ali-Raatikainen. Jäseniä palkittiin enem-
mänkin, esimerkiksi yhden ruusukkeen 
ansiomitaleilla.
 Perustajajäseniä klubissa on vielä kolme. 
He saivat ansiomerkin 50 vuoden palvelu-
työstä.
 Musiikki kuului illan ohjelmaan oleelli-
sesti, onhan klubin jäsenenä musiikkimies 
Jukka Ruusumaa. Juhlaan oli kutsuttu edus-
tajat myös naapuriklubeista. Kaikkiaan pai-
kalla oli lähes 70 leijonahenkistä ihmistä ja 
ilta toteutui viihteellisenä pikkutunneille 
saakka.•
Kuvassa kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa (vas.) 
vastaanottaa lahjoituksen presidentti 
Raimo Ali-Raatikaiselta. Keskellä 
1. varapiirikuvernööri Hannu Nurmikko. 
Kuva: Kata Sivunen

17  Autonäyttelyperinne 
jatkui Riihimäellä
TOVIN TAUON JÄLKEEN yhdistynyt LC Riihi-
mäki/Uramo–Kara toteutti lupauksensa ja 
järjesti Suuren Autonäyttelyn kaupungin 
vanhalla torilla sunnuntaina 24. huhtikuuta.
Tapahtuma ja autouutuudet kiinnostivat 
kaupunkilaisia ja tori täyttyi pian aamupäivän

aikana. Musiikki soi, onnenpyörää pyöritet-
tiin, virvokkeet maistuivat – osallistuimme 
rajoituksista vapaana. 
 Näytteilleasettajat pohjustivat kauppo-
jaan väen kierrellessä menopelien ja standien
lomassa. Liikkeessä tavataan! 
 Auringon ollessa korkeimmillaan tapah-
tuma huipentui huutokauppaan, jossa kun-
non käyttöauto ja upouusi sähköskootteri 
vaihtoivat nopeasti omistajaa. Kaikki näytti-
vät olevan tyytyväisiä päivään ja klubi käyt-
tää tapahtuman tuoton lyhentämättömänä 
paikalliseen hyväntekeväisyystyöhön. Hyvän 
asialla jälleen ensi keväänä!•

18  Muutoksen tuulia 
I-piirin vuosikokouksessa
ulla karppinen

I-PIIRIN PIIRIKUVERNÖÖRIKSI valitun Eija 
Tuomaalan viesti leijonille: yksin ei voi teh-
dä kaikkea, mutta jos jokainen tekee jotain, 
niin kaikki tulee tehdyksi.
 – Tulevan kauden tiimissä roolini on in-
nostaminen, kannustaminen ja uusien toi-
mintatapojen esille tuominen.
 Seuraavan kauden tiimi käynnistikin 
kauden suunnittelun jo viime marraskuussa.
 – Toimintasuunnitelmaa hiottiin toisen 
varapiirikuvernööri Sanna Loukkolan kans-
sa, joten kaksi seuraavaa kautta muodostavat 
jatkumon.

18
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 Eija viittasi myös Melvin Jonesin jo 100 
vuotta sitten esittämään ajatukseen muutok-
sesta.
 – Täytyi omaksua uusia tapoja tavoit-
teiden saavuttamiseksi jo silloin jatkuvasti 
muuttuvassa maailmassa. Melvin ymmärsi 
myös, että tehokas palvelu vaatii luovuutta, 
innovaatiota ja rohkeutta. Siihen pitää mei-
dänkin koko lionstoiminnassa pyrkiä.
 Liiton varapuheenjohtaja Heikki Mäki 
painotti myös avointa asennetta muutosta ja 
näkyvyyttä kohtaan.
 – Antakaa yksinkertaisimmallekin tari-
nalle siivet. Kertokaa palvelustamme.
 Muutoksen tuulet näkyivät myös ko-
kouspäivän aikana. Kokouspäivän rakennet-
ta oli muutettu hieman, asukoodina oli smart 
casual ja kenkäkoodina villasukat. Uusi Kii-
minkipuiston koulu on kengätön koulu, eikä 
sisätiloissa saanut olla ulkokengissä. Lähes 
kaikilla kokousedustajilla olikin pyynnös-
tämme villasukat jalassa.•
Kuva: Ulla Karppinen

19  Palvelupäivänä 
ilahdutettiin Härmänmaalla
tarja kojola

F-PIIRIN KOLMOSALUEEN kakkoslohkon pu-
heenjohtaja Jari Syväjärvi kehotti lohkonsa
klubeja toteuttamaan palveluaktiviteetin 
joulun 2021 tienoissa. LC Kauhava/Ilmatta-
ren naiset innostuivat palvelupäivästä.

 – Lahjoitimme 60 joulupussia hoivako-
tien asukkaille. Pusseissa oli tonttu, karkkeja, 
keksiä, jouluinen runo ja Lions-joulukortti. 
Kun liitosta kehotettiin ilahduttamaan palve-
lukotien asukkaita menneiden vuosien joulu-
korteilla, niin tuumasimme, että annetaan 
vähän enemmän kuin pelkkä joulukortti, 
sihteeri Pirkko Lakso kertoo.
 LC Kauhava/Helahoidon palvelupäivän 
ohjelmassa 7.12. oli kahvi- ja yhteislauluhet-
ki ikäihmisten palvelukoti Kauhavan Helmi-
rannassa.
 – Laulut olivat perinteisiä joululauluja. 
Säestäjinä toimivat Helahoidon veljet sekä 
veljistä koottu kuoro, presidentti Ilpo Pernaa
kertoo.
 Myös lapualainen LC Lapua/Fröökynät 
kirjoitti käsin tervehdyksen 125:een Lions- 
liiton joulukorttiin, jotka jaettiin Lapuan 
kaupungin hoivayksiköihin. Presidentti 
Tarja Kojola kävi toimittamassa kortit pal-
velukotiin. 
 LC Alahärmän presidentti Jarmo Lahti 
kertoo, että koronan kokoontumisrajoitusten 
takia klubi kävi Leporannan palvelukodissa
viemässä kermakakun asukkaiden iloksi, 
mutta joululaulut jäivät laulamatta viime 
jouluna.

20

 LC Ylihärmän palveluaktiviteetti järjes-
tettiin joulun alla seurakunnan grillikodalla 
EU-ruokapakettien hakijoille. Hakijoille tar-
jottiin grillatut makkarat, glögiä ja pipareita 
ja taustalla soivat joululaulut, LC Ylihärmän 
sihteeri Pentti Kujanpää kertoo.
 LC Lapua/Alajoki on hakenut pienkeräys-
lupaa ”tonkkakeräykselle” kauppojen auloi-
hin, ja keräyksen tuotto jaetaan Lapualle tul-
leille ukrainalaisille perheille maahanmuutto-
koordinaattorin kautta.•
Pirjo Kankaanpää (vas.) ja Pirkko Lakso (oik.)
LC Kauhava/Ilmattarista kävivät viemässä 
jouluiset pussit palvelukoteihin.

20  Mäntän sankarihaudoilla 
valaisevat lyhdyt
hannu polvinen

LC MÄNTTÄ oli jo pohtinut useiden vuosien 
ajan lyhtyjen tekemistä Mäntän hautausmaan
sankarihaudoille. Klubin suunnitellessa 
60-vuotisjuhlavuoteen sopivia kohteita, niin 
lyhtyjen hankinta valittiin yhdeksi kohteeksi.
 Lyhtymallia suunniteltiin yhdessä Män-
tän seudun koulutuskeskuksen opettajan 
Ville Lammisen kanssa ja koululla valmis-
tettiin mallikappale. Mänttä-Vilppulan seu-
rakunnalta tiedusteltiin, ottaisiko seurakunta 
vastaan lyhdyt lahjoituksena. Kirkkoneuvos-
to päätti ottaa lahjoituksen vastaan. Samalla 
kävi ilmi, että tilanne on ollut aiemmin on-
gelmallinenkin, kun tasaiselle nurmikolle 
tuodut kynttilälyhdyt ovat ajoittain lähteneet 
tuulen vuoksi vaarallisesti liikkeelle.
 Mäntän seudun koulutuskeskuksessa 
valmistettiin oppilastyönä 170 lyhtyä ruostu-
mattomasta teräksestä. Lyhtyihin kiinnitet-
tiin sotaveteraani- ja tammenlehvätunnuk-
set. Klubin jäsenet puhdistivat talkootyönä 
useina iltoina metallisia osia, kokosivat lyh-
tyjä ja erikseen tilattuja laseja.
 Lisäksi tässä kävi niin kuin usein käy, 
projekti laajeni säilytyslaatikoiden hankki-
miseen lyhdyille. Pyhäinpäivänä 2021 Män-
tän hautausmaalle sytytettiin 149 lyhtyä san-
karivainajien haudoille sekä kaksi lyhtyä 
Karjalaan jääneiden vainajien muistokivelle. 
Lopputulos oli kaunis, yhteneväinen ja juhla-
va sekä sankarivainajien muistoa kunnioitta-
va. Lyhdyistä on tullut klubille kiitosta hau-
tausmaalla vierailijoilta ja Mänttä-Vilppulan 
seurakunnalta.•
Kuva: Hannu Polvinen
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LC Mänttä hankki 
170 lyhtyä Mäntän 
hautausmaan 
sankarihaudoille.
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Matti Johannes 
Huuskola
LC Luhanka
s. 1.9.1929 Luhanka
k. 2.9.1919 Luhanka

