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Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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SUOMEN LIONSKOULUTUS EUROOPAN KÄRKEÄ
Tilastojen mukaan suomalainen lionsvalmennus
on Euroopan alueella kolmen parhaan joukossa
 
LIONIT HOUKUTTELIVAT PYÖRÄILEMÄÄN
Yhdessä piirirajalta toiselle fillaroinnilla 
tehtiin lionstoimintaa tutuksi
 
LIITON 69. VUOSIKOKOUS KOUVOLASSA
Mäki ja Pirttikoski uudet puheenjohtajat

TEEMA: NÄKÖKYKY

Yhdessä me pystymme
Kansainvälisen presidentin Brian E. Sheehanin 
kanssa saavutamme upeita asioita yhdessä
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JÄTÄ PYSYVÄ MUISTIJÄLKI 
BRÄNDISTÄSI 
HIILINEUTRAALISTI

Laadukas esite tai vastuullisuusraportti jää vastaanottajan 
mieleen, kun se on painettu ympäristövastuullisesti. 
Siksi saat meiltä lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän  
materiaalit aina 100-prosenttisesti hiilineutraaleina.

ClimateCalc CC-000084/FI
PunaMusta Magazine
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TRAALI PAINOTUOTE

100-prosenttisesti hiilineutraalit painotuotteet syntyvät vähentäessämme ympäristön 
kuormitusta tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät vähäiset päästöt  
kompensoimme sertifioidun metsänsuojeluhankkeen kautta.

Valitse vastuullisesti –  
paina hiilineutraalisti.

Yritysnäkyvyytesi 
vastuullinen kumppani

www.punamusta.com
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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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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.

 
Hanki täydelliset tiedot kilpailusta osoitteesta 

lionsclubs.org/fi/peaceposter.

KILPAILU
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Yhdessä olemme 
lions-tiimi
OLEN TODELLA INNOISSANI kirjoittaessani teille ensimmäis-
tä kertaa uutena kansainvälisenä presidenttinänne. Jos tun-
nette minut, tiedätte, että minusta on mukavaa tehdä kaikes-
ta ihan pikkuisen hauskaa. Ellette tunne minua, toivon teidän 
oppivan tuntemaan ja pitämään minun lähestymistavastani 
palveluun – joka on kaiken tekemistä runsaalla energialla ja 
hymyllä.
 Ihmiset sanovat, että minulla on paljon energiaa, ja he 
ovat oikeassa. Lupaankin heti alkuun, että aion käyttää kai-
ken energiani innostaak-
seni ja kannustaakseni 
teitä tänä vuonna. Tiedän, 
että myös lioneilla on pal-
jon energiaa ja olen va-
kuuttunut, että yhdessä 
voimme tehdä isoja muu-
toksia.
 Yksi ihminen saattaa kokea musertavana, mitä kaikkea 
tässä maailmassa pitäisi tehdä. Jos olet lion, et ole kuitenkaan 
koskaan vain yksi ainoa ihminen. Sinulla on tukenasi koko 
lions-tiimi. 
 Haluan teidän tietävän, että läpi koko presidenttivuoteni 
– ja sen jälkeenkin – tulen aina olemaan teidän tiimissänne. 
Olen aina paikalla kannustamassa teitä eteenpäin. Olkaam-
me siis toinen toistemme suurimpia faneja. Tehkäämme sel-
väksi, että kun lionit laittavat energiansa hankkeeseen, hei-
dän takanaan on valtava tuki. Olemme yksi tiimi – Team 
Lions.
 Sinähän tahdot tehdä suuria muutoksia? Niin minäkin. 
Yhdessä me pystymme.•

brian e. sheehan
Kansainvälinen presidentti, 
Lions Clubs International

lci:n hallitus 2022–2023
Kansainväliset presidentit 
President, Brian E. Sheehan, United 
States; Immediate Past President 
Douglas X. Alexander, United States; 
First Vice President, Dr. Patti Hill, 
Canada; Second Vice President 
Fabrício Oliveira, Brazil; Third Vice 
President A. P. Singh, India.

Kansainväliset johtajat
Ensimmäisen vuoden johtajat
Ben Apeland, United States; 
Jitendra Kumar Singh Chauhan, 
India; Barbara Grewe, Germany; 
Jeff Changwei Huang, China; 
Tim Irvine, Australia; Ron Keller, 
United States; Gye Oh Lee, Korea; 
Robert K. Y. Lee, United States; 
R. Mathanagopal, India; 
Manoel Messias Mello, Brazil; 
Jay Moughon, United States; Chizuko 
Nagasawa, Japan; Dr. Ahmed Salem, 
Egypt; Samir Abou Samra, Lebanon; 
Pirkko Vihavainen, Finland; 
Jürg Vogt, Switzerland; 
Lee Vrieze, United States.

Toisen 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.

Olkaamme 
toinen toistemme 
suurimpia faneja.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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Lionstoimintaa Suomessa vuodesta 1950
Suomalaisen lionstoiminnan vuosipäivää 14.8. vietettiin tänä vuonna Kolmen sepän 
aukiolla Helsingissä, jonne jalkauduimme esittelemään upeaa toimintaamme.
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

L
eijonanluola löytyi tänä vuonna 
viime vuoden tapaan Kolmen se-
pän aukiolta Aleksanterinkadun 
ja Mannerheimintien risteyksestä 
Helsingistä.
     Tapahtumaan oli poimittu pai-
nopistealueiksi yleisen lionstoi-

minnan esittelyn lisäksi nuorisovaihto, Lions 
Quest, Ympäristöleijonat, Orkester Norden, 
leotoiminta sekä Kiusaamisesta terveeseen 
nettikäytökseen, KiTeNet-hanke.

 Helteisessä Helsingissä tarjoilimme Polar-
springin puhdasta suomalaista lähdevettä 
Kotkamillsin mukeista. Mukaan sai myös 
aimo annoksen myös lionstietoutta, kun toim-
me esittelyteltalla esille kaikenlaisia leijonia 
ja leoja sekä monia tapojamme tehdä hyvää.
 Tarjolla oli esitteiden lisäksi pikkuväelle 
ilmapalloja, heijastimia ja vesileijonan pu-
raisu -siirtotatuointeja.
 Lionstoimintaa on ollut Suomessa jo yli 
70 vuoden ajan. Ensimmäinen suomalainen 

KUVAT: ANNA-KAISA JANSSON

lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustet-
tiin 14.8.1950. 
 Kyselimme tapahtumapisteellä ohikulki-
joilta myös ehdotuksia vuoden valtakunnal-
liseksi Hyväntekijäksi, jonka palkitsemme 
Hyvän Päivänä 8.10.
 Lionstoimintaa olivat esittelemässä jouk-
ko lioneita, kauden puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja, toiminnanjohtaja, toimialajoh-
tajia ja hallituksen ja kuvernöörineuvoston 
jäseniä.•



77
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Klubin kunnostaman sillan yli johtaa kulkutie klubin vuonna 1996 rakentamalle sahan muistomerkille.

AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Hyvän Päivää varten perustettu erillinen 
työryhmä on täsmentänyt toimenpide-
ehdotuksiaan.

• Piirikuvernöörit nimeävät piirin yhteisen  
 aktiviteetin, joka toteutetaan 8.10. 

• Julkaistaan piiri- ja liittokohtaisesti 
 12 kuukauden lahjoituskertymä
 ja palvelutunnit 8.10.

• Nimetään vuoden Valtakunnallinen tai   
 paikkakunnan Hyväntekijä 8.10.

• Klubien toivotaan kannustavan jäseniään  
 ja paikkakuntalaisia nimeämään 
 ehdokkaita syyskuun alkuun mennessä 
 osoitteessa lions.fi/ehdota2022. 

• Nimetään lionien Vuoden Hyväntekijä 8.10.

• Lionien tai lionsklubien ehdotukset
 perusteluineen syyskuun alkuun mennessä  
 osoitteeseen viestinta@lions.fi.

• Hyvän Päivän lehdistötiedotemalli on
 osoitteessa www.lions.fi/jasenille/
 oppaat-ja-ohjeet/ viestinnan-ohjeet-ja-
 materiaalit/ lehdistotiedotemalli/

Lisätietoja: viestintäjohtaja 
raimo.sillanpaa@lions.fi, p. 040 520 0044.

VALMISTAUDU HYVÄN PÄIVÄN VIETTOON

Aktiviteettikuvakilpailussa 
palkinto Kannonkoskelle
AKTIVITEETTIKUVAKILPAILUN kolmannen ja 
samalla viimeisen osuuden 1.3.–30.6. voit-
tajaksi on liiton brändityöryhmä valinnut 
Reijo Vesterisen ottaman kuvan ”LC Kan-
nonkoski uusi Kannonkosken yli johtavan 
sillan puuosat”.
 Palkinnon perusteluissa mainitaan muun
muassa, että kuvassa on yhdessä tekemisen 
meininki ja innostus, mutta samalla myös 
rentous näkyy kuvassa.
 Palkintoraati mainitsee myös, että sillan 
rakentaminen on vaativa juttu ja klubi tekee 
työtä, joka hyödyttää nyt ja tulevaisuudessa. 
Hyväksytään sekin, että kaikilla ei ole sama 
vastuu tekemisestä, vaan joku on saattanut 
esimerkiksi huolehtia kansimateriaalin kul-
jetuksesta ja joku toinen hoitanut luvat.
 Klubi sai palkinnoksi 333 euroa klubi- 
aktiviteettiin hyödynnettäväksi.•
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Hyvän Päivänä tehdään hyvää
Kaikilla on mahdollisuus ehdottaa vuoden Valtakunnallista  
tai paikkakunnan Hyväntekijää ja lionien Vuoden Hyväntekijää, 
jotka palkitaan 8.10. lionstoiminnan Hyvän Päivänä. 

V
uoden Hyväntekijä luo ja ylläpitää 
yhteisymmärrystä, toimii epäitsek-
käästi ja puolustaa heikompia. Hän 
rohkaisee muita ihmisiä kehittä-
mään paikkakuntaa ja yhteisöä il-

man henkilökohtaista taloudellista hyötyä, 
eikä lunasta menestystään toisten kustan-
nuksella. Hän auttaa lähimmäisiään heidän 

koettelemuksissaan ja muistaa myös kiit-
tää. Vuoden Hyväntekijää voivat ehdottaa 
kaikki suomalaiset, ehdottajan tai ehdo-
tettavan ei tarvitse olla lionstoiminnassa 
mukana.
 Lisäksi Hyvän Päivänä palkitaan lio-
nien Vuoden Hyväntekijä, jota voivat eh-
dottaa lionsklubit ja klubilaiset.•
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Hyvän Päivä on myös Lions-järjestön perinteinen kansainvälinen palvelupäivä, jota vietetään ympäri 
maailmaa.
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PUHEENJOHTAJALTA
heikki mäki

Puheenjohtaja 2022–2023

9

Osuukohan jalka palvelun lankulle?
KULUNUT KESÄ JA ALKUSYKSY on ollut toimintaa täynnä. Toki moni leijonista keräsi 
voimia heinä- ja elokuussa, mutta iso joukko teki ahkerasti palvelutyötä. Minulle on 
ollut suuri ylpeyden aihe nähdä leijonien sitoutuminen palveluun ja todeta siinä saa-
vutetut tulokset. Tervehdinkin ilolla tätä ahkeraa joukkoa – ollapa teidän tarmonne 
ja osaaminen.
 Meidän leijonien ja palvelutyötä kanssamme tekevien toimet näkyvät monen ar-
jessa. Voimme kuitenkin lisätä näkyvyyttämme kertomalla palvelustamme monilla

eri kanavilla. Kertomalla palvelusta ennen jotain 
aktiviteettiamme, viestimällä siitä tapahtuman aika-
na ja varsinkin tekemällä tapahtuman jälkeen jutun 
toimistamme. Palveluraportin teemme tietysti myös 
MyLion-järjestelmään!
     Luotan, että näkyvyyden lisääminen kasvattaa 
toiminnastamme kiinnostuneiden joukkoa. Uskon 
nimittäin tutkimuksiin, joiden mukaan ihmisten 
näkemällä tekemiin havaintoihin vaikuttaa se, mitä 
he odottavat näkevänsä tai mihin he näkemäänsä 
vertaavat. Tekemämme palvelun 
kytkeminen juuri leijoniin on 
meille toki iso haaste. Se on 

kuitenkin yksi parhaista keinoista saada mukaan uusia ihmisiä. 
 Palvelun hyvän levittäminen ja näkyväksi tekeminen ei ole 
kuitenkaan vain yksittäisen leijonan tai klubin tehtävä. Siinä 
meidän apunamme ovat niin piirit kuin Lions-liittokin. Ajat-
telen, että seuraava isompi yhteinen ponnistuksemme, 8. lo-
kakuuta järjestettävä Hyvän Päivä, on juuri sitä liitolta pyy-
dettyä yhteistä näkyvyyden lisäämistä. Olettehan myös 
klubinne toiminnassa jo huomioineet päivän? Toi-
vottavasti päivä ja koko hyvän viikko haastaa 
teidät tekemään ja näkymään yhdessä. 
 Nyt ehkä ihmettelet otsikon urheiluter-
mein esitettyä kysymystä. Se nousi mie-
leeni miettiessäni miten palvelussa on-
nistumme. Onhan niin, että voimme 
vaikuttaa koko järjestömme menes-
tykseen vain osallistumalla antamam-
me lupauksen mukaisesti palveluun. 
Tuota vastuuta ei voi ulkoistaa, eikä 
siltä voi ummistaa silmiä. 
 Kansainvälinen presidenttimme 
Brian E. Sheehan kirjoitti 21.7. vies-
tissään: ”Aina kun joku tarvitsi apua, 
kaikki käärivät hihansa ja ryhtyivät töi-
hin.” Eiköhän tuon elämänohjeen avulla 
saa jalan osumaan palvelun lankulle lä-
hes aina.
 Me pystymme tähän vain yhdessä!•