Veli Tapio Koskinen
LC Luhanka
s. 16.4.1953 Korpilahti
k. 26.1.2022 Luhanka

Timo Lehtinen
LC Kerimäki
s. 16.6.1954
k. 1.11.2021

Pekka Pietilä
LC Pöytyä
s. 19.5.1934
k. 3.1.2022

Tryggve Pihl
LC Lappträsk-
Liljendal-Pernå
f. 16.5.1934
d. 8.1.2022

Sakari Ryömä
LC Pori/Ulvila
s. 9.7.1936
k. 15.11.2021

Antti Kaivola
LC Pöytyä
s. 29.11.1926
k. 2.1.2022

Seija Tuominen
LC Salo/Birgitat
s. 24.1.1940 
k. 20.1.2022

Aiju von Schöneman
LC Turku/Ancora
s. 17.10.1939 
k. 8.2.2022

Dan-Anders 
Granvik
LC Terjärv
f. 3.2.1947 Terjärv 
d. 21.3.2022 Terjärv

Pentti Kataja
LC Mänttä
s. 13.1.1943 Längelmäki
k. 26.9.2021
Mänttä-Vilppula

TAUNO HAMMAR 1927–2022
Omalla työllään auttamisen ykköseksi

Hyvän tahdon lähettiläs, taloustirehtööri 
Tauno Hammar menehtyi 94-vuotiaana.
 Hän oli Suomen suurin Lions-lahjoit-
taja. Postuumisti ilmestyneessä kirjassaan 
Auttamisen kerjäläinen hän laski kerää-
miensä lahjoitusten arvoksi 30 vuodessa 
340 000 euroa.
 1993 kansainvälinen vuosikokous oli 
Minneapolisissa. Maailmalta tulleiden 
15 000 ihmisen edessä palkittavaksi kutsut-
tiin Tauno Hammar. Hän oli omalla työllään koonnut Euroo-
pan ensimmäisen Melvin Jones -lionsklubin, Helsinki/Metsälän. 
Klubin jäsenet kuuluvat Melvin Jonesin nimeä kantavaan lahjoi-
tusyhteisöön 1 000 USD:n lahjoituksella. Matkalla vierailimme 
Lions-päämajassa Oak Brookissa. Siellä yhtenä nähtävyytenä on 
Melvin Jones -jäsenten nimiluettelo, josta moni löysi nimensä.
 Taunon työ vahvisti Suomea ja toi sille mainetta. Kun hän 
2003 vaihtoi uuteen klubiin, Lauttasaareen, Metsälän klubi oli 
lahjoittanut jo 54 000 USD, paljolti Taunon työllä.
 Seinillä olivat suurlahjoittajien messinkilaatat. Mukana yksi 
suomalainen, Tauno Hammar. Hän on edelleen Suomen ykkönen
yli 61 000 USD summalla.
 Tauno keräsi rahat ideoillaan ja työllään. 550 tallilyhtyä löy-
si uuden omistajan ja apua tarvitsevat avun. 2009 Tampereen 
Europa Forumissa lyhdyn omistajiksi tuli kaksi presidenttiä, 
Martti Ahtisaari ja Lions-presidentti Eberhard Wirfs.
 2011 Lions-liiton vuosikokouksessa Vaasassa Taunolle luo-
vutettiin kansainvälisen Lions-järjestön korkein tunnustus 
Ambassador of Good Will, hyvän tahdon lähettiläs.
 Palkinto tuli hyväntekijän työstä. Tauno Hammar ei ollut 
hautunut johtajan viroissa, vaan hän oli Suomen lionien suur-
lahjoittaja.
 Lions-järjestön 1. näönsuojelukampanja oli 1993–1994. Tauno
Hammar keräsi 54 000 USD, josta 30 000 USD omana lahjoituk-
sena. Hänen klubinsa LC Helsinki/Metsälä oli Euroopan toiseksi 
paras ja koko maailmassa 12.
 2. näönsuojelukampanjassa 2007–2008 Tauno keräsi Lautta-
saaren klubissa 35 000 USD, joista 25 000 omana lahjoituksena.
 Toimiessaan oman piirinsä LCIF-johtajana hän rekrytoi 34 
uutta jäsentä Melvin Jones yhteisöön.
 Suomen leijonien tavaramerkki on Punainen Sulka. Ham-
mar teki työtä viidessä kampanjassa 1984, 1990, 1999 ja 2006 ja 
2016. Nykyrahassa hän keräsi yli 100 000 euron tuloksen. Vuo-
sina 1990 ja 2006 hänen klubinsa oli Suomen paras.
 Miten hänestä tuli Suomen suurin Lions-lahjoittaja? Sen te-
kivät sitoutuminen hyvän tekemiseen, idearikkaus, ahkeruus, 
taitavat kädet ja myönteiset myyntimiehen taidot. 
 Tauno Hammarin elämänkaarta voi kuvata nimellä ”Lähetti-
pojasta miljoonamieheksi”. Hänen tiensä kulki monien vaihei-
den kautta Salaman lähettipojasta oman yrityksen omistajaksi. 
Siihen matkaan sisältyi arvokkaita asioita, puoliso Anna-Mari, 
omat tyttäret, lapsenlapset ja syntymäkunta Kauvatsa.
 Suomen Lions-järjestön onni on, että hän ei käyttänyt lah-
jojaan vain oman kassan keräämiseen, vaan tuhannet ihmiset 
Suomessa ja maailmalla saivat avun hänen omistautumisensa ja 
taitojensa kautta.•

pid harri ala-kulju

Tauno Hammar
LC Helsinki/Lauttasaari  
s. 28.4.1927 
k. 29.3.2022

Carl-Gustaf Wasenius
LC Turku/Merileijonat
s. 18.3.1948
k. 12.2.2022

palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsentemme kuva, 
klubi, syntymä- ja kuolinaika. varsinaiset muistokirjoitukset 
julkaistaan suomen lions-liiton kotisivuilla olevassa muisto-
lehdossa www.lions.fi/jasenille/jaseniamme-muistaen. 
lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona osoitteeseen 
toimitus@lions.fi.

MUISTOKIRJOITUKSET
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Monta tapaa tehdä hyvää.

Paikallisten lionsklubien koti- ja Facebook-sivut sekä www.lions.fi ja www.lionsclubsorg/fi
De lokala lionsklubbarnas hem- och Facebooksidor samt www.lions.fi och www.lionsclubsorg/sv

Lisätietoa / Tilläggsinfo

Tule mukaan
Lionstoiminta on vapaaehtoista palvelutyötä ja siihen voi kuulua jokainen, 

jonka sydän sykkii auttamisen halua. Kansainvälinen Lions-järjestö muodostuu 
lionsklubeista, joita on yli 200 maassa. Järjestöön kuuluu noin 1,4 miljoonaa lionia. 

Suomessa on satoja klubeja ja niissä tuhansia jäseniä. Klubit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä 
ja ne kuuluvat kansainväliseen Lions-järjestöön ja Suomen Lions-liittoon.

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

Många sätt att göra gott.
vill du hjälpa dina medmänniskor nära och fjärran, kom med i lionsverksamheten.

Kom med
Lionsverksamheten är frivilligt servicearbete och till den kan höra vem som helst, 

vars hjärta slår för att hjälpa. Internationella Lionsorganisationen består av klubbar 
i mer än 200 länder. Till organisationen hör ca 1,4 miljoner lion. Det finns hundratals klubbar 

i Finland med tusentals medlemmar. Klubbarna är registrerade föreningar 
och hör till internationella organisationen och Finlands Lionsförbund.
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PÅ SVENSKA
Många sätt att göra gott.
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Paikallisten lionsklubien koti- ja Facebook-sivut sekä www.lions.fi ja www.lionsclubsorg/fi
De lokala lionsklubbarnas hem- och Facebooksidor samt www.lions.fi och www.lionsclubsorg/sv

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

Många sätt att göra gott.
vill du hjälpa dina medmänniskor nära och fjärran, kom med i lionsverksamheten.

Kom med
Lionsverksamheten är frivilligt servicearbete och till den kan höra vem som helst, 

vars hjärta slår för att hjälpa. Internationella Lionsorganisationen består av klubbar 
i mer än 200 länder. Till organisationen hör ca 1,4 miljoner lion. Det finns hundratals klubbar 

i Finland med tusentals medlemmar. Klubbarna är registrerade föreningar 
och hör till internationella organisationen och Finlands Lionsförbund.

K
lubben bildades i början av 2019 i 
Mariehamn av ålänningar som vill 
göra gott i Lions anda och samtidigt 
njuta av god mat och dryck. Lion 
Tanja Sabel konstaterar att Lions 

Culinaria är ett fantastiskt sätt att kombinera 
nytta med nöje. 
 – Klubben har nu drygt 30 medlem-
mar och livsnjutare, både kvinnor och män. 
Coronakrisen blandade lite bort korten men 
vi har i alla fall hållit uppe verksamheten un-
der de två senaste åren. Tyvärr har mötena 
mest hållits digitalt men vi har också kunnat 
hålla några fysiska möten, säger hon.
 På sistone har det ändå gått att ordna fy-
siska träffar igen och inför jul träffades exem-
pelvis medlemmarna i hemmamiljö och till-
redde och njöt av en god middag tillsammans. 
 –  Vi har nu igen börjat kunna ha med-
lemsmötena på restaurang, gjort företagsbe-
sök och bland annat ordnat en konjaksprov-
ning. Klubben har i enlighet med sitt tema 

Meny för Ukraina
LC Åland Culinaria är en lite annorlunda lionsklubb; den gör bokstavligen 
gott vid sidan av välgörenhetsverksamheten. I juni arrangerar klubben 
också en discgolftävling för att fira att örikets första bana fyller 40 år. 
bo ingves

också som tradition att stöda behövande fa-
miljer med julmat, säger Sabel.

Lejonrum till sjukhuset
Klubbarna på Åland och i hela A-distriktet 
har ett gott samarbete, vilket nyligen resulte-
rade i att det nya Fyrsjukhuset vid Åbo uni-
versitetssjukhus fick rum där föräldrar till 
barn- och ungdomspatienter som behöver 
högspecialiserad vård kan övernatta. 
 – De här så kallade Lejonrummen an-
vänds också av familjer från Åland så det var 
ett viktigt projekt även för oss. Sammanlagt 
samlade klubbarna i A-distriktet in ungefär 
50 000 euro för det här ändamålet, säger Sabel.  
 En stor nyhet är enligt henne att klubben 
under året har inlett en ny typ av samarbete
med restauranger i Mariehamn i form av 
menyer där delar av intäkterna går till Lions 
välgörenhet, nu senast till Ukraina. Medlem-
marna har marknadsfört restaurangernas 
välgörenhetsmeny via social media. 

 – Det känns bra att kunna hjälpa en 
bransch som varit trängd de senaste åren på 
grund av covid genom att locka fler till res-
taurangbesök. Det bästa är att samtidigt kan 
vi hjälpa de krigsdrabbade. 

Välgörande discgolftävling
Samtidigt som LC Åland Culinaria är Fin-
lands första regelrätta temaklubb, alltså en 
lionsklubb som samlar medlemmar med ett 
visst gemensamt intresse, för den också ak-
tivt fram diskgolf som en bra motionsform 
för de flesta människor. Ett nytt steg tas inför 
midsommar i form av en diskgolftävling för 
välgörande ändamål som klubben arrangerar 
tillsammans med Ålands Discgolf förbund 
för att fira den 40 år gamla niohålsbanan i 
Badhusparken i Mariehamn.
 – Den är en av de äldsta i Europa så det är 
en bra orsak att fira i form av en tävling med
80-talstema på banan lördagen den 18 juni 
2022. Efterfesten med disco på temat är på 
restaurang Indigo där allt från maten och 
musiken kommer att andas 80-tal. Förutom 
själva discgolftävlingen tävlas det också om 
vem som har den snyggaste 80-talsklädseln. 
Den ska man ha på sig både på tävlingen och 
på efterfesten, säger Sabel.
 Hon berättar att Ålands Discgolf förbund 
ställer upp med rutinerade spelare som faddrar. 
 – Genom att spela med dem kan nya och 
mindre erfarna spelare komma in i sporten 
på ett bra sätt. Dessutom blir tävlingen san-
nolikt jämnare och mer spännande. Tävling-
en blir en Best Shot Double där endast en i 
paret får vara en rankad spelare, säger Sabel.
 Anmälningsavgifterna är 10 euro för 
vuxna och 5 euro för ungdomar under 18 år. 
Intäkterna går till klubbens välgörenhet. 
 – Som sporre har vi fått fina vinster som 
donationer. Det är upplagt för en fin tävling 
och tanken är att den ska bli ett årligen åter-
kommande event, säger Sabel.•

LC Åland Culinaria visar att lionsverksamheten inte alltid behöver vara så allvarstyngd; man kan lika bra 
umgås genom att laga mat tillsammans. Från vänster Björn Hägerstrand, inkommande periods president 
Niclas Åberg och Erik Fogner.

Discgolfen är så högt rankad på Åland att sportens 
40 år på öriket har fått ett eget frimärke. 
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JAG HAR ALDRIG haft mycket av en grön tum-
me men jag vet vikten av trädgårdsarbete. Jag 
vet att vi kommer att skörda det vi sår. Och 
om vi inte planterar vänlighetens och kärle-
ken frön kommer vi inte att se freden växa.
 Varje år får elever visa oss vad ordet fred 
innebär för dem genom våra fredsaffisch- 
och essätävlingar, och resultaten upphör inte 
att förvåna mig. De målar vackra, livfullt fär-
gade porträtt som visar kärlek och harmoni; 
förmågan att dela och förstå. Jag uppmuntras 
av deras vision om potentialen i världen. Och 
även om alla deras versioner av fred är olika, 
finns det en röd tråd: De skildrar alla en uni-
versell gemenskap. 
 Fred är något som bara kan hända när vi 
alla erkänner vår universella gemenskap. Jag 
är du och du är jag.
 Jag tror att världen är kapabel till verk-
ligt mycket kärlek och medkänsla. Jag tror att 
världen kan känna frid. Och det börjar med 
att vi hjälper varandra. Det börjar med Lions. 
 Lions, för all kärlek du ger till världen. 
Tack för att du är ett fredens frö. Det är min 
största förhoppning att varje god gärning vi sår
kommer att skörda många andra i gengäld, 
tills vi alla ser hur sammankopplade vi är. 
 Och så småningom kommer freden – 
inte bara som ett begrepp, utan som en verk-
lighet – att växa fram överallt i vår värld.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
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Så fredens frön

douglas x. alexander
Internationell president, 
Lions Clubs International

Tror du att du kunde vara 
en internationell hjälpare?
Kriget i Ukraina och flyktingarna därifrån till Finland har 
tagit bort fokus från andra internationella händelser. 
Det är uppenbart att kriget i Europa påverkar oss alla. 
Samtidigt påverkar kriget också situationen längre bort.

raino heinonen och markus flaaming

M
ånga utvecklingsländer und-
rar om de har råd att köpa 
spannmål som blir allt dyrare. 
Även om pandemin har kun-
nat motas med vacciner har Sri 

Lanka mött ett annat oväntat problem: tu-
ristströmmarna från de två viktigaste län-
derna, Ryssland och Ukraina, har torkat in. 
Intäkterna från teexporten har minskat.
 På webben kan man läsa att pengarna 
i landet, som redan kämpar med en valu-
takris, nu har tagit slut och att man behövt 
genomföra strömavbrott som varar i över 
tio timmar. Invånarna har köat för bräns-
le och folk demonstrerar på gatorna. Lån 
har erhållits från Kina, Indien och IMF, och 

som ett resultat växer i synnerhet Kinas 
inflytande, liksom i så många utvecklings-
länder.
 Under årtiondena har ett mycket brett 
nätverk av samarbete mellan människor 
vuxit fram mellan våra länder. Vid sidan 
av årsmötet i Chicago undertecknades det 
första vänskapsavtalet mellan multipeldi-
strikt och samarbetet med lankeserna var 
fortsatt livligt fram till pandemins utbrott. 
Lyckligtvis var Nethseta Eye Hospital i Rat-
napura helt färdigställt för några år sedan. 
Efter coronaviruset måste vi nu möta pro-
blemen med valutakrisen.

Över 160 000 patientbesök
Ögonsjukhusets primära funktion är att 
återställa synen på gråstarrspatienter. De 
tjänster som sjukhuset tillhandahåller är 
gratis för de behövande. Även om intäk-
terna från betalande patienter täcker sjuk-
huskostnaderna, är målet att göra fler gratis 
operationer än betalda operationer. Men på 
grund av coronaviruset har de lokala lions-
klubbarna inte på ett par år kunnat orga-
nisera de screeningläger från vilka slussas 
till sjukhuset.

Ögonsjukhusets främsta uppgift 
är att återställa synen på personer 
som lider av gråstarr.
FOTO: HEIKKI HEMMMILÄ
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ORDFÖRANDEN

Bekanta er med grannskapet
’’CARPE DIEM – FÅNGA DAGEN!’’, ”Var redo!”, ”Vi hjälper”. Klassiska fraser och sym-
boler med det gemensamma att de uppmanar oss till vara vakna och ta itu med saker 
alltid när det finns en chans.
 Ibland fastnar våra klubbar i en oro för att de fina traditionella aktiviteterna tor-
kar in och man inte förmår att djärvt se på andra möjligheter. Lösningen kan ibland 

komma utifrån i form av en hjälpbegäran eller att nå-
gon tar kontakt för att starta ett samarbete. Det gäller 
att ta fasta på dessa erbjudanden.
        Varför tar sig inte klubben en liten promenad, 
klädda i lionsvästar och medfö-
rande anteckningsutrustning, 
kikare och sopsäckar. Låt 
oss långsamt gå genom byn 
eller längs gatorna i vår 

egen förort med ögonen och sinnet på skaft.
 Från vägrenarna plockar vi flaskor, burkar och skräp 
samtidigt som vi observerar var det finns graffiti, platser 
som skulle behöva renoveras, bristande skyltning eller  
brist på bänkar och sopkärl. Vi går genom de företag 
som kunde vara lämpliga partner eller sponsorer och 
som kommer att kontaktas direkt nästa vecka.
 Låt oss hjälpa en gammal kvinna över gatan, en katt 
ned från ett träd och ingripa i ett gräl på en lekplats. 
Låt oss fråga dem vi möter hur man kunde göra när-
miljön bekvämare och hur Lions kunde hjälpa till. 
Samtidigt får vi frisk luft, förbättrar vår kondition 
och aktiverar vår hjärnaktivitet i samband med 
att vi rör på oss utomhus. 
 Om promenaden upprepas i början av 
klubbkvällarna är det mycket möjligt att vi 
snart kunde engagera närinvånarna i lions-
verksamheten! För att nå detta måste vi sy-
nas och berätta om våra hjälpinsatser. Vi 
är öppna för förändring och öppna för nya 
medlemmar!•

55

Låt oss fråga 
dem vi möter 
hur Lions kunde 
hjälpa till.