Näkyvyyden
lisääminen 
kasvattaa
toiminnastamme
kiinnostuneiden 
joukkoa.
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Lionsklubit 
Nenäpäiväkeräyksessä 
LIONSKLUBIEN ja Nenäpäivän yhteistyö on 
vuosien ajan ollut tärkeässä osassa ja auttanut 
kymmeniä tuhansia lapsia ympäri maailmaa. 
Vaikka Nenäpäivä-säätiön ja Lions-liiton vä-
linen sopimus ei enää olekaan voimassa, voi 
jokainen klubi osallistua oman päätöksensä 
pohjalta. 
 Vuonna 2021 Nenäpäivälle kerätyillä va-
roilla autettiin kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevia lapsia, lasten perheitä sekä 
heidän yhteisöjään kehittyvissä maissa Afri-
kassa, Aasiassa sekä Etelä-Amerikassa. Ko-
ronapandemian keskelläkin tuettiin lasten 
mahdollisuutta parempaan elämään. Jotta 
tärkeä työ voi jatkua, apuanne tarvitaan edel-
leen!
 Käteislahjoitusten keräämisestä lippai-
den kanssa on luovuttu Nenäpäivän osalta 
viime vuonna keräysluvan vaihtuessa. Lipas-
keräysten sijaan muunlaisen Nenäpäivä- 
tempauksen järjestäminen on leijonien asian-
tuntemuksella sekä hauskaa että helppoa. 
 Nenäpäivä voi olla mitä tahansa: hyvän-
tekeväisyyskävelyitä, sököturnauksia, lettu-
myyjäisiä, yrityshaasteita tai sitten Nenäpäi-
vän viettoa lähimmäisten kesken kotikatso-
mossa. Osallistua voi juuri omalla tavallaan, 
ja pienelläkin panoksella voi saada leijonille 
myönteistä näkyvyyttä. 
 Haluatteko esimerkiksi ostaa neniä ja 
myydä niitä eteenpäin? Tehkää tilaus osoit-
teessa: nenapaiva.fi/kauppa.
 Nenäpäivä-kampanjan näkyvyys kes-
kittyy tänä vuonna 11.11. ympärille, jolloin 
Ylen TV1-kanavalta tulee suorana Nenäpäivä- 
show. 
  Nenäpäivätempauksia voi järjestää koska 
vain 24.10.–13.11. Jos on mahdollisuus ko-
koontua hyvän asian puolesta vain muuta-
mana päivänä, hyviä ajankohtia ovat 11.11. 
ja 12.11.•  
Lisätietoa kampanjasta: nenäpäivä.fi 
ja www.lions.fi/toiminta/paikallinen-yhteistyo/
lionsklubit-nenapaivakerayksessa/ 
sekä PDG Reijo Stedt ja lion Tauno Laine.
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AJANKOHTAISTA

V
uoden 2022 alussa orkesteriin haki 
180 nuorta muusikkoa, joista vi-
deokoesoittojen perusteella va-
littiin 70 nuorta leirille Lahteen. 
Mukana oli 15 eri kansalaisuutta 

edustavaa nuorta. Pääsääntöisesti muusikot 
asuvat tai opiskelevat joko Pohjoismaissa tai 
Baltian maissa ja tähtäävät ammattiuralle 
klassisen musiikin pariin. 
 Kapellimestarina orkesterille tänä vuon-
na toimi norjalainen Eivind Gullberg Jensen.
Apulaiskapellimestariksi valikoitui paikalli-
nen lahjakkuus Laura Linkola.
 Tämän vuoden pääteoksena oli Gustav 
Mahlerin Sinfonia nro 1 D-duuri. Lisäksi kon-
serteissa kuultiin lahtelaisen säveltäjän Sauli 
Zinovjevin Un Grande Sospiro, Carl Nielse-
nin Helios-alkusoitto Op. 17 sekä Pjotr Tšai-
kovskin Romeo ja Julia -alkusoitto. Säveltäjä 
Sauli Zinovjev oli kuuntelemassa kaikki or-
kesterin konsertit ja oli hyvin vaikuttunut 
kuulemastaan.

Sibeliustalon konsertti striimattiin
Orkesteri kokoontui Lahdessa 17.–26.7. 
kymmenen päivää kestävälle leirille. Leiri jär-
jestettiin Lahden lyseon tiloissa sekä Lahden 
Sibeliustalossa.

Konserttikiertue onnistui yli odotusten
Pohjoismaisen nuoriso-orkesteri Orkester Nordenin 
kesän harjoitusperiodi ja konserttikiertue kahden 
vuoden tauon jälkeen onnistui yli odotusten.
ORKESTER NORDEN / henna keihäs

 Kiertueen konsertit järjestettiin 26.7. 
Lahden Sibeliustalossa, 27.7. Järvenpää-ta-
lossa ja 28.7. Helsingin Temppeliaukion kir-
kossa. Jotta mahdollisimman moni pääsisi 
nauttimaan orkesterin huimasta lahjakkuu-
desta, Sibeliustalon konsertti striimattiin. 
 Konserttien lisäksi näimme nuoria muu-
sikoita Lahden katukuvassa, kun Orkester 
Norden tarjoili kamarimusiikillisia tunnelma-
paloja 21.7. eri puolilla Lahtea. Orkesteri 
jalkautui muun muassa Taidemuseo Mal-
vaan, kahvila Oskarin pihaan, Suomalaiseen 
kirjakauppaan ja Lahden satamaan. Lisäksi 
paikallinen lionsklubi Kärkölä järjesti upeaa 
iltaohjelmaa nuorille, laavuillan ja ikimuis-
toisen Vesijärviristeilyn!
 Oli upeaa päästä järjestämään leiri ja 
kiertue pitkän odotuksen jälkeen! Kiitos va-
paaehtoisille, jotka auttoivat kahvituksissa, 
lipunmyynnissä, väliaikatarjoiluissa, iltaoh-
jelman suunnittelussa ja kaikessa muussa. 
Emme olisi selvinneet ilman teitä! Käännäm-
me katseet vuoteen 2023 odottavaisin mielin.•
Sibeliustalon konsertin striimaus 
löytyy orkesterin kotisivuilta 
www.orkesternorden.com.
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Noin 70 hengen orkesteri kokoontui Lahdessa 16.–29.7. kymmenen päivää kestävälle leirille ja sen jälkeen 
kiertueelle.

Lahjoitusten välittäminen 
LCIF:lle päättyy
petri kaukiainen, toiminnanjohtaja

KUVERNÖÖRINEUVOSTO päätti järjestäy-
tymiskokouksessaan 12.6.2022, että liitto 
ei enää 1.7.2022 jälkeen välitä klubien lii-
ton keräystilille suorittamia LCIF:lle tar-
koitettuja lahjoituksia.
 Klubien tulee maksaa lahjoituksensa 
LCIF:lle suoraan itse. Näin palataan aikai-
sempaan käytäntöön.
 Kuvernöörineuvosto päätti kokouk-
sessaan 12.3.2022, että kaikki liiton ra-
hankeräystilin kautta tulleet Ukrainan 
sodan uhrien auttamiseen korvamerki-
tyt varat välitetään LCIF:lle. Kyseessä oli 
poikkeus kuvernöörineuvoston 6.3.2021 
tekemästä päätöksestä, että liitto ei väli-
tä enää klubien LCIF:lle tekemiä lahjoi-
tuksia vaan klubien pitää ne itse tehdä 
suoraan LCIF:lle. Tähän oli syynä muun 
muassa se, että välikätenä toimiminen 
lahjoitusten välittäjänä aiheuttaa liitolle 
kuluja ja lisätyötä, mikä on tarpeetonta, 
koska klubit pystyvät hoitamaan lahjoi-
tukset LCIF:n suomen- ja ruotsinkielisten
sivujen kautta.
 Ukrainan sodan synnyttämä kriisi on 
kuitenkin niin suuri ja poikkeuksellinen, 
että tässä tilanteesta liitto pystyi maksuja
yhteenkokoamalla tehostamaan lahjoitus-
prosessia ja helpottamaan klubien toi-
mintaa, kun ne voivat tehdä lahjoituk-
sensa suomalaiselle pankkitilille, liiton 
rahankeräystilille. Klubit ovat käyttäneet 
mahdollisuutta aktiivisesti, mutta lahjoi-
tusaktiivisuus on jo kriisin alkuvaiheista 
laskenut ja sen voi odottaa edelleen laske-
van. Siksi poikkeusmallista päätettiin luo-
pua 1.7.2022 alkaen.•
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Klubien tulee maksaa jatkossa Ukrainan 
sodan uhreille kohdennetut lahjoitukset 
LCIF:lle suoraan itse.
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Tilaa uusille ajatuksille
LIONSTOIMINNAN YKSI ERITYISPIIRRE on toimintavuoden vaihtuminen kesäkuun 
vaihtuessa heinäkuuksi ja samalla useimpien vastuunkantajien vaihtuminen. Tämä 
kulkee läpi liikkeen kansainvälisestä presidentistä paikallisen klubin presidenttiin ja 
lukuisiin klubin, piirin ja liiton pesteihin.
 Uudet vastuunkantajat tuovat aina mukanaan uusia ajatuksia, uusi tuulia, uusia
kysymyksiä ja uusia vastauksia. Se luo dynamiikkaa ja vauhtia lionstoimintaan, 
mutta varmasti myös jonkin verran epäjatkuvuutta ja poukkoilevuutta. Ne vähene-

vät varmasti, jos tulevat vastuunkantajat pystyvät val-
mistautumaan hyvin omaan vetovuoroonsa ja heidät on 
otettu mukaan kulkemaan edeltäjänsä rinnalla.
      Samalla hetkellä, kun uusi johtaja aloittaa tehtäväs-
sään, syntyy yksi uusi entinen johtaja. Lions-järjestössä 
kiertokulku on nopea ja 12 kuukautta on lopulta todella 
lyhyt aika. Uskon, että useimmille klubipresidenteille, 
piirikuvernööreille ja liittojohtajille jää varmasti kauden
lopussa vielä monta asiaa, jotka 
olisi ollut mukava tehdä.

 Vuodessa oma ymmärrys ja osaaminen kasvaa huomat-
tavasti. Moni myös tietää, että toisena vuotena osaisi asiat 
tehdä paremmin, kun jo tietää, mitä kaikkea on edessä ja 
millä tavoilla asiat saadaan maaliin. Se on kauden yksi tar-
koitus. Jokainen lions-vuosi tuo meille uuden joukon 
lionstoiminnan osaajia, jotka voivat osaamisellaan 
uusissa rooleissa auttaa Lions-liikettä menesty-
mään. Lions-liitto, piirit ja klubit tarvitsevat näitä 
osaajia.
 Kauden vaihtuessa on tärkeää antaa omalle 
seuraajalleen tilaa toimia ja edeltäjän yksi tär-
keimpiä rooleja onkin tukea uutta johtajaa ja 
auttaa häntä onnistumaan, vaikka seuraaja ei 
tekisikään asioita samalla tavalla kuin itse te-
kisi, vaikka toimintaan tulisi uusia asioita 
ja vaikka joistain vanhoista asioista luo-
vuttaisiin. Jokainen voi miettiä, miten itse 
olisi halunnut oman edeltäjänsä toimia ja 
millaista tukea olisi edeltäjältään halunnut 
– ja sitten toimia sillä tavalla. Silloin uudella 
vastuunkantajalla on tilaa toimia ja klubissa,
piirissä ja liitossa tilaa uusille ajatuksille ja
ideoille. Ne kuljettavat liikettä eteenpäin.• 

TOIMINNANJOHTAJALTA
petri kaukiainen

Toiminnanjohtaja

On tärkeää 
antaa omalle 
seuraajalleen 
tilaa toimia.
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TAPAHTUMAKALENTERI

TOIMINTAKAUSI 2022–2023

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

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
• 26.–28.8. Rovaniemi
• 25.–26.11. Turku, hybridikokous
• 10.–12.3. Tampere

VUOSIKOKOUS
• 9.–11.6.2023 Espoo

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 27.–29.10. 
 Europa Forum, Zagreb, Kroatia
• 21.–22.1.2023 
 NSR-kokous, Borås, Ruotsi
• 7.–11.7.2023 
 Kansainvälinen vuosikokous, 
 Boston, USA

MESTARUUSKILPAILUT
• 11.2.2023 
 Karaoke, Pihtipudas, LC Emmit
• 2–3/2023 
 Keilailu, Lappeenranta, LC Rakuuna

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 kuvernöörikirjeissä. 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/. 

K
U

V
A

: P
IX

A
B

A
Y



12

K
U

V
A

: T
O

R
-E

R
IK

 B
A

C
K

ST
R

Ö
M

Tänä kesänä leirejä järjestettiin Suomessa C-, D-, F- ja I-piireissä. D-piirin leirillä paistettiin 
makkaraa nuotiolla. 

AJANKOHTAISTA

K
esän aikana nuoremme ovat mat-
kustaneet Eurooppaan eri leireille 
ja eurooppalaiset nuoret ovat saa-
puneet Suomeen ja meidän nel-
jälle eri leirillemme. Suomessa oli 

tänä kesänä nuorisovaihdon kautta noin 60 
nuorta ja Suomesta lähti noin 95 nuorta eri 
puolille Eurooppaa.
 Nyt odottelemme innokkaana Pudas-
järvellä järjestettävää L-piirin talvileiriä. 
Toivottavasti nuoret haluavat kokea talvi-
sen luontomme ja hakevat paikkaa leiriltä.
 On havaittavissa, että pandemia on 
jättänyt jälkensä myös nuorisovaihto- ja 
isäntäperheohjelmaan, mutta meidän on 
ponnisteltava nuorisovaihto-ohjelman nos-
tamiseksi pandemiaa edeltävälle tasolle.
 Toivotamme tervetulleeksi nuoriso-
vaihtotyöhön uusina piirin nuorisojoh-
tajina E-piiristä Leena Kurjen, N-piiristä 
Leena Lehtihalmeen ja O-piiristä Heikki 
Hemmilän.
 Samalla haluan kiittää Tarja Kyttälää 
ja Leena Kuismasta hyvästä yhteistyöstä.