sanna mustonen
Ordförande 2021–2022
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 Sjukhuset började behandla patienter 
2012 och hittills har det haft över 160 000 pa-
tientbesök, av vilka omkring 41 000 patien-
ter har kommit via de screeningläger som 
organiserats gemensamt av sjukhuset och 
klubbarna. Mer än 23 000 fall av gråstarr har 
hittats. Det har gjorts cirka 11 000 gratisope-
rationer och lika många 11 000 betalda ope-
rationer. Det har med andra ord funnits lika 
många patienter som det finns invånare i en 
finländska stad!
 Lions Sri Lanka-vänner har uppdaterat 
sitt innehåll på Lionsförbundets webbplats. 
Via dem är det också enkelt att hjälpa dem 
som är i nöd. Be en vän som är intresserad av 
internationella aktiviteter att delta – han eller 
hon behöver inte ens vara medlem i Lions ef-
tersom förbundet har ett insamlingstillstånd. 
Samtidigt är det värt att följa med hur de glo-
bala prioriteringarna mellan staterna föränd-
ras eftersom det påverkar både våra vänner i 
världen och oss europeiska lejon.
 Kom med i denna humanitära insats!•
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Välkommen till Kouvola!
Finlands Lionsförbunds 69:e årsmöte hålls 
den 10–12 juni i Kouvola. Det är igen möjligt 
att personligen träffa bekanta och nya 
människor när årsmötet igen hålls som 
fysiskt möte efter en paus på två år.
ÅRSMÖTET /årsmötets kommunikationskommitté

I
tidningen finns årsmötets informations-
paket men den färskaste informationen 
finns på årsmötets hemsida. Kouvola kan 
nås enkelt med tåg, bil eller buss.
    Det finns gott om parkeringsplatser 

i närheten av möteslokalen. Transporter har 
ordnats mellan hotellen och mötesplatsen 
och även till fots går det att röra sig bekvämt 
eftersom Kouvolas centrum är kompakt. Vi 
har sammanställt en karta på mötets hemsi-
da där de viktigaste platserna relaterade till 
mötet är utmärkta.

Kanada står redo 
för Lions
VID ÅRSKONGRESSEN LCICon 2022 kan 
Lions och Leos träffas igen och uppleva 
plenarsessioner, serviceaktiviteter, under-
hållning med mera.
 Vid Lions Clubs Internationals 104:e 
årsmöte i Montréal den 24–28 juni kom-
mer du att kunna delta med världens lion 
i många evenemang.
 Njut av musik och underhållning med 
toppartister från hela världen. Fira kultu-
rell mångfald genom att delta i den inter-
nationella paraden tillsammans med an-
dra medlemmar. Lär dig nya och förfina 
befintliga färdigheter i seminarier som 
leds av experter.
 Lyssna till världskända talare. Hjälp 
Montréals invånare i projekt över hela sta-
den. Träffa och prata med personal från 
Lions Clubs International om hur hjälpin-
satserna kan förbättras, skapa nya möjlig-
heter, använda viktiga resurser med mera.
 Delta i den spännande avslutningen 
av Kampanj 100, vår stiftelses historis-
ka insats att säkerställa framtiden för era 
hjälpinsatser.
 Om du är delegat i en lionklubb som 
har uppfyllt sina skyldigheter kan du avge 
din röst i det internationella valet.
 Följ den uppdaterade informationen 
på LCICon 2022 Montréal (lionsclubs.org)
för att se vad som kommer att hända på 
kongressen!
 Eftersom inte alla kan resa till Kanada 
kommer kongressen delvis kunna ses vir-
tuellt mot en nominell avgift för att täcka 
kostnaden för videosändningen och platt-
formen. Mer information och anmälan 
finns på hemsidan lcicon.lionsclubs.org/fi/.

• På fredagen valtenter med 
 CC- och VCC-kandidaterna
• Temat för fredagens öppningsfest 
 är 1920-talet och förbudslagen
• Lördagen inleds med flaggmarschen
 och kransnedläggning
• På lördagen ARS-lunch och
 Melvin Jones-cocktailbjudning
• Lördag kväll avslutas med galamiddagen
• På söndagen välgörenhetskonsert 
 med Arttu Wiskari
• Den internationella presidenten
 Douglas X. Alexander deltar 
 också i årsmötet 

DET HÄNDER I KOUVOLA
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• Se mötesveckoslutets schema 
 www.vk2022kouvola.fi.
• Nyheter finns också på Facebook  
 www.facebook.com/
 VK2022Kouvola.
• Årsmötesmaterial finns på adressen
 www.lions.fi/jasenille/jasensivut/
 kokoukset/kokousmateriaaleja
 vuosikokous-2022/

AKTUELL INFORMATION

 De extra programmen tar dig till olika 
delar av vår stad. Vår ort har vuxit runt skogs-
industrin, och miljöerna kring Verla fabriks-
museum och Taideruukki berättar sin del av 
historien. I den 120 hektar stora parkskogen
Arboretum Mustila finns över 100 olika 
barrträd och cirka 200 olika arter av lövträd 
samt hundratals olika buskar och perenner. 
På mötets hemsida finns tidtabellerna och 
bussarnas rutter.
 Repovesi nationalpark erbjuder vandrare, 
cyklister och kanotister stigar och vattenle-
der av olika svårighetsgrad 50 kilometer från 
Kouvola. Repovesi kan nås med buss från 
Kouvola och där finns också Elvings torn, en 
av de lokala Lions aktiviteterna, som är öppen
på möteshelgen och även på fredagen.
 För barn erbjuder till exempel nöjespar-
ken Tykkimäki och vattenparken Aquapark 
mycket att göra. De ligger invid varandra 
bara några kilometer från Kouvolas centrum, 
så de mest energiska kan tränga in båda på 
sina dagsprogram. Det är också värt att kom-
ma ihåg stadens discgolfbanor; den närmaste
ligger precis intill mötesplatsen. På söndag 
kulminerar helgen i en välgörenhetskonsert 
med Arttu Wiskari.
 Låt oss göra möteshelgen till den bästa 
någonsin!• 
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Ukrainarna gav som tack sitt lands flagga. Tillställningen kröntes av en borsjtjsoppa gjord på ukrainskt vis.
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et var klubbens medlem Jorma 
”Jopi” Jauhiainen som hade före-
slagit att klubben kunde hämta en 
busslast ukrainska flyktingar till 
Finland då utbildningssamkom-

munen i Ylä-Savo hade lovat att kostnads-
fritt låna en buss för projektet. Dessutom 
gav samkommunen ett betydande ekono-
miskt stöd för att täcka bränslekostnaderna.
 När besluten hade fattats lät vi djungel-
trumman berätta om vårt projekt. Den vä-
gen fick vi sponsorer, bland annat artisten 
Juha Tapio. Innan vi åkte fylldes bussen 
med donerade saker som hade samlats in 
på nolltid.
 Vår klubb deltog med ett tremanna-
lag. Jopi och Seppo Halonen fungerade 
som busschaufförer och jag var observa-
tör och reporter. För logistiken till och från 
Polen ansvarade föreningen Silta 22 som 
har grundats med tanke på flyktingkrisen 
i Ukraina.
 På långfredagsmorgonen satte vi segel. 
På vägen plockade vi upp en tredje chauf-
för från Kuopio, Pekka, och en fjärde från 

På väg efter ukrainska flyktingar 
från Polen
LC Iisalmi/Koljonvirta förverkligade en modig 
ide och hämtade 32 ukrainska flyktingar från 
Jaroslaw och Przemysli i Polen till Finland.
hannu nyman

Helsingfors, Kimmo. Två andra viktiga 
personer som anslöt sig var tolken Natalie 
och sjuksköterskan Tarja. De hade alla ord-
nats av Silta 22. Tallink erbjöd gratis resor 
och lunchbuffé.

Kom och fira
Det internationella årsmötet 2022 kommer 
bland annat att rösta om ett förslag om att 
höja den internationella medlemsavgif-
ten. Enligt förslaget kommer internationel-
la medlemsavgifter att höjas enligt följande 
schema: en ökning med 3 USD den 1 juli 
2023, en ökning med 2 USD den 1 juli 2024 
och en ökning med 2 USD den 1 juli 2025. 
Läs mer om detta på www.lions.fi/uutishuone/
ajankohtaista/kansainvalisen-jasenmaksun-
korotuksesta-aanestetaan/.
 Lions Clubs International tilldelade årets 
humanitära pris till Dr. Helena Ndume, 
chef för oftalmologi vid Windhoek Central 
Hospital i Namibia och en samarbetspartner 
på SEE International. Men innan hon blev 
världskänd hade hon en dröm om att hjälpa 
andra.
 1995 träffade Dr. Ndume chefen för SEE 
International och de började arbeta tillsam-
mans för att genom förebyggande arbete be-
kämpa blindhet i Namibia. Sedan dess har 
hon ägnat sig åt att hjälpa blinda och synska-
dade i Namibia och andra utvecklingsländer. 
Han har genomfört över 35 000 ögonopera-
tioner gratis i sitt hemland Namibia, Angola 
och andra länder.
 Som en hyllning till hennes humanitära 
insatser och arbete inom medicin kommer 
Dr. Helena Ndume att tilldelas Lions humani-
tära pris 2022 vid årskongressen den 28 juni.•

Kriget i Ukraina 
har berört 
många personer.

 På lördagen kom vi till en liten by nära 
staden Jaroslaw. Donationsmedlen tömdes 
i bygdegårdens stora sal. Vi hörde att de 
möjligen redan samma kväll skulle fortsät-
ta sin resa till Ukraina. Största delen av blö-
jorna skulle gå till fronten för att tjäna som 
sulor i soldaternas skor.
 Ukrainarna insisterade på att done-
ra sitt lands flagga till oss och rörelsen var 
stor när vi såg texten i flaggan: Kiitos LC Ii-
salmi/Koljonvirran lionit suuresta avusta ja 
huolenpidosta (Tack LC Iisalmi/Koljonvirta 
Lions för er stora hjälp och omsorg). >>>

Delta i Lions Clubs Internationals 
104:e internationella årskongress i Montréal 

för att se hur vi lion tillsammans 
övervinner de nya utmaningarna.

FOTO: PIXABAY
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Ekonomin klarade av 
det andra coronaåret
Vid förbundets årsmöte i juni i Kouvola fastslås Finlands Lionsförbunds 
bokslut för perioden 2020–2021. Under hela den perioden påverkade 
Covid-19-pandemin samhället och naturligtvis lejonaktiviteterna.
petri kaukiainen, verksamhetsledare

Finlands Lionsförbunds 
ekonomi är stabil.

Coronan påverkade förbundets ekonomi framför allt genom att ekonomins volym minskade.

 I praktiken kompenserar beslutet från 
årsmötet 2020 om att höja förbundets med-
lemsavgift med 2 euro för minskningen av 
medlemsantalet. Syftet med höjningen av 
medlemsavgiften var att säkerställa att fyra 
tryckta exemplar av tidningen LION kan ges 
ut årligen också i framtiden.

E
nskilda klubbar kunde inte bedriva 
sin verksamhet och på motsvarande 
sätt drabbade coronan också förbun-
dets ekonomi och verksamhet. När 
det var färre evenemang och andra 

händelser minskade å andra sidan utgifter-
na vilket innebär att effekterna på ekonomin 
inte var särskilt dramatiska.
 Räkenskapsårets resultat blev 28 046, 42 
euro, vilket var något mer positivt än den av 
årsmötet godkända budgeten som visade ett 
underskott på drygt -6 000 euro. Förvalt-
ningens resultat före fondöverflyttningar och 
avskrivningar var 41 824 euro och resultatet 
av förbundets (administrativa) aktiviteter var 
-19 188 euro.
 Coronapandemin påskyndade medlems-
avgången. Framför allt anslöt sig färre nya 
medlemmar än vanligt. Det var helt naturligt 
eftersom klubbarna hade mindre aktiviteter 
än normalt. Samtidigt avgick något fler med-
lemmar än under normala år. Trots den ne-
gativa medlemsutvecklingen var förbundets 
medlemsavgiftsintäkter oförändrade. 

Katastroffonden får mera medel
Förbundets katastroffond hade små möjlig-
heter att hjälpa under föregående period och 
i slutet av perioden var fondens kapital drygt 
26 000 euro. Under perioden diskuterades 
om fonden borde avvecklas men till slut kom 
man fram till att katastroffonden var nöd-
vändig för förbundet och att fondens kapital 
i stället i fortsättningen ska ökas konsekvent. 
Som ett första steg beslutade årsmötet 2021 

Leendena bröt fram
Efter den enda nattsömnen på resan häm-
tade vi från förläggningarna de flykting-
ar som anförtrotts oss. Förläggningarna 
var stora köpcentrum som stod tomma. 
Förhållandena i dem var inte omänskliga 
men beklämmande. Flyktingarnas per-
sonliga utrymme motsvarade ungefär en 
enkelsäng.
 På gården till mottagningscentret i 
Przemysl fanns en amerikansk matservi-
cestation och en italiensk pizzeria som er-
bjöd gratis mat under bar himmel. Kriget 
i Ukraina har berört människor.
 Flyktingarna kunde äntligen andas ut 
och allvaret förbytas i leenden då vi hade 
klarat av poliskontrollen. Vid ett service-
ställe som upprättats av polska frivilliga i 
Lublin fick flyktingarna mat och det de-
lades gratis ut bland annat leksaker och 
kläder. Den mest efterfrågade produkten 
var ett förbetalt telefonabonnemang som 
erbjöds av två olika företag.
 Resan fortsatte igen och det var först 
i Estland som det gällde att visa upp pas-
sen. I Helsingfors tillfrågades om alla flyk-
tingar hade en plats att bo på. Då svaret 
var ja kunde resan fortsätta.
 Eftersom bara drygt hälften av flyk-
tingarna skulle komma med oss ända till 
ändstationen måste det ordnas med trans-
port för de övriga. En mor och son var till 
exempel på väg till Pihtipudas men det 
räckte med att skicka en förfrågan till LC 
Pihtiputaa för att ordna den transporten. 
Samarbete ger styrka!•

LC Iisalmi/Koljonvirta på väg mot Polen för att 
hämta ukrainare i trygghet. Från höger Jorma 
Jauhiainen, Seppo Halonen och Hannu Nyman.
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Glädje för barn och unga
UNDER DEN GÅNGNA VINTERN hade vi äntligen tillräckligt med snö över hela landet. 
Även om man ibland kunde tröttna på allt snöarbete och det krångel som snön förde 
med sig, erbjöd den vita vintern också mycket glädje. Den mörka årstiden är mycket 
ljusare och vackrare när det finns ett vitt snötäcke på marken och i träden. För vin-
tersportentusiaster skapar snön en ram för livliga aktiviteter. Speciellt för skidentusi-
aster har det varit en fröjd att bege sig ut i spåret så gott som från den egna tröskeln.
 Den snöiga vintern och coronapandemins tillbakagång gav äntligen klubbarna 
möjlighet att anordna Barnens Lejonskidning över hela landet. Under vintern hölls 

barnskidtävlingar på närmare 40 orter och över 
3 000 barn deltog i evenemangen. Detta åter-
speglades också i försäljningen av skidmedaljer. 
I april fanns det knappt mera än 400 medaljer 
kvar i webbutiken. 
   Det mest synliga evenemanget var Barnens 

snödagar som ordnades i februari i samband med Helsingfors skidveckor på Olym-
piastadion i Helsingfors, där över 25 klubbar och över 150 lionsmedlemmar från B-, 
C- och N-distrikten hjälpte till med arrangemangen. Ett stort tack till alla entusias-
tiska klubbar och lionsmedlemmar för att ni erbjuder skidupp-
levelser till barn över hela Finland. Låt oss hoppas att det har 
motiverat barnen att börja träna.
 Hobbyaktiviteter är mycket sällan helt gratis. På vintern 
bekantade jag mig med en studie som beräknade kostnaden 
för barns sportaktiviteter i olika stadier av hobbyn. Jäm-
förelsen inkluderade de mest populära lagsporterna och 
några individuella sporter. I nästan alla grenar är in-
ledningen och de första åren ganska billiga; den år-
liga kostnaden var på sin höjd några hundra euro. 
 Men mycket snart efter att man börjat täv-
la stiger årskostnaden till över 1 000 euro och 
mera. Det är givetvis en generalisering, och det 
kan finnas stora utgiftsdifferenser lokalt, börjar 
hobbykostnader på flera tusen euro redan på-
verka familjernas förmåga att finansiera sina 
barns idrottsaktiviteter, särskilt om det finns 
flera barn i familjen.
 Därför är det fantastiskt att våra klub-
bar i åratal generöst har stött idrott och an-
dra hobbyer för barn och unga på sina egna 
orter och på så sätt gett tusentals barn och 
unga glädje och upplevelser som de annars 
kanske hade missat. Tack till er alla för era 
underbara gåvor till Finlands barn och unga.•

VERKSAMHETSLEDAREN
petri kaukiainen

Verksamhetsledare
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VERKSAMHETSPERIODEN 2021–2022

HÄNDELSEKALENDER

STYRELSEMÖTEN 
• 10.6.2022 

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
• 12.6.2022 Konstituerande möte, Kouvola

ÅRSMÖTE 
• 10–12.6.2022 Kouvola

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 24–28.6.2022 Internationella
 årskongressen, Montréal

Hobbyaktiviteter 
är sällan helt gratis.

VERKSAMHETSPERIODEN 2021–2022

STYRELSEMÖTEN 
• 11.8 / 15.9 / 22.10 / 10.11 / 15.12 / 
 19.1 / 16.2 / 23.3 / 20.4 / 25.5 / 9.6. 

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
• 26–28.8.2022 Rovaniemi
• 25–26.11.2022 Åbo, hybridmöte
• 10–12.3.2023 Tammerfors

ÅRSMÖTE 
• 9–11.6.2023 Esbo

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 24–28.6.2023 Internationella
 årskongressen, Boston 

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 
• 12–14.8.2022 Golf, Itis, LC Kausala

att inspirera klubbarna att betala frivilliga 
bidrag till fonden.
 Resultatet av försäljningen av Lions lotter 
och julkort blev 74 958 euro. Aktivitetsresul-
tatet har minskat stadigt under flera år. Att 
vända trenden skulle kräva att flera klubbar 
aktivt deltar i båda aktiviteterna.
 Naturligtvis återspeglades coronapande-
min också i ungdomsverksamheten som är 
viktig för förbundet; ungdomsutbyten och 
ungdomsläger ordnades inte. Likaså kunde 
inte ungdomsorkesterlägret Orkester Norden 
ordnas. Detta påverkade Röda Fjädern-fon-
den som det på motsvarande sätt inte be-
hövde lyftas medel från. Lions Quest-utbild-
ningarna låg huvudsakligen nere.
 Finlands Lionsförbunds ekonomi är sta-
bil och verkar vara ganska motståndskraftig 
mot tillfälliga förändringar som påverkar 
verksamhetens omfattning, men detta har 
krävt en noggrann hushållning med ekono-
min. Det har garanterat att förbundet i takt 
med att coronapandemin avtar kommer att 
ha möjlighet och resurser att snabbt arbeta 
upp verksamheten igen.•
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F
örhoppningsvis kommer så många 
som möjligt att kunna njuta av dessa 
talangers prestationer under som-
marturnén. 
 Den cirka 70 musiker starka or-

kestern träffas i Lahtis 16.–29.7.2022 för ett 
tiodagarsläger och därefter en turné. Lägret 
ordnas av Lahtis stads kulturtjänster på sam-
ma sätt som under tidigare år. 
 Vi kan förvänta oss en givande och hek-
tisk 10 dagar i Lahtis underbara musikaliska 
miljö! Jag är glad att vi har en så här stor or-
kester tillsammans i år och att Eiving Gull-
berg Jensen från Norge efter tre års väntan 
äntligen kan fatta dirigentpinnen.