Onnistunut nuorisovaihtokesä takana
Nyt käynnistyneellä uudella toimintakaudella 
meillä on nuorisovaihdossa lisää uusia mahdollisuuksia, 
kun voimme matkustaa jälleen ilman rajoituksia.
NUORISOVAIHTO / tor-erik backström, yced 2020-2023

 Nyt voimme alkaa jo suunnitella kesälle 
2023 leirejä B-, H-, K- ja M-piireihin. Ensi 
kesänä voimme toivottavasti vastaanottaa 
nuoria kaikkialta maailmasta, ei vain Eu-
roopasta.

Europa Forum 2022 Kroatissa
SEURAAVA Lions-järjestön Europa Forum 
2022 järjestetään Zagrebissa, Kroatiassa 
27.–29.10.2022.•
Lue lisää tapahtumasta sivulta 
https://lionseuropaforum2022.hr/.

Työkaluja klubivirkailijoille
LIONS INTERNATIONALIN klubivirkailijoiden 
kotisivut on suunniteltu avuksesi roolissasi 
sekä tarjoamaan resursseja ja hyödyllistä tie-
toa, joiden avulla klubivirkailijat menestyvät 
tehtävissään.•
Lue lisää sivuilta klubin virkailijatiimin tehtävistä 
www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/.

Odottelemme 
innokkaana 
Pudasjärvellä 
järjestettävää 
L-piirin talvileiriä.

 Olisi hyvä, jos lionsklubit alkaisivat 
rekrytoida isäntäperheitä Suomeen leirille 
hakeville nuorille ensi kesänä, heti toimin-
nan alkamisesta lähtien. Jos jätämme isän-
täperheen etsimisen kevääseen, meillä voi 
olla vaikeuksia saada isäntäperheet kaikille.
 Toivon vilkasta nuorisovaihtovuotta!•

Liiton roll up -mallit uusittiin
LIITON ROLL UPIT on päivitetty kesäkuussa ja 
samalla teetetty myös kaksi mallia, joita piirit 
ja klubit voivat hyödyntää roll upeja tilates-
saan. Avoimet tiedostot painoa varten voit ti-
lata osoitteesta viestinta@lions.fi. Liitossa on 
myös kaksi uutta roll upia, joita voi lainata 
postimaksua vastaan.•
Roll up -malleihin ja tilausohjeisiin voit tutustua 
liiton kotisivuilla www.lions.fi/jasenille/
tarvikemyynti/lions-liivit-ja-roll-upit/.
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Uuden kauden alku
SYKSY ON AINA UUDEN aloituksen aikaa. Näin on etenkin lionstoiminnassa, kun uusi 
kausi käynnistyy. Tälle kaudelle lähdemme kuitenkin pitkästä aikaa ilman niin suurta
epävarmuutta ilmassa kuin on ollut parin vuoden ajan. Tapahtumia on uskallettu 
suunnitella aivan uudella tavalla, vaikka korona on edelleen läsnä ja se pitää ottaa 
suunnittelussa huomioon.
 Nyt on kuitenkin päästy normaaliaikaan ja tänä kesänä on saatu nauttia niin liiton
vuosikokouksessa kuin kansainvälisessä vuosikokouk-
sessa kasvokkain kohtaamisista.
 Hieno kesä on ollut myös Orkester Nordenin ja nuo-
risovaihdon osalta, jotka molemmat kahden vuoden 
tauon jälkeen ovat jälleen päässeet kokoontumaan lei-
reilleen.
 Ensimmäinen kuvernöörineuvoston kokous järjestettiin Rovaniemellä, mutta 
kauden toinen kokous Turusta on hybridinä. Olemme siirtyneet siltä osin uuteen ai-
kaan, että osaamme hyödyntää myös vaihtoehtoisia tapoja tapaamiselle.
 Kohtaaminen on kuitenkin tärkeää. Ihmisten kohtaamista tavoiteltiin myös lions-
toiminnan vuosipäivänä 14.8., kun kolmatta kertaa pystytimme leijonanluolan Helsin-
gin keskustaan. Ihmisiä on helpompi tavoittaa, kun pystyy kohtaamaan kasvokkain.
 Kolmen sepän patsaalla jaettiin lapsille ilmapalloja ja samalla seurueen vanhem-
mille kerrottiin lionstoiminnasta. Helteisessä säässä myös jakamamme lähdevesi 

kierrätyskertakäyttömukeista pysäytti monen ohikulki-
jan nauttimaan vedestä ja antoi mahdollisuuden aloittaa 

keskustelun leijonien ja leojen monipuolisesta toimin-
nasta.

      Viime kaudella tavoittelimme uusien kontaktien 
saamista myös Facebook- ja Instagram-markki-
noinnin kautta. Tavoitimme kampanjoilla yhteen-
sä yli 200 000 käyttäjää, joista noin 10 prosenttia 
muisti näkemänsä ilmoituksen. Somemarkki-

nointi jatkuu jälleen tällä kaudella kohdenne-
tusti. Jos sinulle ei ole tullut yhtään mainosta 

vastaan, voit käydä kurkkaamassa niitä lii-
ton Facebookin mainoskirjastossa.
      Seuraava näkyvä tapahtuma on Hyvän 
Päivä 8.10. jolloin vapaaehtoinen palvelu-
työmme tehdään näkyväksi ympäri maa-
kuntia. Hyvän Päivä on samalla myös 
Lions-järjestön perinteinen kansainväli-
nen palvelupäivä, jota vietetään ympäri 
maailmaa.
  Hyvän Päivänä palkitaan ehdo-
tusten perusteella Valtakunnallinen 

tai paikallinen Hyväntekijä sekä 
lionien Vuoden Hyväntekijä. Toi-
vottavasti sinäkin olet mukana 
viettämässä Hyvän Päivää paikka-
kunnallasi.•

Kohtaaminen 
on tärkeää.
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Lasten Leijonahiihdot
jatkuvat jälleen
SUOMEN LIONS-LIITON ja Suomen Hiihtolii-
ton yhteistyö lasten ja nuorten hiihtoharras-
tuksen lisäämiseksi jatkuu tulevana talvena. 
Toissavuonna alkaneen yhteisen kampanjan 
tavoitteena on järjestää Lasten Leijonahiih-
dot koulujen hiihtolomien aikaan ja kannus-
taa lapsia hiihtämään.
 Lions-liiton puolesta kampanjasta vas-
taava PDG Erkki Lappi toivoo, että klubit 
ottaisivat Lasten Leijonahiihdot perinteiseksi
aktiviteetikseen ja tarjoaisivat lapsille liikunta-
tapahtuman. 
 Lionsklubit vastaavat tapahtuman järjes-
tämisen lisäksi muun muassa kaikille osal-
listujille jaettavan palkintomitalin hankkimi-
sesta. Suomen Lions-liitto on tilannut Lasten 
Leijonahiihto -mitaleita, jotka ovat myynnis-
sä Lionsverkkokaupassa www.lionsverkko-
kauppa.fi.•
Lisätietoja ja ilmoittautumiset mukaan 
kampanjaan: Lions-liitto, PDG Erkki Lappi, 
p. 0400 557 136, erkki.lappi@lions.fi 
Lue lisää www.lions.fi/toiminta/
yhteistyokumppanit/suomen-hiihtoliitto/.

Klubien alias-osoitteeseen 
muutos
JOKAISELLA SUOMEN lionsklubilla on oma 
osoitteensa, johon posti on tullut presiden-
tille, sihteerille ja rahastonhoitajalle. Tiedon-
kulun parantamiseksi klubiosoitteella tavoi-
tetaan nyt myös klubin tiedottaja, joka tulisi
määritellä MyLCI:ssä nimikkeellä Klubin 
markkinointiviestinnän johtaja.•



14

TEEMA: NÄKÖKYKY

Hoitaja tutkii potilaan silmää 
ultraäänilaitteella selvittääkseen 
voidaanko samentuneen linssin 
poistamisella parantaa näköä. 
Maksavien potilaiden tuotoilla 
katetaan kaikki sairaalan kulut 
ja noin puolet sairaalan potilaista 
saa maksutonta hoitoa.

KUVA: MATTI PAAVOLA

S
ri Lankan taloudellinen ahdin-
ko on tällä hetkellä vakava ja 
on vaikea ennakoida, mitä vai-
kutuksia sillä tulee olemaan sai-
raalan toimintaan.
    Lehtitietojen mukaan kulut-
tajahinnat Colombon alueella 

nousivat pelkästään kesäkuussa ennennä-
kemättömät 55 prosenttia. Elintarvikkeiden 

Sri Lankan silmäsairaala 
tarvitsee apuasi nyt
Lionit ovat onnistuneet auttamaan srilankalaisia vähävaraisia 
rakentamalla puolentoista miljoonan euron arvoisen Nethsetha-
silmäsairaalan Ratnapuraan. Sairaala on toiminut kymmenen 
vuotta ja kaihileikkauksilla näkökyky on pystytty palauttamaan 
niin, että potilaat ovat voineet palata elämään normaalia elämää.
raino heinonen, tiedottaja ja markus flaaming, puheenjohtaja, sri lankan lions-ystävät

• Silmäsairaalan rakentaminen on
 ollut Suomen valtion, suomalaisten ja
 srilankalaisten lionien sekä Lions Clubs
 International Foundation -säätiön, 
 LCIF:n yhteishanke.

• Peruskivi muurattiin 30.11.2009 ja
 rinteeseen rakennetun sairaalan 
 yläkerros avattiin 18.8.2011.

• Leikkaustoiminta aloitettiin 12.1.2012,
 jolloin sairaalassa tehtiin ensimmäiset 
 15 harmaakaihileikkausta.

• Täydennysrakentamisen jälkeen myös
 alakerrosten uudet tilat ovat täydessä
 käytössä ja Ratnapuran silmäsairaalan
 rakennustyöt on saatettu loppuun. 

• Silmäsairaala toimii hyvin köyhällä
 alueella ja sen toiminnan voi sanoa
 olevan menestys. Sairaala työllistää
 parisenkymmentä työntekijää.

RATNAPURAN SILMÄSAIRAALA

hinnat tätäkin enemmän. Johns Hopkins 
University arvioi maaliskuussa vuosi-inflaa-
tion olleen jopa 132 prosenttia.
 Tätä tukee YK:n alaisuudessa toimiva 
Maailman elintarvikeohjelma WFP:n kesä-
kuussa julkaistu tiedote, jonka mukaan Sri 
Lanka kohtaa pahimman talouskriisinsä it-
senäistymisen jälkeen.
 Samanaikaiset julkisen talouden ja val-
tionvelan haasteet sekä ruoan, polttoainei-
den, lannoitteiden ja lääkkeiden saatavuus ja 
kohtuuhintaisuus ovat häirinneet toimeen-
tuloa kaikkialla maassa. Tämän seurauksena 
noin 5,7 miljoonaa naista, miestä, tyttöä ja 
poikaa tarvitsee nyt kiireellisesti humanitaa-
rista apua. 
 Myös apu Kansainväliseltä valuuttara-
hastolta (IMF) on viivästynyt. Paljon on kiinni
siitä, miten saarivaltio saa sovittua velkansa 
Kiinan kanssa.
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OLEN SEURANNUT Sri Lankan sairaalam-
me kehitystä siitä lähtien, kun leikkaus-
toiminta tammikuussa 2012 alkoi. Alun 
pitäen tarkoitus oli hoitaa pelkästään har-
maakaihipotilaita, joita maassa riittää.
 Harmaakaihissa on kyse silmän mu-
kautuvan taittovoiman antavan linssin, eli 
mykiön samentumisesta. Mykiön kupe-
ruutta, sen taittovoimaa muuttaa sen säde-
kehään kiinnittävä lihaksisto. Muu, vakiona 
pysyvä taittovoima riippuu sarveiskalvon 
kaarevuudesta ja silmämunan pituudesta. 
 Kaihileikkauksessa poistetaan samen-
tunut mykiö, jonka menetetty taittovoima 
ennen vanhaan korvattiin paksuilla pul-
lonpohjaa muistuttavilla kaihilaseilla. Vii-
meiset vuosikymmenet mykiön tilalle on 
asennettu lasinen tai muovinen intralinssi.
Sen taittovoima on vakio, jolloin katselu-
etäisyyden säätö vaatii moniteholasit. 
Aiemmin lasit voitiin sovittaa vasta kuu-
kausien päästä leikkauksesta, koska my-

Seulontaleireissä haasteita
Voi vain kuvitella, mitä vaikutuksia pula 
polttoaineista ja lääkkeistä aiheuttaa silmä- 
sairaalamme toimintaan. Lääkärit ja hoitajat 
eivät pääse helposti työpaikalleen, ja sähkön-
saannin varmistavan generaattorin toiminta 
riippuu polttoaineen saatavuudesta.
 Varattomat potilaat ovat tulleet alusta 
lähtien sairaalaan paikallisten lionsklubien 
järjestämien seulontaleirien kautta, mutta 
jos paikalliset lionit eivät pääse liikkumaan 
polttoainepulan vuoksi, ei leirejä voida jär-
jestää. 
 Sairaala onkin pyytänyt toukokuussa Sri 
Lankan Lions-ystävien kautta apua seulonta-
leirien järjestämiseen, jolloin tilanne ei vielä 
ollut niin paha kuin nyt. Sairaala ilmoitti, että 
se on pystynyt toteuttamaan toukokuussa yh-
den seulontaleirin, mutta tarvitsee rahallista 
apua lahjoittajilta. 
 He ovat asettaneet kaikki toiveensa sii-
hen, että saavat apua joidenkin lahjoittajien 
löytämiseen.
 Jo koronapandemia vaikutti siihen, että 
Sri Lankan kummitkaan eivät päässeet tapaa-
maan kummilapsiaan. Ja nyt polttoainepula 
estää myös tapaamisten järjestämisen. Emme 
osaa sanoa, miten kauan nämä ongelmat kes-
tävät, mutta pyrimme saamaan kontaktit toi-
mimaan mahdollisimman nopeasti.•

LCIF:n myöntämät apurahat: heinäkuusta 2021 toukokuuhun 2022 LCIF on myöntänyt 87 näkökykyyn 
liittyvää apurahaa, yhteensä 8 256 359 USD. Tutustu apurahoihin, jotka auttavat lioneita toteuttamaan 
tärkeitä näkökykyyn liittyviä palveluja. www.lionsclubs.org/fi/give-our-focus-areas/vision

Lionien työ näkökyvyn alalla on laajaa 
ja hyvin tiedossa. SightFirst-ohjelmalla 
on ollut tärkeä tehtävä jo 30 vuotta sokeuden 
vähentämisessä maailmassa. Sitä kautta on 
rakennettu kattavia ja kestäviä näköhuollon 
järjestelmiä, mukaan lukien projekteja, 
jotka tuottavat näköhuollon palveluja, 
rakentavat tai vahvistavat hoitolaitoksia, 
kouluttavat ammattilaisia ja lisäävät 
tietoisuutta näkökykyyn liittyvästä terveydestä 
paikkakunnilla, joilla on heikosti palveluja. 
Myös Ratnapuran rakentamiseen käytettiin 
SightFirst-varoja.

www.lionsclubs.org/fi/
give-our-focus-areas/vision/sightfirst.