Turnén går den här gången 
på hemmaplan
Orkester Norden har nöjet att återigen ordna 
turnéns första konsert i Sibeliushuset i Lahtis 
tisdagen den 26 juli. Förutom i Lahtis ordnas 
konserter också i Järvenpäätalo i Träskända 
onsdagen den 27 juli och i Tempelplatsens 
kyrka i Helsingfors torsdagen den 28 juli. 
 Biljettförsäljningen till alla dessa konser-
ter har redan startat. Biljetter kan köpas på 
www.lippu.fi eller från de lokala lionsklub-
barna. Intäkterna från biljetterna går till 
orkesterns verksamhet för att täcka kostna-

Fyra ungdomsläger 
hålls i sommar
UNGDOMSUTBYTE / 
tor-erik backström, yced 2020–2023

DET HAR INKOMMIT så många ansökning-
ar till våra läger att de kan hållas som pla-
nerat. I år är det distrikten C, D, F och I 
som ansvarar för lägren.
 Ungdomsutbyteslägren hålls i Tam-
mela, St. Michel, Kuortane och Kajana. 
Till Finland kommer 60 ungdomar med-
an 95 unga reser ut. I efterdyningarna av 
coronakrisen arrangeras i år ungdomslä-
ger endast i Europa. 
 C-distriktets läger i Tammela samar-
betar med NSR:s diabetesläger på så sätt 
att lägren hålls på samma plats och vid 
samma tidpunkt. På så sätt behöver inte 
diabeteslägret inhiberas om det skulle få 
för lite anmälningar.
 Vi har också gett ukrainska ungdo-
mar som flytt undan kriget i Ukraina till 
Finland möjlighet att delta i något av våra 
läger. Jag har glädjen att informera att 
ukrainska ungdomar har visat intresse att 
få delta i våra läger och att vi redan fått 
ansökningar.
 Vi hoppas på en härlig sommar och 
fina ungdomsläger 2022.•

Orkester Norden samlas igen i Lahtis
Förberedelserna inför orkester Nordens sommarläger och konsertturné är redan 
i slutskedet och sommaren ser ut att bli fantastisk. Det kommer att finnas en 
mycket intressant uppsättning unga musiker och de proffs som guidar dem. 
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, producent

derna samt till de välgörande ändamål som 
klubbarna själva valt. 
 De lokala lionsklubbarna har varit myck-
et delaktiga i turnéns arrangemang och är 
viktiga faktorer bakom konserternas fram-
gång. Vi tackar alla inblandade klubbar för 
stödet till Orkester Norden! 
 Orkestern söker fortfarande understöd-
jare, så vi ger gärna ytterligare information om
orkesterverksamhet ligger dig varmt om hjär-
tat och du vill bidra till projektets framgång.• 

Ungdomsutbytet består av inter-
nationella läger och familjevistelser 
för ungdomar i åldern 17–21 år. 
Lägren ordnas i regel under 
sommaren och är ett par veckor långa. 
Ungdomsutbytet är en klubbaktivitet 
och klubbarna brukar vanligtvis 
stöda ”sina” ungdomars resor med 
ett separat överenskommet belopp.

LIONSKLUBBARNAS 
MEST KÄNDA VERKSAMHET

Orkester Norden samlades innan corona-
pandemin förra gången i Lahtis år 2019.
FOTO: JANI MAHKONEN

Mer information ger: 
kulturproducent Henna Keihäs
henna.keihas@lahti.fi, p. 050 383 6551 
www.orkesternorden.com, 
www.lions.fi, www.lahti.fi 
Vi finns också på sociala medier!

ORKESTER NORDEN

Sauli Zinovjev: Un Grande Sospiro
Carl Nielsen: Helios ouvertyr, Op. 17

Pjotr Tšaikovski: Ouvertyr till Romeo och Julia
Gustav Mahler: Symfoni nr 1 i D-duur

PROGRAMMET SOMMAREN 2022
Genom ungdomsutbytet kommer 

60 unga till Finland och härifrån reser 
95 ungdomar till olika delar av Europa.

FO
TO

: P
IX

A
B

A
Y



61

I N-distriktet utbildas årligen lärare och 
idrottsfostrare som till exempel träna-
re och idrottsinstruktörer. Klubbarna i 
N-distriktet har svarat bra på områdets 
utbildningsbehov och finansieringen 

har alltid ordnats för de lärare som vill ut-
bildas. Idrottsföreningsutbildningen har va-
rit avgiftsfri tack vare de medel som genere-
rats av Röda Fjädern-insamlingen men detta 
kommer att förändras eftersom N-distriktet 
medel för detta ändamål har använts. 
 Det finns aktiva klubbar i N-distriktet 
som på eget initiativ har skaffat lärare och 
idrottsfostrare till utbildningarna och jag 
är mycket stolt över detta. De behöver vårt 
stöd för att kunna ge barn och unga en bättre 
framtid i en ständigt föränderlig värld.
 För en del av klubbarna i distriktet är det 
förståeligt nog viktigt att finansiera lärare 
från det egna området men tyvärr finns inte 
alla lärare på områden med en egen klubb. 
Då alla lärare och idrottsfostrare gör ett lika 
viktigt arbete vore det bra att också dessa 
kunde finansieras genom en klubb. Det finns 
också situationer där ett område får flera an-
sökningar och en enskild klubb kanske inte 
har råd att finansiera alla som vill gå utbild-
ningen. 
 Därför vill jag uppmuntra klubbarna att 
i mån av möjlighet finansiera utbildningen 
av lärare eller idrottsfostrare även utanför det 
egna området.

Kunskap för livet
– Lions Quest 
I FINLAND HAR Lions Quest -programmet 
tillämpats bland 5–25-åringar redan över 
30 år. Programmet stärker självförtroen-
det, de sociala kunskaperna, beslutsfat-
tandet, de emotionella kunskaperna, vär-
deringarna, tilliten till eget tänkande och 
förmågan att motstå negativt tryck. Sam-
tidigt förstärks barnets anknytning till sin 
egen omgivning. Hotet av att leva i isole-
ring eller ensamhet förebyggs. Att stöda 
omgivningen på alla sätt är även en del av 
Lions Quest–programmet.
 Alla Quest-programmen gås genom 
grundligt under den två dagar långa ut-
bildningen. Då får pedagogerna ett om-
fattande och funktionellt verktygspaket 
inklusive lärarguideboken.
 Under den kommande perioden 
2022–2023 har vi också svenskspråkiga 
grundkurser för lärare och alla andra pe-
dagoger som arbetar med barn och ung-
domar. Kurserna leds av Lions Quest -ut-
bildare Marika Ainoa. 
 Genom att finansiera en lärare eller en 
annan uppfostrare till Quest-kursen kan 
klubben främja barnens och ungdomar-
nas välmående på sin egen ort.•

Världen förändras 
Världen förändras och utvecklas ständigt. 
Även om det finns mycket gott i detta medför 
det också utmaningar. Den digitala utveck-
lingen för med sig en hel del bra och använd-
bara verktyg men samtidigt är människorna 
mera lättillgängliga. Till exempel mobbning 
i skolan är därför inte längre begränsad till ti-
den i skolan utan genom sociala medier sker 
mobbning också utanför skoltiden.
 Den digitala utvecklingen har också gjort 
det möjligt för nyheter att spridas i mycket 
snabb takt. De senaste årens nyhetsbevak-
ning av coronapandemin och nu kriget i 
Ukraina når inte bara vuxna utan även barn 
och unga. Allt detta kan göra att barn och 
unga känner sig otrygga.
 Lions Quests grundutbildning ger lära-
re verktyg för att bland annat skapa en trygg 
atmosfär, vilket är mycket viktigt i denna 
ständigt föränderliga värld. Den ger också 
lärarna verktyg för att förbättra barnens och 
ungdomarnas interaktionsförmåga, vilket 
bidrar till att skapa en god atmosfär. Inter-
aktionsförmågan och skapandet av en grup-
panda är också några av de viktigaste frågor-
na i idrottsföreningsutbildningen.
 Alla dessa utbildningar syftar i grun-
den till att ge lärarna och idrottsfostrarna bra 
verktyg för att förbättra barns och ungas väl-
befinnande och jag vill uppmana er alla att en-
gagera er i denna viktiga fråga.•

Arbetsredskap för en trygg miljö
I egenskap av N-distriktets Lions Quest-ordförande hör det till mina uppgifter 
att informera klubbarna om kommande utbildningar och att ansöka om 
finansiering för de lärare och idrottsfostrare som vill delta i utbildningen.
LIONS QUEST / johanna raivio

mån–tis 24–25.10.2022 Helsingfors
mån–tis 13–14.2.2023 Vasa
tors–fre 13–14.4.2023 Esbo

Grundkursen kostar 
410 euro (inkl. moms). 

Mer information om Lions Quest 
-programmet, kurskalendern 
samt anmälningen till kurserna 
(senast 2 veckor före kursen): 
www.lions.fi/se/lions-quest

DE SVENSKSPRÅKIGA LIONS QUEST 
-KURSERNA PERIODEN 2022–2023

Lions Quest grundutbildningen ger lärarna 
redskap att bygga en trygg miljö.
FOTO: HENRI VALKEINEN
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AKTUELLT

Insamlingstillståndet 
på Åland förnyades
LIONSFÖRBUNDET har ansökt om insam-
lingstillstånd för alla medlemsklubbar 
på Åland (ÅLR 2022/1766) som från 
och med den 16 mars 2022 till och med 
den 15 mars 2023.
 Landskapsregeringen i landskapet 
Åland beviljar tillstånd endast för ett år 
i taget. Medel som samlas in med detta 
tillstånd betalas till förbundets insam-
lingskonto, varifrån de kanaliseras till 
de ändamål som anges i tillståndet.•

Ett hjärta har stannat
TORSDAGEN den 14 april var en sorgens dag 
då vi hörde att ministern, riksdagsledamot 
Ilkka Kanerva, hade avlidit.
 Ilkka Kanerva var inflytelserik i många 
samhällsfrågor och gjorde också ett bety-
dande arbete för hjärtsjukdomar. Han var 
beskyddare för de finländska lionsklubbar-
nas riksomfattande defibrillatorkampanj 
2018–2019 som resulterade i över 300 de-
fibrillatorer i hela landet. Den entusiasm 
för kampanjen han skapade i lionsklub-
barna syns ännu. Lionsklubbarna kan fort-
sättningsvis skaffa nya defibrillatorer vilket 
också gjorts på många håll.•

Gnuggtatueringar med temat Rena vatten 
delades i fjol ut vid Tre smeder.
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Ilkka Kanerva (1948–2022).
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Dussintals lejonskidningar 
i vinter
BARNENS LEJONSKIDNINGAR anordnades ak-
tivt i vintras. Evenemanget genomfördes på 
närmare 40 orter och responsen har varit 
positiv. Lejonen har tillsammans med skid- 
föreningarna aktiverat uppskattningsvis 3 000 
barn den här säsongen och köpt över 4 500 
skidmedaljer.
 Det flitigaste distriktet var K-distriktet, 
där 16 klubbar ordnade evenemanget på nio 
olika orter. För att nå förbundets målsättning 
på 100 skidevenemang skulle krävas mer 
aktivitet från distrikten och klubbarna.•

Möte vid Tre Smeder 
PÅ DEN FINLÄNDSKA lionsverksamhetens 
årsdag den 14 augusti presenteras verk-
samheten igen i den glada och synliga le-
jongrottan som liksom i fjol kommer att 
uppföras vid Tre Smeder i Helsingfors.
 Alla lion och leor är välkomna till eve-
nemanget för att bekanta sig med våra 
många sätt att göra gott. Lägg redan in da-
tumet i din kalender och följ med informa-
tionen på förbundets hemsida.•

Förbundets öppettider 
på sommaren
FÖRBUNDSKANSLIET är stängt i juli då 
även lejonklubbarna firar semester. På 
hemsidan finns mera exakta tider för 
hur kansliet håller öppet.•

Miljöpris vartannat år
MILJÖPRISET ÄNDRAS så att det delas ut un-
der udda år och delas därmed nästa gång ut 
först på årsmötet i Esbo 2023. Följ alltså med 
när Lionsförbundet meddelar att miljöpriset 
kan sökas igen med en fritt formulerad an-
sökan.•

Temawebbseminarier
VARJE MÅNAD under nästa period har ett eget 
tema som presenterar globala hjälpmål och 
lionsverksamheten i Finland. Ämnena lyfts 
fram i förbundets nyhetsbrev, på webbsemi-
narierna och i distriktsguvernörernas brev.  
Skriv in datumen i din kalender.•
Temana och webbseminariernas datum har 
publicerats på adressen www.lions.fi/jasenille/
oppaat-ja-ohjeet/viestinnan-ohjeet-ja-materiaalit/
kauden-2022-2023-teemat/.
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Internationella presidenten 
till Finland
LIONSFÖRBUNDETS årsmöte i Kouvola 
den 10–12 juni 2022 får också interna-
tionella gäster. Den mest prominenta 
gästen är den internationella presiden-
ten Douglas X. Alexander från USA 
som kommer att vara i Finland till och 
med den 12 juni. Dessutom kommer 
internationella gäster från åtminstone 
Island, Estland och Tyskland och tro-
ligtvis även representanter från Sverige, 
Norge och Danmark.•
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LEOLEHTI
SUOMEN LEOT / www.leo-clubs.fi / JUTUT JA JUTTUVINKIT: SANNA NENONEN, LEOLEHDEN VASTAAVA, leolehti@gmail.fi / LEOJÄSENREKISTERI: ROBERT SIMONSUURI, leojasenrekisteri@gmail.com

20223

MAALISKUUSSA KOETTIIN mahtava, yleisörikas
Kevättempaus Helsingin Laajasalossa, kun LC Hel-
sinki/Revonsalmi järjesti 44. kertaa upean perhe-
tapahtuman parin vuoden tauon jälkeen. Leo Club 
Helsinki osallistui auttavine käsineen erinäisissä 
tapahtumapisteissä aina makkaranpaistosta poni-
talutukseen ja hiihtokisojen tuomarointiin. 
 Aurinkoinen kevätsää houkutteli paikalle pal-
jon lapsiperheitä, pariskuntia ja ystävyksiä. Oli 
mahtava nähdä niin paljon ihmisiä! Makkaran-
paistopisteeltäkin loppuivat paistettavat herkut 
pariinkin otteeseen, mutta onneksi täydennystä 

Leot apuna LC Helsinki/Revonsalmen 
Kevättempauksessa
sanna nenonen, leo club helsinki

Hiihtokilpailuun osallistui paljon lapsia. 
Kuvassa Sanna jakaa kaikille osallistujille mitalit.

Milena ja Senni paistoivat makoisia makkaroita. Makkarat olivat niin suosittuja, 
että ne loppuivat muutamaan otteeseen, mutta onneksi lähikaupasta saatiin 
haettua lisää.

saatiin nopeasti lähikaupasta. Poniratsastukseen 
pääsivät onneksi kaikki halukkaat lapset, mutta 
sinnekin jonoa riitti ihan loppuun asti. Leot saivat 
oikein hyvää treeniä nostellessaan pikkuisia po-
nien selkään!
 Päällimmäisenä päivästä jäi mieleen ihmisten 
ilo – niin lapset kuin aikuiset riemuitsivat aurin-
koisesta säästä, poneista ja hyvästä tunnelmas-
ta. Kaikilla oli hauskaa! Jälkikäteen saatiin kuulla, 
että tapahtumasta oli kertynyt aimo potti hyvän-
tekeväisyyteen, ja tästä jos mistä tuli hymy huu-
leen. Upea kokemus kaiken kaikkiaan!•

Klubilaiset auttoivat talutusratsastuksessa, ja lopuksi oli tietysti päästävä 
rapsuttelemaan poneja itsekin.
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Lapset ja Leo-maskotti jahtasivat pääsiäismunia
Vaasassa, Raumalla ja Järvenpäässä

Pääsiäismunajahti on leikkimielinen kisa lapsille, 
missä tarkoituksena on löytää leojen piilottamat suklaamunat leikkipuistosta. 

Leot järjestivät Vaasassa, Raumalla ja Järvenpäässä jahdin pääsiäisen ympärillä. 

Leo-Leijona riemastutti 
lapsia Raumalla
kristiina johansson, leo club rauma

LANKALAUANTAINA Lions Club Rauma/ 
Fänikk järjesti pääsiäistapahtuman Rauman 
Latumajalla, missä leot pitivät lapsille pää-
siäismunajahdin. Lähialueelle oli piilotettu 
pieniä ja isoja suklaamunia. 
 Tavattiinpa paikalla myös Leo-Leijona, 
joista lapset tykkäsivät hurjasti! Leo-Leijona 
jakoi haleja ja tervehdyksiä, ja kaikille jaettiin 
erilaisia karkkipatukoita sekä hattaraa, ma-
keaa mahan täydeltä. Leo-Leijona pääsi myös 
pelaamaan kivi-paperit-sakset -peliä lasten 
kanssa.
 Tapahtuma toi lähes satakunta kävijää, eli 
pääsiäistapahtuma oli tavoittanut monia ihmi-
siä. Todella onnistunut tapahtuma, ja paikalla 
oli lähes koko Rauman leoklubi. Klubilaiset sai-
vat paljon hyvää palautetta, ja hyvä mieli jäi 
niin lapsille kuin aikuisillekin.•

VAASAN LAIVAPUISTOON oli pääsiäisaamu-
na vipinää jo aamuvarhain. Pitkään odotettu pää-
siäismunajahti saataisiin vihdoin järjestettyä!
 Klubilaiset olivat ostaneet pääsiäismunia noin 
50 lapselle, mutta ennen varsinaista alkamisaikaa 
kaikki osallistujapaikat olivatkin niin sanotusti 
loppuunmyyty. Tapahtuman suosio yllätti järjes-
täjät täysin, ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi hakea 
pikaisesti Lulu-Leolle piilotettavia suklaamunia, 
jotta kaikki lapset pääsisivät osallistumaan.
 Pääsiäismunajahtiin osallistuneet lapset jaet-
tiin kolmeen ikäluokkaan. Pienimpien lasten pää-
siäismunat piilotettiin pienen kukkulan ympärille, 
mistä ne oli helppo löytää ja poimia. Vanhempien 
lasten pääsiäismunia piilotettiin muun muassa 
kiipeilytelineisiin ja puiston viheralueille. Ryhmien 
yhteislähdöissä oli havaittavissa sekä jännitystä 

Leo-Leijona riemastutti lapsia Raumalla. 
Taustalla Aleksi jakamassa makeaa hattaraa.