HISTORIALLINEN URAKKA

kiön poistamiseksi jouduttiin sarveiskal-
voon tehdä laaja viilto, eikä sarveiskalvon 
kaarevuuden palautumista voitu ennustaa 
arpeutumisen vuoksi.
 Nykytekniikalla samentunut mykiö 
voidaan poistaa, ja sen tilalle laitettava 
linssi viedä sisään vain 2 mm viillosta. 
Tämä vaatii erikoisinstrumentteja, mitä 
edustaa kauden 2015–16 klubikeräyksellä 
hankittu PHACO-laite. Sillä samentunut 
mykiö murskataan ja imetään pois ja kor-
vaava muovinen linssi työnnetään tilalle, 
rullalle kierrettynä. Se oli Sri Lankan en-
simmäinen PHACO-laite, ja se helpotti 
ratkaisevasti silmäkirurgien saamista sai-
raalaamme.
 Myöhemmin sairaalaan on hankittu 
välineistöä muun muassa glaukooman ja 
diabeettisen retinopatian seulontaan ja 
hoitoon sekä laitteet silmälasien valmis-
tamiseen, jolloin Nethsethaa voidaan sa-
noa täyden palvelun silmäsairaalaksi.•
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Lääkärin näkökulma Nethsethan toiminnasta
heikki hemmilä

Erkki Laine -auditorio toimii hyvin potilaiden odotustilana. Kuvassa sairaalan johtaja 
tri Saman Basnayake esittelee tuleville potilaille ja heidän saattajilleen sairaalan toimintaa
ja antaa tietoa tulevasta leikkauksesta ja sen jälkihoidosta.
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P
erjantai-iltapäivä käynnistyi 
CC- ja VCC-vaalitentillä, jossa
ehdokkaat miettivät muun 
muassa ratkaisuja laskevaan 
jäsenmäärään ja tärkeimpiä 
viestintäkanavia, joilla ker-
romme leijonien monista ta-

voista tehdä hyvää.
 Kouvolan kaupunginhallitus puoles-
taan toivotti Suomen Lions-liiton edustajat 
ja kutsuvieraat tervetulleiksi pitämään ko-
kousta Kouvolassa.
 Illan avajaisjuhlissa liiton puheenjoh-
taja Sanna Mustonen muistutti tervetulo-
sanoissaan, että kahden vuoden tauon, ko-
ronakriisin ja Ukrainan sodan syttymisen 

Kouvolan vuosikokouksessa 
tavattiin taas kasvokkain
Suomen Lions-liiton 69. vuosikokousviikonloppu järjestettiin 10.–12.6. 
kahden vuoden etäkokousten jälkeen Kouvolassa. Myös Suomen Leot 
kokoontuivat omaan vuosikokoukseensa samana viikonloppuna Kouvolaan.
VUOSIKOKOUS / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

jälkeen olemme jälleen nauttimassa vapau-
desta, tasa-arvosta ja Lions-hengestä.
 Kansainvälinen vieraamme, kansain- 
välisen Lions-järjestön presidentti Douglas
X. Alexander  puolestaan muistutti, että 
tarve palvelulle on kasvanut entisestään.
 Alexander toi esille myös jäsenohjel-
man, jonka mukaan jokaisen lionin tulisi 
tuoda yksi uusi lion lisää järjestöön ja näin 
saisimme lisää ihmisiä palvelemaan.
 Leojen presidentti  Mari Pekkarinen 
kertoi kauden saavutuksista, joihin kuului 
muun muassa markkinoinnin kehittämi-
nen ja leojen uuden markkinointivideon 
lanseeraus vuosikokouspäivänä.  Varsinainen kokouspäivä käynnistyi lippumarssilla 

kokouspaikalle Lumon Areenalle.
KUVA: HEIKKI HEMMILÄ

16

KUVA: NIILO HIRVONEN
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Mäki ja Pirttivaara 
uudet puheenjohtajat
Kokouspäivä käynnistyi seppeleenlaskulla ja 
lippumarssilla.
 Kokouksessa valittiin uudeksi puheen-
johtajaksi seuraavalle kaudelle VCC Heikki 
Mäki, LC Paattinen ja varapuheenjohtajaksi
B-piirin piirikuvernööri DG Mika Pirtti- 
vaara, LC Tapiola.
 Avajaisissa tervehdyksensä toi Kouvolan 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Paula 
Werning. Hän kertoi Kouvolan historiaa ja 
nykyisiä palveluita ja kertoi Kouvolan olevan 
ihmisen kokoinen kaupunki.
 Liiton puheenjohtaja  Sanna Mustonen 
kehotti omassa tervehdyksessään, että lähde-
tään viemään tulevaa kautta uuden Lions – 
avoin muutokselle -teeman mukaisesti roh-
keudella ja avoimuudella eteenpäin.
 Kansainvälinen presidentti Douglas X. 
Alexander  kertoi puheenvuorossaan, että 
Suomen Lions-liiton vuosikokous on suurin 
vuosikokous, johon hän on osallistunut.
 Hän muistutti myös johtajuudesta, jota 
hänen mielestään jokaisen pitäisi saada vuo-
rollaan hoitaa lionstoiminnassa. Jokaisen on 
saatava tehdä tämä palvelu vuorollaan ja se 
myös motivoi jäseniä osallistumaan toimin-
taan.
 Vuosikokous käynnistyi avajaisten jäl-
keen esityslistan mukaisesti. Kokoukseen 
osallistui 575 äänivaltaista kokousedustajaa 
253 lionsklubista.
 Kokouksessa hyväksyttiin liiton toiminta-
kertomus 2020–2021, vahvistettiin liiton tilin-
päätös ja merkittiin tiedoksi tilintarkastus-
kertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 Varapuheenjohtajavaalissa B-piirin piiri-
kuvernööri DG Mika Pirttivaara, LC Tapiola
voitti toisella kierroksella vastaehdokkaansa 
C-piirin aiemman piirikuvernöörin IPDG 
Nina Moilasen, LC Vihti 51 prosentin ääni-
enemmistöllä. Pirttivaara sai 291 ja Moila-
nen 281 annetuista äänistä. Ääniä annettiin 
yhteensä 575.
 Ensimmäisellä äänestyskierroksella ää-
net jakautuivat Mika Pirttivaaralle 38 pro-
senttia, Nina Moilaselle 37 prosenttia ja 
kumppanuusjohtaja MDC, PDG  Veikko 
Teeriojalle, LC Lappeenranta, 24 prosenttia.
 Liiton jäsenmaksut säilyvät entisellä ta-
solla. Jäsenmaksuihin tulee sen sijaan kaksi 
uutta jäsentyyppiä, opiskelijajäsenyys ja Leo-
Lion -jäsenyys.
 Lions-arpojen osalta kuvernöörineuvos-
ton esitys hylättiin äänestyksellä ja päätettiin 
jatkaa arpojen myyntiä entisen mallin mu-
kaan.
 Seuraavat vuosikokoukset järjestetään 
Espoossa 2023, Turussa risteilykokouksena 
2024, Raumalla 2025 ja Oulussa 2026.•

• LC ALAHÄRMÄN esitys Suomen 
Lions-liiton vaImistelemasta 
testamenttipalvelusta hyväksyttiin.

• LC ESPOO/OLARIN esitys Suomen 
Lions-liiton valmistelemasta vuosittaisesta 
kampanjasta, jossa on mukana merkittävä 
medianäkyvyys, hylättiin.

• LC HELSINKI/FINLANDIAN esitys 
Auta Lasta Auta Perhettä -aktiviteetin 
siirtymisestä Lions-liiton koordinoimaksi 
ja kehitettäväksi hyväksyttiin.

• LC HELSINKI/MALMITTARIEN esitys 
Lions-lupauksen sisällön keventämisestä 
hyväksyttiin.

• LC HELSINKI/PAKINKYLÄN esitys 
liiton katastrofirahaston täydentämisen 
ja käytön jatkamisesta myös tulevilla 
kausilla hyväksyttiin.

• LC KUOPIO/CANTIN esitys sähköisen 
tallennustilan tarjoamisesta kaikille 

Douglas X. Alexander vieraili Suomessa
LIONS INTERNATIONALIN 104. kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander New Yorkin
Brooklynista, Yhdysvalloista vieraili Suomessa 8.–12.6.
 Hän osallistui Suomen Lions-liiton ja Suomen Leojen vuosikokoukseen Kouvolassa. 
Alexanderin vierailukohteita olivat myös lionstoimiston lisäksi Espoon KAIVO kohtaa-
mispaikka, Porvoo, Repovesi sekä Kouvolan alueella yritysvierailut.•
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Lions Internationalin 104. kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander oli vuosikokouksen kunniavieras.
Kauden 2021–2022 liiton puheenjohtaja Sanna Mustonen toimi vuosikokouksen puheenjohtajana.

Lions-liiton klubeille asiakirjojen ja 
dokumenttien sähköiseen tallentamiseen 
keskitetysti Lions-liiton toimesta hylättiin.

• LC LAPPI TL:N esitys sotainvalidien 
salkolaatan kiinnitettämisestä jokaiseen 
klubin toiminta-alueella olevaan julkisen 
sektorin lipputankoon hylättiin.

• LC LEMPÄÄLÄ/KANAVAN esitys 
lasten ja nuorten mielenterveystyön 
nostamisesta avustuskohteeksi hylättiin.

• LC UURAISEN esitys opiskelijajäsenen 
jäsenluokan lisäyksestä Suomen Lions-liiton 
jäsenmaksuperusteisiin hyväksyttiin.

• LC VANTAA/SIMONKYLÄN esitys 
uudistuksesta Lions-kokousten avaus-
rutiineihin korvaamalla Leijonahenki-laulu 
muulla, ajan henkeen paremmin sopivalla 
tavalla hylättiin.

ALOITTEET

Alkuperäiset aloitteet löytyvät kotisivuilta osoitteesta 
www.lions.fi/jasenille/jasensivut/kokoukset/kokousmateriaaleja/vuosikokous-2022/
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Yhdessä me pystymme
Tämä ajatus on hyvin yksinkertainen, perustavanlaatuinen ja niin totta. 

Yhdessä me pystymme.

Presidentti Sheehan uskoo siihen. Hän näkee sen työssään, palvelussaan ja upeassa 
avioliitossaan Lorin kanssa – tiimityö saa kaiken toimimaan. Sen vuoksi hänen viestinsä 
lioneille ja koko maailmalle on: Yhdessä me pystymme.

Näemme sen klubeissamme joka päivä. Ihmiset tulevat yhteen yhteisöjemme tukemiseksi, 
auttaaksemme muita ja muuttaaksemme ihmisten elämän. Yhdessä.

Näemme sen Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) kanssa tekemässämme 
työssä. Otamme suorittaaksemme suuria, elämää muuttavia hankkeita, jotka tekevät 
yhteisöistämme terveellisempiä, elinvoimaisempia ja kestävämpiä. Ja teemme sen yhdessä.

Lionit tietävät, ettemme voi tehdä tätä yksin. Suurten asioiden toteuttamiseksi meidän 
kaikkien on toimittava yhdessä, käärittävä hihat ylös ja tehtävä työtä, jotta mahdottomasta 
tulee mahdollista. Ja teemme sen hymyillen, koska näin me elämme, näin me palvelemme,  
ja juuri tätä me olemme lioneina. 

Joka päivä me toteutamme ”Yhdessä me pystymme” -ajatuksen yksinkertaisuuden, 
tarpeellisuuden ja ehdottoman kauneuden.

2022-2023 Kansainvälinen presidentti  
Brian E. Sheehan
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Saavutamme upeita 
asioita yhdessä
Kun viemme tätä yhdessä tekemisen henkeä 
maailmaan, upeita asioita tapahtuu. Tässä 
joitakin ensisijaisia tavoitteita, jotka voivat 
auttaa meitä vahvistamaan yhteisöjämme  
ja lioneja.

Jaa lionina olemisen ilo  
Kun klubimme kasvavat, samalla kasvavat myös 
ystävälliset tekomme. Hyvinvoivat klubit pitävät 
palvelumme käynnissä, jäsenet tyytyväisinä 
ja yhteisömme vahvoina. Kun kutsumme 
perheenjäseniä, ystäviä ja naapureita liittymään 
meihin, lisäämme mahdollisuuksia tehdä entistä 
enemmän yhdessä. Ja miten hauskaa 
meillä on yhdessä. 

Pidetään säätiömme vahvana  
Säätiömme, LCIF, tukee palveluamme. Yhdessä 
otamme suorittaaksemme suurempia projekteja, 
jotka johtavat suurempaan vaikutukseen ja 
suurempaan muutokseen siellä, missä asumme 
ja eri puolilla maailmaa. Juhlitaan Kampanja 100 
-keräyksen menestystä ja jatketaan säätiömme ja 
palvelun tulevaisuuden tukemista, jotta voimme 
vahvistaa entisestään vaikutustamme.

Suunnitelkaa suuria, kun palvelemme 
Mietitään, miten voimme tehdä 
rakastamistamme projekteista entistä parempia, 
ja etsitään uusia tapoja tukea maailmanlaajuisia 
palvelukohteitamme, koska oikea muutos 
alkaa suurista ideoista. Suunnitelkaa rohkeasti 
suuria ja uskaliaita projekteja ja valmistautukaa 
yllättymään, kun näette mitä pystymme 
tekemään yhdessä.

Edistäkää asioita paikallisesti 
Lionit ovat johtajia yhteisöissään ja meidän 
palvelumme ja äänemme ovat tärkeitä.  
Edistäkää siis paikallisesti tärkeitä asioita.  
Tukekaa tiedottamista, koulutusta ja muutosta. 
Ryhdy paikalliseksi johtajaksi—ja rohkeaksi 
johtajaksi—klubinne, palvelukohteidenne ja 
yhteisönne puolesta. 
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Kansainvälinen 
vuosikokous 
kannattaa kokea 
paikan päällä.

Montréalin kokouksessa 
valitun uuden kansainvälisen 
presidentin Brian E. Sheehanin 
teema on Together we can! 
Yhdessä me pystymme!
KUVAT: LCI
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K
oronapandemian vuoksi joudut-
tiin vuoden 2020 kansainvälinen 
vuosikokous perumaan ja kaik-
kia kansainvälisiä virkoja jat-
kettiin yhdellä vuodella. Viime 
vuonna kansainvälinen vuosiko-
kous järjestettiin etäkokouksena. 

Pandemian kovimman kärjen taituttua voitiin 
vihdoin järjestää fyysinen vuosikokous. 
 Montréalin kokouksen normaalia vai-
sumpaan osallistujamäärään vaikutti aina-
kin se, että edelleen voimassa oli paljon eri-
laisia matkustamisrajoituksia, jonka takia 
osallistuminen oli useasta maasta hankalaa. 
Varmasti myös moni lion ei ollut vielä val-
mis osallistumaan suureen kansainväliseen 
tapahtumaan, jossa ei täysin voi välttyä lähi-
kontakteilta. Tämä näkyi myös suomalaisten 
osallistumisena. Kaikkiaan meitä oli paikalla 
hieman yli 20 lionia. Onneksi väkeä oli kui-
tenkin niin paljon, että kokouksen pääaree-
nalla, NHL:n Montréal Canadiensin kotihal-
lissa Bell Centressä, oli väkevä tunnelma.

Ensi vuoden kokous Bostonissa
Suomalaisten kannalta kokouksen ehkä tär-
kein päätös oli Pirkko Vihavaisen valinta 
kansainväliseksi johtajaksi (ID) eli maail-
manhallitukseen kaudelle 2022–2024. Pirkko
esiintyi hyvällä huumorilla edukseen vaali-
tentissä ja muissa esiintymisissään. 
 Pirkon kaksivuotinen työsarka käynnis-
tyi suoraan kokouksen jälkeen vastavalitun 
hallituksen ensimmäisessä tapaamisessa. 
Seuraavan kahden vuoden ajan maailman-
hallituksessa toivottavasti ymmärretään pa-
remmin suomalaisen ja pohjoismaalaisen 
lionstoiminnan erityispiirteitä. Tällä kau-
della Pirkon kaverina hallituksessa on myös 
ruotsalainen Mats Granath.
 Kansainvälisesti hienoin tieto oli kan-
sainvälisen säätiömme, LCIF:n varainke-
ruuhankkeen, Kampanja 100:n, lopputulos. 
Maailmanlaajuisesti keräsimme yhdessä yli 
325 miljoonaa USD. Tulos vahvistaa LCIF:n 
kykyä tukea kansainvälisten palvelutavoittei-
den toteutumista.
 Kansainvälinen vuosikokous on tarkoi-
tettu jokaiselle lionille ja tapahtuma tarjoaa 

LCI palasi normaaliaikaan Montréalissa
Lions-järjestön 104. kansainvälinen vuosikokous pidettiin 24.–28.6. 
Montréalissa Kanadassa. Vaikka vihdoin voitiin palata normaaliin, 
ei Montréalinkaan kokous ollut aivan normaali. Sen osallistujamäärä 
jäi reilusti alle kymmenentuhannen henkilön.
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / petri kaukiainen, toiminnanjohtaja

Montréalin kaupunki oli valmis toivottamaan lionit ja leot tervetulleiksi: osa live-tapahtumista oli mahdollista 
nähdä myös virtuaalisesti.
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Suomesta osallistui noin 20 lionia kansainväliseen vuosikokoukseen. Kuvassa Lions-liiton kauden 2021–22 
puheenjohtaja Sanna Mustonen puolisoineen, toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen ja piirikuvernööri Jouni Hilke 
puolisoineen. Ylärivissä leo-lion Teemu Laitinen ja Raimo Tihveräinen.
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valtavasti erilaisia seminaareja, koulutusti-
laisuuksia, esiintymisiä, tilaisuuksia kohda-
ta järjestön johtoa ja lioneita kaikkialta maa-
ilmasta, tavata vanhoja ystäviä, saada uusia 
ystäviä sekä olla mukana huikeassa ja innos-

tavassa kokouskarnevaalissa. Se kannattaa 
kokea paikan päällä. Ensi vuonna kansain-
välinen vuosikokous on Bostonissa, Yhdys-
valloissa heinäkuun alussa.•
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V
arsinaiset kansainvälisen ko-
kouksen tapahtumat alkoivat 
osaltani jo pohjoismaalaisten 
yhteisessä illassa. Pöytäjärjes-
tyksin oli tehty mahdolliseksi 
tutustua naapurimaitten ihmi-
siin. Ilta sujui rattoisasti, vaikkei 

perinteisiä kuvernöörien esityksiä nähtykään.
 Juhannusaattona kansainvälinen presi-
dentti Brian E. Sheehan järjesti lounastuo-
kion meille johtajaehdokkaille. Jokainen piti 
maagisen kolmen minuutin esittelyn. Tilai-
suudessa olivat myös viime kauden presi-
dentti Douglas X. Alexander, 1. varapresi-
dentti Patti Hill, 2. varapresidentti Frederico 
Oliveira sekä silloin vielä 3. varapresidentti-
ehdokas A. P. Singh. Ohjelma jatkui nimitys-
toimikunnan kokouksella, jossa muun muas-
sa vedettiin hatusta äänestysnumerot. Ykkö-
nen tuli. Eurooppalaisia ehdokkaita on aina 
kolme.

Juhannuksen viettoa ei-perinteisellä tavalla
Juhannusaattona alkoivat kiireet. Tällä kertaa ei siivousta 
eikä juhannusrieskan tekoa, mutta Suomen liput hotellihuoneen 
ikkunalaudalle ja Kesäillan valssi puhelimesta soimaan.
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / pirkko vihavainen, kansainvälinen johtaja 2022–2024
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Montréalissa kansainvälisen hallituksen jäseneksi 
nimitetty Pirkko Vihavainen puolisonsa 
Markku Vihavaisen kanssa paraatiasussaan.

 Juhannuspäivä alkoi kansainvälisellä pa-
raatilla. Me skandinaavit esiinnyimme to-
tuttuun tapaan yhtenä, mutta tällä kertaa 
normaalia pienempänä joukkona. Muka-
vasti meni. Ylpeänä kannoin Finland-kylt-
tiä. Asusteista keskustelu jatkuu, voitaisiinko 
siirtyä maan väreillä varustettuihin leijona-
paitoihin. Reväärit housuista ja hameista 
voitaisiin jättää pois. Kansallispuku on aina 
mahdollinen. 
 Päivä jatkui Business Sessiolla, jossa yh-
tenä numerona oli ehdokkaiden esittelyt. 
Liiton puheenjohtaja Sanna Mustonen esit-
teli minut niin mukavasti, että sain raikuvat 
aplodit ja minä kerkesin antaa ääninäytteen 
vasta, kun kaksi minuuttia oli jo kulunut.

Elämää juhannuksen jälkeen
Sunnuntaina oli ensimmäinen yleisistunto 
kolmesta. Siinä yksi ohjelmanumero oli in-
tialaisen A. P. Singhin nimittäminen 3. vara-

Skandinaavit esiintyivät totuttuun tapaan yhtenä, mutta tällä kertaa normaalia pienempänä joukkona kansainvälisessä paraatissa.
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Elektistä piirikuvernööriksi
Suomen Lions-liitto ja Lions International järjestivät 
piirikuvernöörin tehtävään kasvamiseksi mittavan koulutuksen.
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / hannu nurmikko ja anita tihveräinen, dg-kurssi 2022–2023

J
oukko piirikuvernööriehdokkaita 
eli elektejä saapui pitkien lentojen 
jälkeen Montréalin vuosikokouk-
seen, jossa lentokentällä oli vas-
taanottamassa paikallisia lioneita.
 Ensimmäisenä elektiseminaari-
päivänä ohjelmaa riitti heti aamusta 

iltaan. Seminaareissa ryhmäytyminen on-
nistui erinomaisesti oman ja viereisen huo-
neen elektiryhmän kanssa yhdessä oppien 
ja asioita jakaen. 
 PID Bruce Beck motivoi meitä amerik-
kalaiseen tapaan Awesome ja Together we 
can! eli Mahtavaa ja Yhdessä me pystymme.
 Kuulimme miten kansainvälisen presi-
dentin Brian E. Sheehanin pikkukaupun-
gissa perhe ja yhteisö ovat lähes yhtä ja 
samaa. Kaikki tuntevat toisensa ja kaikki 
huolehtivat toisistaan. Yleisistunnossa osal-
listuimme zumbatanssiin ja kuulimme lion-
tarinoita.

Pohjoismaista yhteisesiintymistä
Skandinavian lionit osallistuivat yhdessä 
perinteiseen lippuparaatiin ja perinteiseen 
yhteislauluun: Den glade vandraren. Illalla
porukalla tarkistettiin, että paraatiasut, 
marssiliivit ja siniset nauhat olivat kunnossa.

Kansainvälinen 
vuosikokous oli 
erittäin inspiroiva.

>>>

 CC Sanna Mustonen esitteli tulevan ID 
johtajan Pirkko Vihavaisen, jonka jälkeen 
salissa yleisön raikuivat hurraa-huudot ja 
taputukset. 
 Jälleen kerran saimme järjestettyä hie-
non skandinaavisen illan, vieraat viihtyivät 
loppuun asti ja uusia lion-tuttavuuksia saa-
tiin. 

presidentiksi. Svein Berntsen Norjasta ve-
täytyi tällä kertaa. Illan skandinaavien vas-
taanotossa oli iloinen ja välitön tunnelma 
kuten aina. Kaikki kolme kansainvälistä pre-
sidenttiä kävivät esittämässä tervehdyksensä. 
 Maanantaiaamuna noudatin texasilais-
ten kutsua käydä esittäytymässä. Kolme mi-
nuuttia meni mukavasti. Seminaariosuudet 
jäivät vähiin, kun oli olevinaan muita kii-
reitä. New Voices -seminaarin johtivat PIP 
Gudrun Yngvadottir, PID Elisabeth Hade-
rer ja 2VDG Leo-Lion Potter Kai Fong. 
 New Voices on kasvanut aloitteesta liik-
keeksi, ja siinä on mukana paljon leijonia ja 
leoja, jotka jakavat uusia ideoita, uusia pal-
velu- ja toimintatapoja ja luovat upeita esi-
merkkejä johtajuuden ja jäsenyyden ke-
hittämiseen sekä edistävät leojen ja lionien 
brändiä ja tyytyväisyyttä. Kaikille avoimet 
Firesidet jatkuvat elokuussa. New Voices ja-
kaa ja vaihtaa ideoita sekä uusia toiminta-
muotoja. Kannattaa seurata lionsclubs.org- 
sivuja.
 Tietysti kävin myös äänestämässä netti- 
äänestyksenä ja se sujui helposti. Jäsenmak-
sun korotus toteutuu esityksen mukaisena 
ensi kaudelta kolme USD ja seuraavilta kaksi 
kultakin.
 Tiistaina 28.6. viimeisessä yleisistunnossa 
meidät uudet kansainvälisen hallituksen jäse-
net nimitettiin virkaan, ja me vuorollamme 
pyrähdimme korokkeen halki. Euroopasta 
valitaan joka vuosi kolme uutta, joten Eu-
roopan kiintiö on kuusi. Tällä kaudella eu-
rooppalaiset jäsenet ovat Irlannista, Italiasta, 
Ruotsista, Saksasta, Sveitsistä ja Suomesta. 
Kaksi miestä ja neljä naista. Jokainen kuuluu 
myös johonkin toimikuntaan ja minä olen 
palveluaktiviteettitoimikunnassa. Toki seu-
raamme kaikkia muitakin toimikuntia. 
 Kansainvälisen vuosikokouksen pää-
tyttyä meillä oli kaksi perehdyttämispäivää. 
Puolisoilla oli osittain omaa ohjelmaa, pal-
veluaktiviteetti mukaan luettuna. 
 Kansainvälisessä hallituksessa olen koko 
maailman lionien ja leojen palveluksessa. 
Pidän toiminnassani toki yllä suomalaista, 
pohjoismaista ja eurooppalaista näkemystä.•
Lyhenteiden merkitykset: 
PIP = entinen kansainvälinen presidentti 
PID = entinen kansainvälinen johtaja 
VDG = varapiirikuvernööri

Montréalissa paikalla olleet piirikuvernööriehdokkaat eli elektit kouluttajansa, liiton kauden 2021–2022 
puheenjohtajan Sanna Mustosen kanssa.