Pääsiäismunat olivat loppua jo ennen tapahtuman alkua Vaasassa, mutta onneksi järjestäjät ehtivät hakea 
suklaamunia lisää. Kukaan lapsi ei jäänyt ilman makoista pääsiäisherkkua!

että innokkuutta. Moni lapsi oli odottanut koko 
viikon pääsyä etsimään eri värisiä pääsiäismunia!
 Takatalven tuoma räntäsade ei ollut paras 
mahdollinen sää keväiselle tapahtumalle. Huono 
sää ei kuitenkaan menoa hidastanut, ja lämmik-
keeksi tarjottiin osallistuville perheille sekä ohi-
kulkeville ulkoilijoille lämmintä mehua LC Vaasa/
Mereltä lainatusta soppatykistä. 
 Tapahtumaan saatiin auttavia käsiä myös LC 
Vaasa/Familystä, mistä oltiin erittäin kiitollisia. 
Onnistunut tapahtuma sai runsaasti kiitosta lap-
silta sekä vanhemmilta.
 Suositusta tapahtumasta jäi jonkin verran 
pääsiäismunia, jotka jaettiin Vaasan torilla seu-
raavalla viikolla. Tämä extempore-tempaus toi hy-
myn monen lapsen, nuoren, aikuisen sekä seniorin 
kasvoille.•

Lulu-Leolle haettiin lisää piilotettavia munia Vaasassa
jenna majaharju, leo club vaasa
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LEO CLUB JÄRVENPÄÄ pääsi jälleen muuta-
man vuoden tauon jälkeen järjestämään jo perin-
teeksi muodostuneen pääsiäismunajahdin. 
 Järvenpään Rantapuiston leikkipuistoon ko-
koontui paljon pieniä lapsia, ja lapset pääsivät et-
simään pääsiäispupun piilottamia suklaamunia. 

50 vuoden ajan 
leotoimintaa 
Jyväskylässä
kati jaatinen,  
leo club jyväskylä/lohikoski

LEO CLUB JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKI täytti
alkuvuodesta muikeat 50 vuotta ja siirtyy his-
toriaan monin eri tavoin. Klubi on toiminut 
yhtäjaksoisesti pidempään kuin yksikään Suo-
men leoklubi, ja on ollut myös hyvin aktiivi-
nen lukuisten vuosikymmenten varrella. Isoin 
merkityksellisistä tapahtumista on kuitenkin 
nyt saavutetun 50 vuotisen taipaleen päätty-
minen hyvässä hengessä.
 Klubilaiset ovat päässeet vuosien varrella 
levittämään leveitä hymyjä niin pienten lap-
sosten, nuorten kuin varttuneempienkin kas-
voille. Kokemus yhteiskuntaan vaikuttamisesta 
hyvän kautta on antanut hyvät eväät monille
nuorille leoille jatkaa merkityksellistä aut-
tamista myöhemmillä elämänpoluilla, jonne 
opinnot, työelämä ja mahdolliset perhekuviot 
ovat heitä kuljettaneet. Monen sisälle on jää-
nyt nälkäisenä kytevä ilonkipinä, jota ruokkia 
lions-toiminnan tai muun vapaaehtoistoimin-
nan kautta aikuisuudessa.
 Leotoiminnassa poikkeuksellisen hienoa 
ovat solmitut ystävyyssuhteet ja kansainväli-
nen yhteisö, joka on kuin suuri perhe. Monelle 
nuorelle juuri toiminnan kautta saadut mah-
dollisuudet kansainvälistyä ovat tarjonneet 
sellaista sisältöä elämään, jota on hankalaa 
saada muualta. Myös Jyväskylä/Lohikosken 
leoklubissa kansainväliset ystävyyssuhteet 
ovat tarjonneet hyvin paljon nuorille.
 Klubi haluaa kiittää kaikista näistä vuo-
sista niin leoja kuin leijonia. Te kaikki olette 
tehneet tämän merkitykselliseksi matkaksi. 
Erityiskiitokset menevät taustaklubi LC Jyväs-
kylä/Lohikoskelle, jonka kanssa leot ovat saa-
neet toteuttaa paikallisesti erilaisia aktiviteet-
teja ja nähdä lionsien toimintaa.
 Leoilla on paljon annettavaa toimintaan 
tulevaisuudessakin, sillä maailman muuttues-
sa vapaaehtoistoiminnan tulee kyetä vastaa-
maan nykyisiä yhteiskunnan tarpeita haus-
kuutta unohtamatta. Kiitos vielä kaikille näistä 
yhteisistä vuosista ja odotetaan innolla, mitä 
kaikkea uutta nuoret mielet toimintaan keksi-
vätkään tuoda lisäksi!•

Järvenpään klubilaiset saivat jälleen järjestettyä perinteeksi muodostuneen tapahtuman.

Pääsiäispupu piti jumppahetken lapsille.

Pääsiäispupu piti jumppahetken Järvenpäässä
hanna silvennoinen, leo club järvenpää

 Suklaamunia etsittiin kolmessa eri ikäryhmäs-
sä, jotta kaikille oli ikätasoon nähden sopivia pii-
loja. Pääsiäispupukin vieraili tapahtumassa ja piti 
lapsille jumppahetken! Lapset lähtivät hymyissä 
suin pääsiäismunien kanssa kotiin.•
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SUOMEN LEOJEN hallituksen puheenjohta-
ja Mari Pekkarinen ja varapuheenjohtaja Elina 
Laakso osallistuivat maaliskuussa järjestettyyn 
kuvernöörineuvoston viikonloppuun eli KVN:ään.
Elina piti lauantaina puheenvuoron, jossa kertoi 
ensi kauden suunnitelmista sekä muistutti leijonia 
kertomaan leotoiminnasta oman lähipiirin nuorille 
sekä keskustelemaan leoista klubikokouksissaan. 

Turvalonkeroiden 
virkkuuta opeteltiin 
vaalikokouksessa
senni hautala, leo club helsinki

YKSI LEOTOIMINNAN parhaista puolista on 
se, että aina oppii jotain uutta tai jopa uusia 
taitoja. Helsingin leojen vaalikokous oli kaikkea 
muuta kuin puuduttavaa asioiden käsittelyä, 
kun samalla opeteltiin virkkaamaan turvalon-
keroita keskoslapsille.
 Vanhat ja pölyttyneet virkkuukoukut kai-
vettiin laatikon kätköistä esiin, ja vähitellen 
virkkaustaidot alkoivat muistua mieleen. Ohje-
videoita katsoessa ja toisia auttaessa lonke-
roita alkoi hiljalleen syntyä, vaikkakaan täysin 
valmista lonkeroa ei saatu tehtyä. Mutta ei se 
mitään – klubilaiset aikovat jatkossakin hyö-
dyntää kokousaikaa turvalonkeroiden tekemi-
seen. Kokousasiat tulevat hyvin käsitellyksi, ja 
samalla saa hyödynnettyä aikaa käsillä teke-
miseen!•  

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.

Suomen Leojen puheenjohtaja Mari Pekkarinen (vas.) ja varapuheenjohtaja Elina Laakso (oik.) edustivat 
leoja maaliskuun kuvernöörineuvostossa. Keskellä Lions-liiton puheenjohtaja Sanna Mustonen.

Virkkauksessa käytettiin apuna netistä löytynyttä ohjevideota, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti turvalonkeroiden virkkaamisesta. Oikealla Sanna näyttää Sennille, 
miten turvalonkeroiden tekeminen aloitetaan.

 Viikonlopun ohjelmaan kuuluivat erilaiset se-
minaarit, kuvernöörineuvoston kokous sekä ilta- 
juhlat. Kuvernöörineuvosto oli kauden kolmas 
neuvosto. Paikan päällä nähtiin myös Kokkolan 
leoja.
 Seuraavan kerran nähdäänkin vuosikokouk-
sessa!•

Leotoimintaa esiteltiin kuvernöörineuvostossa
elina laakso, suomen leojen hallituksen varapuheenjohtaja
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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
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Turvallisista ja luotettavista 
tukiperheistä on huutava pula! 
Onko sinulla mahdollisuus tarjota 
aikaa, lämpöä ja huolenpitoa 
tukea tarvitsevalle lapselle?

familar.fi

” Tukiviikonloput 
antavat uutta virtaa 

koko perheelle.”

- Tukiperheen äiti

Tavallista arkea tukiperheessä
Tukiperheenä toimiminen antaa konkreettisen 
mahdollisuuden auttaa lasta ja hänen perhettään. 
Tukiperheen tärkein tehtävä on tarjota lapselle tavallista, 
turvallista arkea ja huolenpitoa. Lapset viettävät tuki-
perheessä yleisimmin viikonlopun kerran kuukaudessa. 
Tukiperhetoiminnasta maksetaan palkkiota.

Ota yhteyttä
p. 040 359 1355 tai tutustu toimintaan lisää osoitteessa 
familar.fi/perhehoitopalvelut

RYHDY 
TUKIPERHEEKSI!