Tunnelma räjähti kattoon
Avajaisseminaarin koskettavin hetki oli 
Ukrainan lipun saapuminen lavalle. 
 Maailmanlaajuisen rauhanjulistekil-
pailun voitto meni tänä vuonna Sloveniaan 
13-vuotialle Anja Roženille.
 Lions Internationalin 104. vuosikokous 
huipentui uuden kansainvälisen presiden-
tin Brian E. Sheehanin valintaan. Yli 21 000 
henkeä mahtuvan Centre Bellin areenan 
tunnelma räjähti kattoon yleisön riemusta
ja lavalla tanssivista pingviineistä. Areena
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Kampanja 100 
kunniakkaaseen päätökseen 
Montréalin kansainvälisessä vuosikokouksessa 
julkistettiin lopulta viiden kauden pituiseksi venyneen 
LCIF:n suurkeräyksen tulos, 324 687 263 USD.
KAMPANJA 100 / heikki hemmilä, väistyvä liiton lcif-koordinaattori

K
ampanja 100:n lopputulok-
seen on laskettu mukaan myös 
malliklubien ja yksityisten 
lahjoittajien tekemät lahjoi-
tussitoumukset, sillä ”käteis-
tä” oli heinäkuun alussa ker-
tynyt vasta 261 miljoonaa 300 

miljoonan USD:n tavoitteesta. Lopullinen 
tulos tiedetään vasta kesäkuussa 2025, sillä 
lupausten täyttämiseen on aikaa enimmil-
lään jopa kolme vuotta.
 Venäjän tuhoamissota Ukrainassa 
vauhditti kampanjaa ratkaisevasti, erityi-
sesti meillä Suomessa. Viime keväänä ker-
tyi jopa kolmannes koko viiden vuoden 
tuloksesta. Kokonaissaldomme 1 383 912 
USD vastasi reilua kolmannesta kansain-
välisestä 217 USD jäsenkohtaisesta tavoit-
teestamme. Pohjoismaista tavoitteeseen 
pääsivät Norjan ja Ruotsin lisäksi Islanti, 
joka olikin 144 prosentin tuloksella omaa 
luokkaansa koko Euroopassa.

Klubeista 81 prosenttia mukana
Klubeistamme 81 prosenttia osallistui 
kampanjaan. Yksityisiä lahjoittajia oli 306, 
eli 1,7 prosenttia jäsenmäärästä, mutta he 
lahjoittivat 16 prosenttia koko summasta, 
ansaiten jopa yksinään joillekin klubeille 
malliklubin arvon. Tämä osuus on euroop-
palaisittainkin hyvä tulos. 
 Muilla mantereilla henkilökohtainen 
lahjoittaminen onkin paljon yleisempää. 
Muun muassa Taiwanin, Etelä-Korean ja Ja-
panin lionit lahjoittivat yli 400 USD per jä-
sen, ja 93 prosenttia siitä omista taskuistaan.
 Malliklubiksi sitoutui meillä 21 klubia, 
kun koko maailmassa niitä oli 5 330, mikä 
vastasikin 10 prosentin tavoitetta. Muu-
tama klubi korotti vielä tavoitettaan 500 
USD:stä ylöspäin. Korkeimmalle tasolle, 
Premiere Model Clubiksi (700 %) sitoutui 
meillä yksi klubi, maailmassa niitä oli 108, 
Euroopassa viisi, muun muassa Islannissa 
ja Grönlannissa.

IP Douglas X. Alexander esitteli vuoden 2022 Humanitaarisen palkinnon saajan Dr. Helena Ndumen,
joka tulee Namibiasta. Suomi tunnetaan siellä Martti Ahtisaaren rauhantyöstä.
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>>>
säihkyi konfeteista, paitatykit ampuivat 
Team Sheehanin T-paitoja ja rantapallot len-
sivät katsomossa.
 Meidät piirikuvernöörit virallistettiin 
elektinauhan irrotuksella ja illalla osallis-
tuimme vastaanotolle, jonka uusi kansainvä-
linen presidenttipari tarjosi. 

Nähtävyyksiä matkan varrella
Kaiken kaikkiaan vuosikokous oli erittäin 
inspiroiva. Yleisistuntoja, seminaareja, plena-
ry-esitelmiä, lyhyempiä suullisia esityksiä 
sekä posteriesityksiä oli tarjolla aamusta il-
taan. 
 Pääkieli Montréalissa on ranska, mutta 
englannillakin pärjäsi. Vaikka Montréalista 
ensimmäisenä pisti silmään pilvenpiirtäjät, 
niin kaupungista löytyi myös kauniita van-
hoja rakennuksia.
 Kansainvälisen vuosikokouksen jälkeen 
lähdimme junalla tutustumaan Torontoon. 
Seuraavana aamuna suuntasimme kohti 
Niagaran putouksille päiväretkelle. Ennen 
putoksille menoa pysähdyimme paikalle, 
josta pääsi helikopterista käsin katsomaan 
putouksia. Osa ryhmästä käytti tilaisuuden 
hyväksi. Laivamatka putouksille kesti muu-
taman minuutin, putouksien juurelle pääs-
tyämme sadetakeista huolimatta olimme 
melko märkiä.
 Seuraavana päivänä väki hajaantui eri 
kohteisiin, osa matkasi kohti museoita, osa 
tutustumaan rakennuksiin ja osa muihin 
nähtävyyksiin.
 Kansallispäivä Canada Day, oli 1. heinä-
kuuta, joka aiheutti myös paikallisissa enem-
män liikehdintää ja ruuhkia. Ilotulituksia ei 
järjestetty kuivuuden takia tuona päivänä 
kuin harvoilla paikkakunnilla.
 Lauantaina palasimme junalla Montréa-
liin takaisin, jotta olisimme sunnuntaina hy-
vissä ajoissa lentokentällä. Kaikkien kääntei-
den jälkeen olimme matkalla kotimaahan ja 
perillä jopa aikataulussa.•

Kansainvälisen rauhanjulistekilpailun 
pääpalkinnon kaudella 2021–2022 voitti 

13-vuotias slovenialainen Anja Rožen.
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Heikki Hemmilä, kuvassa toinen vasemmalta sai LCIF-koordinaattorina vastaanottaa 100% Melvin-klubin 
huomionosoituksen kahdesti.

Koko Euroopan ja erityisesti Suomen lionsklubit 
ovat nyt heränneet lahjoittamaan.

 Kampanjan aikana saimme vielä kak-
si uutta 100 % Melvin-klubia, aiempien LC 
Helsinki/Metsälän ja LC Brändö-Kumlingen
lisäksi LC Ylivieskan ja LC Jyväskylä/Viita-
niemen. Nämä huomioitiin Montréalin kan-
sainvälisen vuosikokouksen estradilla. Yh-
teensä tähän kunniagalleriaan on päässyt 
vasta 700 klubia koko maailmassa, Euroo-
passakin vain 31. LC Helsinki/Metsälä oli 
muuten koko Euroopan ensimmäinen 100%  
Melvin-klubi, vastikään edesmenneen lion 
Tauno Hammarin kotiklubi.
 Melvin Jones Fellow -jäseniä on maail-
massa jo yli 470 000, Suomessa nyt 6 670. 
Progressiivisia näistä on reilut 99 000, Suo-
messa 170. Progressiivisen Melvinin merk-
kinä on pinssissä oleva timantti, ja ne hanki-
taan pääsääntöisesti itse maksamalla, 1 000 
USD kappale. Kampanjan aikana 48 jäsentä 
hankki pinssiinsä vähintään yhden timantin, 
parhaat jopa kymmenkunta.

Apua kriiseihin
Näillä rahasummilla onkin saatu paljon ai-
kaan. Koronapandemian aiheuttamaa avun 
tarvetta on LCIF helpottanut yli seitsemällä 
miljoonalla USD:lla. Montréalin kokouksessa
näytettiin esimerkkejä säätiön työstä, kuten
lasten syöpäprojekti Illinoisissa, diabetes, 
Lions Quest ja katastrofit, esimerkkinä Ken-
tuckyyn iskenyt hurrikaani, joka tuhosi maan
tasalle Mayfieldin.
 Ukrainan käsittämätön sota oli luon-
nollisesti Montréalissakin monen esityksen 
pääaiheena. Helmikuussa sitä varten perus-
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tettuun pakolaisrahastoon on kertynyt jo yli 
2,5 miljoonaa USD, ja apurahoja on jaettu jo 
1,7 miljoonaa. Suomikin on saanut näistä va-
roista hyvän siivun, kahdeksan 15 000 USD:n 
apurahaa. 

 Toivottavasti nämä projektit tuovat sää-
tiömme toimintaa tutummaksi. Tämän ta-
voitteen tunnusti myös LCIF:n apurahakoor-
dinaattori Julie Boonprasarn, kun kysyin 
häneltä syytä poikkeuksellisen nopeaan ja 
anteliaaseen apurahojen hyväksymisproses-
siin. Toki leijonanosa on mennyt, ja tarvitaan 
edelleenkin, itse Ukrainaan ja sen lähimpiin 
naapurimaihin. Ukrainan piirin D 134 aiem-
pi piirikuvernööri Valentin Kravchenko 
esittikin lähes kymmentuhatpäiselle yleisölle 
lämpimät kiitokset saamastaan tuesta. 
 Lopuksi IP Douglas X. Alexander esit-
teli vuoden 2022 Humanitaarisen palkinnon 
saajan Dr. Helena Ndumen. Hän on kotoi-
sin Namibiasta, missä lapsena joutui keskel-
le julmaa sisällissotaa. SWAPO tuki hänen 
opintojaan lääkäriksi, ja hän on nyt Wind-
hoekin keskussairaalan johtava oftalmologi. 
Hän on suorittanut yli 35 000 näön pelasta-
vaa silmäleikkausta ilmaiseksi, SEE Interna-
tional -organisaation tuella. 
 Jatketaan siis LCIF:n tukemista, edel-
leenkin!•
Kampanja 100:n malliklubit Suomessa ja kauden 
2021–22 Melvin-olympialaisten karsintarajan 
eli 50 USD/jäsen ylittäneet ja vuosikokouksen 
arvonnan voittajat löytyvät liiton kotisivuilta
www.lions.fi/jarjesto/kansainvalinen-saatio-lcif/
kampanja-100-palveluvoimaa/.

LCIF:n suurkeräyksen Kampanja 100:n lopputulos julkistettiin Montréalin vuosikokouksessa.
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K
ampanja 100: LCIF:n palveluvoi-
maa päättyi virallisesti kesäkuun 
lopussa. Lionien, leojen ja yh-
teistyökumppaneiden sekä lah-
joitusten ansiosta tavoitteena ol-
lut 300 miljoonaa USD ylitettiin.
     Lahjoitetut varat käytetään sa-

taprosenttisesti apurahoihin ja ohjelmiin, jo-
ten jokainen USD auttaa LCIF:ää voimaan-
nuttamaan lioneita. Uusien varojen turvin 
lionit pystyvät lisäämään omaa palveluvaiku-
tustaan näkökykyyn, nuorisoon, hätäapuun 
ja humanitaarisiin kohteisiin. Humanitaari-
sia kohteita ovat esimerkiksi kamppailu maa-
ilmanlaajuista diabetesepidemiaa vastaan 
sekä toiminnan laajentaminen lapsuusiän 
syövän tutkimukseen ja hoitoon, nälän hel-
pottamiseen ja ympäristönsuojeluun. LCIF 
on vuodesta 1968 lähtien myöntänyt yli 1,1 
miljardia USD erilaisiin apurahoihin.
 Helen Keller on sanonut: ”Yksin voim-
me tehdä niin vähän; yhdessä voimme teh-
dä paljon”. Kuten monet lionit ja leot tietä-
vät, vuonna 1925 Helen Keller haastoi lionit 
ryhtymään ”sokeiden ritareiksi ristiretkellä 
pimeyttä vastaan”. Hänen haasteensa maail-
man valaisemisesta elää edelleen jokaisessa 
lionissa ja leossa.
 – Olen niin ylpeä lionien ja leojen si-
toutumisesta Kampanja 100:n tukemiseen ja 
säätiömme toiminnan varmistamiseen tule-
vien vuosien varalle, kampanjan puheenjoh-
taja Dr. Jitsuhiro Yamada sanoi.
 − Maailma tarvitsee lioneita ja maail-
manlaajuista säätiötämme lisäämään toivoa 
paremmasta tulevaisuudesta. Yhdessä vaiku-
tuksemme ulottuu ympäri koko maailman ja 
auttaa lioneita viemään huolenpitoa puut-
teenalaisille ihmisille.

Kaksi uutta apurahaohjelmaa
LCIF ja lionit ovat saaneet paljon aikaan sen 
jälkeen, kun kampanja laukaistiin käyntiin 
vuonna 2018 kansainvälisessä vuosikoko-
uksessa Las Vegasissa, Yhdysvalloissa. Kam-
panjan käynnistyttyä LCIF on luonut kaksi 
uutta apurahaohjelmaa, jotka kohdistuvat 
lapsuusiän syövän tutkimukseen ja hoitoon 
ja nälän helpottamiseen.
 LCIF ryhtyi nopeasti toimeen myös 
paikkakuntien hyväksi eri puolilla maailmaa 

Maailma tarvitsee lioneita
Muuttamassa maailmaa – juuri sen vuoksi maailmanlaajuinen säätiö
Lions Clubs International Foundation LCIF hankki palveluvoimaa historiansa 
kaikkein kunnianhimoisimman varainhankintakampanjan avulla. 
 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / elizabeth edwards

LCIF:n kunnianhimoisin 
kampanja valmis.

Lue lisää siitä, miten Kampanja 100 
on vaikuttanut ja miten LCIF jatkaa 
maailman muuttamista osoitteessa 
lionsclubs.org/Campaign100.

KAMPANJA 100

Lahjoitetut varat käytetään sataprosenttisesti apurahoihin ja ohjelmiin, joten jokainen USD auttaa 
LCIF:ää voimaannuttamaan lioneita.
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koronapandemian aikana ja myönsi yli seit-
semän miljoonaa USD avustuksia.
 LCIF perusti myös uuden pakolaisten ja 
kotoaan paenneiden ihmisten rahaston tuke-
maan lionien johtamia pelastustoimia, joilla 
autetaan pakolaisia löytämään turvapaikka 
haasteellisina aikoina, kuten Ukrainan krii-
sissä.
 – Olen niin ylpeä lioneista, jotka ovat ot-
taneet omakseen ajatuksen, että palvelu ei 
merkitse pelkästään tekemistä vaan myös an-
tamista, LCIF:n vuoden 2021–2022 puheen-
johtaja Dr. Jung-Yul Choi sanoo..
 – Palvelu kädestä pitäen, moninaisuu-
den hyväksyminen ja lahjoittaminen LCIF:l-
le ovat sitä, mitä lionina oleminen tarkoittaa.
 Lionit ja leot juhlivat sekä Montréalissa 
pidetyssä Lions Internationalin 104. vuosi-
kokouksessa että virtuaalisesti kampanjan 
päättymistä. Juhlinta ja kampanja ovat päät-
tyneet, mutta säätiö saa jatkuvaa tukea ja voi 
luottaa menestykseensä.
 – Yksin voin tehdä vähän. Klubini kans-
sa voin tehdä enemmän. Säätiömme kanssa 
palveluni on rajatonta, sanoi entinen kan-
sainvälinen presidentti J. Frank Moore III, 
joka on Kampanja 100:n varapuheenjohtaja. 
 – Tuen Kampanja 100:aa ja LCIF:ää, kos-
ka tämä on vain alkua sille, miten me voimme 
muuttaa maailmaa tuleville sukupolville.•
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Strategiatyöryhmän puheenjohtaja Nina Moilanen esitteli strategiatyön etenemistä vuosikokouspuheen-
vuorossaan Kouvolassa kesäkuussa.
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trategiaryhmä oli jäsentänyt 
Kokkolan kuvernöörineu-
voston työpajan pohjalta viisi 
lausetta, joilla lionstoiminnan 
tavoitetta voitaisiin kuvata: 
     1. Merkityksellistä aut-
tamista – vastuullista tule-

vaisuutta rakentamassa. 2. Kannamme 
vastuumme tulevaisuudesta. Yhdessä on-
nistuen kaikki on mahdollista. 3. Lion – 
vaikuttavia ja vastuullisia tekoja yhteiseksi 
hyväksi. 4. Tehdään hyvä tulevaisuus yh-
dessä. Autamme niin että tuntuu. 5. Lion 
– kohottavia kohtaamisia ja luotettavaa aut-
tamista.
 Vuosikokousosallistujien äänestyksessä 
suurimman kannatuksen saivat lauseet 1, 3 
ja 4, joista Lion – vaikuttavia ja vastuullisia 
tekoja yhteiseksi hyväksi oli kaikkein suosi-
tuin saaden lähes kolmanneksen äänistä.
 Näitä suosituimpia tavoitelauseita stra-
tegiaryhmä työstää eteenpäin ja kaikki jä-

Strategiaständillä 
puhuttiin lionstoiminnasta
Kouvolan vuosikokouksen strategiaständillä 
osallistujat pääsivät kertomaan näkemyksensä 
lionstoiminnan tulevaisuuskuvasta sekä itselleen 
tärkeistä arvoista toiminnassamme.
LIONS 2030 STRATEGIA / timo tanskanen, työryhmän puheenjohtaja

senet pääsevät niitä kommentoimaan syk-
syn jäsenkyselyssä.
 Syksyllä klubeissa käydään arvokeskus-
telut ja jäsenkyselyn pääteemana on arvot. 
Vuosikokousständiltä saimme ajatuksia sii-
tä, mikä vuosikokoukseen osallistujia pu-
huttelee lionstoiminnassa. Tärkeimmiksi 
nousseet kuusi arvoa olivat: auttaminen, 
yhteisöllisyys, palvelu, vastuullisuus, yhdes-
sä tekeminen ja luotettavuus. Heti näiden 
perään nousivat: avoimuus, hyvän tekemi-
nen, välittäminen, vaikuttavuus ja pyyteet-
tömyys. 
 Lionstoiminnan tavoitteita käsitellään 
alkavalla toimintakaudella kaikissa kuver-
nöörineuvoston kokouksissa. Syksyn aika-
na järjestetään myös piiri- ja toimialakoh-
taiset strategiatyöpajat olemassa olevien 
vahvuuksien ja hyvien käytäntöjen saami-
seksi mukaan strategiatyön toimenpiteiden 
suunnitteluun.•

Rakennetaan yhteistä 
tulevaisuutta
LIONS 2030 STRATEGIA / nina moilanen, 
työryhmän puheenjohtaja

MITEN STRATEGIATYÖ tulee vaikuttamaan 
klubin toimintaan? Tämä kysymys on esi-
tetty työryhmällemme usein eri yhteyk-
sissä.
 Klubit ovat itsenäisiä toimijoita, joil-
le ei olla määräämässä yhtä ylhäältä an-
nettua toimintatapaa. Lions 2030 Strategia 
on mahdollisuus klubille vaikuttaa omaan 
tulevaisuuteensa omaa toimintaa uudista-
malla. Toisaalta strategia ei tule myöskään 
ratkaisemaan haasteita klubin puolesta. 
Piirien ja Lions-liiton toimintatapoja ja 
työnjakoa tarkastellaan ja tuodaan entis-
tä lähemmäksi klubeja niitä tukemaan, 
mutta muutoksen varsinaisia tekijöitä 
ovat klubit. Vahvuutemme tulevaisuudes-
sa tulee riippumaan siitä, miten avoimina 
olemme muutokselle.
 Toimintamme perusajatus on auttaa. 
Ei vain tässä hetkessä, vaan myös tule-
vaisuudessa. Haluammeko palvella vai 
lahjoittaa varoja? Haluammeko olla tun-
nettuja yhdestä isosta aktiviteetista vai 
monesta pienestä tavasta auttaa? Nämä 
valinnat vaikuttavat siihen, millaisina tu-
lemme näkymään yleisölle ja miten kiin-
nostavia tulemme olemaan harrastus-
vaihtoehtona.
 Strategian valmistelu työryhmässä 
perustuu huolelliseen teoreettiseen poh-
dintaan ja yhteiselle arvopohjalle rakenta-
miseen. Klubien arvokeskustelut kirkasta-
vat klubin oman toiminnan tahtotilaa ja 
suuntaa. Jokaisen jäsenen palaute tulevas-
sa arvokyselyssä rakentaa yhteistä tulevai-
suuttamme.•

Strategiatyöryhmän puheenjohtajina toimivat 
Nina Moilanen ja Timo Tanskanen.
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Arvoja voidaan myös ryhmitellä. 
Yksi tunnetuimmista on 
S. H. Schwartsin arvoryhmittely:

• VOIMA valta, auktoriteetti, kontrolli.

• PÄÄMÄÄRÄ menestys, saavuttaminen,
 pätevyys.

• NAUTINTO elämästä nauttiminen,
 hedonistiset arvot, tyydytys.

• VIRIKKEET vaihteluntarve, riski,
 uskaltaminen.

• VAPAUS omat tavoitteet, uteliaisuus,
 riippumattomuus.

• UNIVERSAALIT ARVOT sosiaalinen
 oikeudenmukaisuus, viisaus, tasa-arvo.

• HYVÄ TAHTO, avuliaisuus, 
 aito ystävyys, rehellisyys, lojaalisuus,
 anteeksiantavuus.

• PERINTEET yhteisön normit,   
 uskomukset, nöyryys.

• SAMANKALTAISUUS kuuliaisuus,  
 kohteliaisuus vanhempien kunnioitus.

• TURVALLISUUS harmonia, jatkuvuus,  
 elämän tarkoituksen etsiminen.

ARVOT

28

KUVA: PIXABAY
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Ajassa elämisen taito
Ovatko arvot arvottomia, ellei niitä kukaan muista? 
Tämä on kysymys, jota on hyvä silloin tällöin pohtia 
lionsklubien arjessa avoimin mielin.
LIONS 2030 STRATEGIA / eija kesti, työryhmän jäsen

 Kannustan klubilaisia miettimään yh-
dessä, minkä tyyppistä tekemistä lionstoi-
minnassa jatkossa tarvitaan enemmän ja 
mitä olisi hyvä arvostaa aktiviteettien lisäk-
si? Onko se esimerkiksi erilaisten osaamisten 
kehittämistä yhdessä, toisten vapaaehtoisten 
innostamista, motivoimista, mentorointia ja 
toisilta oppimista, verkostojen luomista, hy-
vien käytäntöjen levittämistä tai yhteistyötä 
eri sidosryhmien ja järjestöjen kanssa. Tie-
detään, että uuden oppiminen on yksi tärkeä 
syy siihen, miksi henkilöt hakeutuvat vapaa-
ehtoistoimintaan.

L
ions-liiton strategiatyöryhmä ja 
strategialähettiläät tukevat syk-
syn aikana klubien ja piirien ar-
votyöskentelyä monin tavoin. 
Tavoitteena on selvittää, vastaa-
vatko lionstoiminnan arvot ny-
kypäivää ja tulevaisuutta. 

 Tämän prosessin onnistumista varmiste-
taan siten, että Suomen Lions-johto on sitou-
tunut arvojen vahvistamiseen ja työ perustuu 
tehtyihin nykytilan analyyseihin.
 Keskusteluilla haetaan suuntaa hyvän-
tekeväisyystoiminnan vahvistamiselle, toi-
mintatapojen kehittämiselle, lionstoiminnan 
tunnettuuden lisäämiselle ja tulevaisuuteen 
suuntaamiselle.
 Arvotyöhön osallistuvat kaikki lionsklu-
bit ja klubilaiset, arvojen etsimiseen varataan 
aikaa ja arvot kytketään strategiatyöhön ja 
toimintatapojen määrittämiseen.
 Arvotyöskentelyä tuetaan valmennuksel-
la ja koulutuksella, työssä huomioidaan lions-
toiminnan historia ja sidosryhmien odotuk-
sia ja etsitään toiminnallisia ja eettisiä arvoja. 
Arvoprosessi on siis käytännön toimintaa.

Miten arvo määritellään?
Arvo voidaan lyhyesti määritellä seuraavasti:
Arvo on asia, jota pidämme tärkeänä. Arvot
ovat valintoja, sillä niitä ei olisi olemassa il-
man valintaa. Arvo on vakaumus siitä, että 

jotkut asiat ovat tärkeämpiä kuin toiset. Ar-
vot ankkuroituvat sekä tunteisiin että jär-
keen. Tunnekokemukset vaikuttavat valit-
tuihin arvoihin. Yhteisön tasolla arvot ovat 
yhteisön tahtotila.
 Arkisten arvojen osalta muutokset ja uu-
distuminen on helppoa havaita. Huoli maa-
pallon tulevaisuudesta on nostanut ja nostaa
edelleen ympäristöasioiden merkitystä arvo-
asteikon yläpäähän. Huoli koko ihmiskun-
nan henkiinjäämisestä on saanut muun 
muassa globaalin teollisuuden tekemään suu-
ria ympäristöä säästäviä investointeja, etsi-
mään tasapainoa ja kestävämpää tulevaisuutta.
 Osa arvoista näkyy lionstoiminnassam-
me, ne ovat tiedostettuja ja ääneenlausuttu-
ja. Osa arvoista on tiedostamattomia ja ää-
neenlausumattomia. On hyvä huomata, että 
yhteisömme arjessa voi olla tietoista tai tie-
dostamatonta ristiriitaa oikean ja väärän toi-
minnan välillä.

Arvojen kehittyminen
Työyhteisöissä viimeiset vuosikymmenet on 
korostettu muun muassa tiimityöskentelyä 
ja sen myötä vastuun jakamista, osallistavaa 
johtamista, tunneälyä, joustavuutta ja muu-
toskykyä sekä tasa-arvoa. Tarkkojen toimin-
tamallien ja sääntöjen noudattaminen tai tit-
teleihin turvautuminen ei ole nuoremmista 
sukupolvista enää kiinnostavaa.

Osa arvoista on 
tiedostamattomia ja 
ääneenlausumattomia.

Kouvolan vuosikokous-
osallistujat rakensivat 
sanapilveä tärkeistä 
lionsarvoista.
KUVA: STRATEGIATYÖRYHMÄ

 Yhdistystoiminnassa on tärkeää kehit-
tää kiittämisen kulttuuria. On hyvä muistaa 
ja tuoda esiin onnistumisia korostaen, miten 
kaikki yhdessä ovat toimineet. Innostavaa ja 
tuloksellista hyväntekeväisyystyötä syntyy 
positiivisen ja toimintaa mahdollistavan toi-
minta- ja johtamiskulttuurin avulla.
 Tehkäämme kehitystyötä kohti positii-
vista ja kannustavaa klubitunnelmaa! Se in-
nostaa muitakin tulemaan mukaan.•



30

Reppuun jäi hyvää oppia
Odotukset korkealla, valmius unohtaa omat tarpeensa ja jakaa 
aikaansa ja ajatuksiaan yhteisen päämäärän saavuttamiseen. 
Siinäpä yhteinen nimittäjä joukolle, joka kokoontui Jyväskylään 
13.–15.5. alueelliseen lionjohtajien koulutusinstituutti RLLI:iin.
KOULUTUS / raimo sillanpää, viestintäjohtaja 2020–2023

miten hienoa on tehdä asioita yhdessä. Oh-
jaajia oli viisi, osallistujia 25. Instituutin jäl-
keen järjestettiin vielä ajanhallinta- ja hen-
kilökohtainen toiminta-ajatus-valmennus. 
Kerätty palaute mairitteli.

Ohjaajien yhteistyö sujui
Ohjaajien päällimmäisenä ajatuksena oli kii-
tollisuus siitä, että instituutti voitiin viedä 
läpi. Toiveena olisi ollut, että osallistujia olisi

Kahden päivän ajan teimme opintomatkan toinen toisiimme, itseemme ja siihen, miten hienoa on tehdä asioita yhdessä. 
Tapahtumaa vetämässä liiton koulutusjohtaja Aarno Niemi.

KUVA: RAIMO SILLANPÄÄ

E
nnen Jyväskylässä järjestettyä lä-
hiopetusta oli jo paneuduttu etä-
tehtäviin. Oli myös järjestetty etä-
valmennus lionismin perusteista 
ja julkisesta puhumisesta. Ryh-
mäjako oli selvillä ja pätevyyden 
saanut työryhmä oli tehnyt koti-

läksynsä. 
 Kahden päivän ajan teimme opintomat-
kan toinen toisiimme, itseemme ja siihen, 
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RLLI-koulutuksessa keskitytään 
klubitoimintaan, klubien käytössä 
oleviin resursseihin ja mahdollisuuksiin, 
saadaan arvokkaita johtamistaitoja 
sekä tunnistetaan mahdollisuudet 
palvella klubeja paremmin.

RLLI on paikallinen koulutus ja 
sen järjestää moninkertaispiiri.

RLLI tulee englanninkielisistä sanoista 
Regional Lions Leadership Institute. 
Ohjaajille ja osallistujille ovat omat, 
etukäteen suunnitellut, oppaansa. 
Suositeltu formaatti on kaksi-kolme 
päivää kestävä interaktiivinen 
koulutus, jonka aikana osallistujat 
oppivat arvokkaita johtamistaitoja 
ja strategioita haasteiden voittamiseksi 
ja tilaisuuksien luomiseksi.

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN
KOULUTUSINSTITUUTTI (RLLI)

Koulutuksessa verkostoidutaan
Tutustuminen toisiin, eri puolilta Suomea tuleviin leijoniin 
ja heidän toimintatapoihinsa oli osallistujille antoisaa.

HANNU OJALA
Osallistuin RLLI-koulutukseen keväällä. 
Koulutuksessa oli pari etäpäivää. Yksi en-
nen ja toinen jälkeen varsinaisten koulutus-
päivien lisäksi.
 Koulutuspäiville kasaantui innokas 
lionjoukko eri puolelta Suomea. Osa meistä 
saapui paikalle jo perjantai-iltana. Tällöin 
pääsimme jo tutustumaan toisiimme.
 Lauantaiaamuna odotin innolla kou-
lutusta ja koko joukon tapaamista. Joukos-
sa oli tuttuja ja tuntemattomia. Toisiimme 
tutustuminen oli hauska ja mieliinpainuva, 
kun jokainen kertoi itsestään ne ”tärkeim-
mät asiat”.
 Sittenpä tulikin kahteen ryhmään jako. 
Istumapaikat oli määritelty. Jokaisen is-
tunnon jälkeen uuden alkaessa et koskaan 
tiennyt kenen vieressä tai pöydässä istut. 
Tämä oli erinomainen idea. Näin tutustut-
tiin vielä lisää.
 Koulutuspäivät menivät kuin ”iltamis-
sa”. Sain vinkkejä ja opin uutta tulevaan 
lionstoimintaani. Päivät olivat erittäin an-
toisat ja hyvät. Jouduimme tai saimme lait-
taa itsemme ”likoon” ja näin haastaa myös 
itse itseämme.
 Suurkiitos kaikille kouluttajille. Olitte 
luoneet hyvän koulutuksen, jota voi todella 
suositella kaikille.•

AUNE VANHANEN
RLLI-koulutus vastasi erittäin hyvin odo-
tuksiani. Koulutuksessa käytiin hyvin läpi 
kansallinen ja kansainvälinen organisaatio-
rakenne, lionismin sisältö, henki ja tavoit-
teet. Myös LCIF:n toiminnasta sain kaipaa-
maani syventävää tietoutta. 
 Itselleni mieluisia ja ajatuksia herättä-
viä sisältöjä tuli muilta osallistujilta muun 
muassa ympäristöteemoista kuten vieras-
lajien hävittäminen ja vesiensuojelu sekä 
maahanmuuttajien, kuten tällä hetkellä en-
sisijaisesti ukrainalaisten kotouttaminen ja 
avustaminen.
 Tutustuminen toisiin eri puolilta Suo-
mea tuleviin leijoniin ja heidän toiminta- 
tapoihinsa oli antoisaa.
 Koulutus oli hyvin organisoitu ja kou-
luttajat vetivät sen vankalla ammattitaidolla
läpi. Kaksi etäjaksoiltaa ja kahden päivän 
hyvin järjestetty viikonloppukurssi toivat 
syvyyttä lionismiin ja uutta virtaa omaan 
toimintaan. Parhaat kiitokseni kouluttajille 
ja kaikille muille osallistujille.•

CHRISTOFFER HANSSON
RLLI oli todella hieno kokemus! Meillä oli 
erittäin hyvät ja osaavat kouluttajat, jotka 
osasivat innostaa meitä jopa keväisen au-
rinkoisena viikonloppuna opiskelemaan. 
 Ehkä se, mikä oli vielä oppiakin tär-
keämpää, oli verkostoituminen. Meitä oli 

lioneita ympäri Suomen, etelästä poh-
joiseen. Ihanaa on huomata, että oli lion 
mistäpäin vaan, niin yhteinen sävel on 
helppo löytää: palvelu yhdistää meidät.
 Viikonlopusta mukaan reppuun jäi 
siis hyvää oppia, jonka toi asiantuntevat 
kouluttajat, ja paljon uusia ystävyyksiä, 
joihin on helppo ottaa yhteyttä tulevai-
suudessakin. Suosittelen RLLI-kurssia 
lämpimästi jokaiselle Lion-johtajalle!•

ollut enemmän. Selittävänä tekijänä on 
luonnollisesti pandemiavarovaisuus.
 Ilahduttava havainto oli kokeneiden 
ihmisten innostuneisuus ja heittäytymi-
nen interaktiivisessa koulutuksessa.  
 Etäistuntoja kiiteltiin, mutta ”Julki-
nen puhuminen” ja ”Henkilökohtainen 
toiminta-ajatus” -moduuli todettiin ra-
jallisiksi etänä. Ohjaajien yhteistyö pelasi 
hyvin.•
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S
uuri osa uusista virkailijoista 
osallistuu virkailijavalmennuk-
seen ja useammankin kertaa 
virkaa hoitaneista osa osallistuu 
valmennuksiin. Joka kaudella-
han lionstoiminnassa tulee uu-
sia asioita. Lionskoulutuksesta 

on myös hyötyä elämän muilla alueilla myös 
työelämän johtamis- ja vastuutehtävissä.
 Suomessa koulutuksen ja valmennuk-
sen työnjako menee niin, että liiton koulu-
tustoimikunta hoitaa piirikuvernöörien, pii-
risihteerien sekä piirien rahastonhoitajien 
valmennuksen käyttäen valmentajina eri 

Suomen lionskoulutus Euroopan kärkeä
Lionstoiminnassa on valmennuksen ja koulutuksen 
merkitys hyvin suuri, koska virat ja toimet ovat 
pääsääntöisesti yksivuotisia ja virkakierto nopeaa.
KOULUTUS / aarno niemi, koulutusjohtaja 2020–2023

liontoiminnan osa-alueiden lioneita. Myös 
lohkon ja alueen puheenjohtajille pidetään 
lyhyt peruskurssi.

 Kaudella 2020–21 olemme uusineet Suo-
men Lions-liiton verkkosivuston osoitteessa 
lions.fi. Samassa yhteydessä koulutussivusto 

Lionskoulutuksesta on hyötyä myös 
työelämän johtamis- ja vastuutehtävissä.

 Suuremman työn tekevät piirien koulu-
tusjohtajat, jotka hoitavat piirinsä koulutus- 
ja valmennustoiminnan piirin tarpeiden ja 
perinteiden mukaan. Liiton koulutustoimi-
kunta tukee heitä tässä työssä.

on siirretty jäsenpuolelta julkiselle puolelle 
ja suuri osa valmennusmateriaalista on päi-
vitetty ajanmukaiseksi ja linkitetty myös kan-
sainvälisen järjestön sivuille. Pääosa aineis-
toa käsittelee virkailijakoulutusta.

Suuri osa uusista virkailijoista ja osa aiemminkin virkaa hoitaneista osallistuu virkailijavalmennukseen.
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Tullaan tutuksi
anita tihveräinen, kumppanuusjohtaja

ALOITIN UUTENA Suomen Lions-liiton kump-
panuusjohtajana 1.7.2022. Kumppanuusjoh-
tajan toimenkuvaus tuntui heti omalta ja 
kumppanuustoimessa minua kiinnostaa, että 
pääsen tutustumaan uusiin ihmisiin, autta-
maan, vaikuttamaan ja toimimaan yhdessä. 
 Lastenklinikan kummien kanssa yhteis-
työmme jatkuu tämän vuoden loppuun. Ke-
räystuotot kohdennetaan lasten syöpätautien 
tutkimukseen, hoitomenetelmien kehittämi-
seen ja potilaiden tukemiseen sairaaloissa. 
 Erityislasten vanhempien vertaistukiyh-
distyksen Leijonaemojen ja Suomen Lions- 
liiton yhteistyösopimus tarjoaa mahdolli-
suuden auttaa haastavissa tilanteissa olevia 
erityislapsiperheitä ympäri Suomen. Uutena 
ajatuksena on tehdä valmis kampanja, jonka
avulla paikalliset lionsklubit voivat auttaa 
jäsenperheitä. 
 Lions-joulukorteilla ja nuorisoarvoilla 
tuetaan valtakunnallisesti Suomen Lions-lii-
ton lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työ-
tä, kuten esimerkiksi leotoimintaa, Orkester 
Nordenia ja nuorisoleirejä.
 Tule mukaan iloiseen ryhmään, jossa 
pääset toimimaan. Haen kumppanuustoimi-
alaan joulukortti- ja arpavastaavia työpareik-
seni, vastaava voi olla myös klubi.• 

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää 
lions.kumppanuus@gmail.com, p. 050 595 2000.

Mikä on Learn-järjestelmä? 
Kansainvälisessä järjestössä aloitettiin vuo-
sia sitten verkkokoulutusjärjestelmän kehit-
täminen. Aluksi se oli käytössä piirikuver-
nöörien valmennuksessa, mutta maailman-
laajuisen koronaepidemian iskiessä järjestel-
mää alettiin nopeasti laajentaa myös muu-
hun virkailija- ja johtamisvalmennukseen. 
 Tänä päivänä kaikilla lioneilla on jä-
senportaalin kautta mahdollisuus suorittaa 
näitä kursseja.
 Kolme vuotta sitten myös kansain-
välinen järjestö uusi verkkosivustonsa ja 
siellä on valtava määrä myös koulutus- ja 
valmennusmateriaalia. Myös aineiston ha-
kutoimintaa on kehitetty.

Tilastojen mukaan Suomi on 
valmennuksissa Euroopan alueen 
kolmen parhaan joukossa. 
Koulutustapahtumiin osallistuneita 
3 442. Käytännössä kuitenkin noin 
1 700, koska keskimäärin osallistutaan 
kahteen koulutustapahtumaan. 
Kursseja 231, joista 182 paikallista 
ja 49 verkkokoulutusta. Kouluttajia 179. 
Koulutuksen raportointi Learn-
järjestelmään sataprosenttisesti 
sekä piirin että liiton tasolla.

KOULUTUS 2021–2022
Lionien urapolku
Lionien urapolku alkaa jäsenyydestä ja voi 
edetä aina erilaisiin liiton virkoihin saakka.
 Erityistä painoarvoa on piirikuvernöö-
rivalmennuksella, jossa on kaksi valmistau-
tumisvuotta ja yksi vuosi piirikuvernööri-
nä ja yksi vuosi seuraavan piirikuvernöörin 
mentorina.
 Laajemmat johtajavalmennukset ta-
pahtuvat kolmessa instituutissa, aloittavien 
lionjohtajien koulutusinstituutissa (ELLI), 
alueellisessa johtajakoulutusinstituutissa 
(RLLI) ja kokeneenpien lionjohtajien kou-
lutusinstituutissa (ALLI). 
 Lioneilla on myös kaksi kouluttajaksi 
pätevöittävää koulutusinstituuttia, koulut-
tajien koulutusinstituutti (FDI) ja lionkou-
luttajien virallinen pätevöitymisohjelma 
(LCIP), joiden suorittaminen pätevöittää 
kouluttajaksi koulutusinstituuteissa. Suo-
messa on hyvä tilanne, koska meillä on nel-
jä FDI-sertifioitua kouluttajaa ja seitsemän 
LCIP-sertifioitua kouluttajaa.

Yhteistyöhön Siviksen kanssa
Koulutus- ja valmennustoiminnassa on juu-
ri nyt alkanut yhteistyö Opintokeskus Si-
viksen kanssa. Sivis on valtakunnallinen 
aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehit-
tää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta.
 Ensi toimintakauden aikana lähdemme 
kehittämään tätä yhteistyötä oman järjes-
tömme toiminnan kehittämiseksi ja tuke-
miseksi.•
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Koulutus- ja valmennustoiminnassa on alkanut 
yhteistyö Opintokeskus Siviksen kanssa.

Ryhmämyynti (03) 752 6000 • lktryhmat@lahti.fi / Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm) • lktliput@lahti.fi • www.lippu.fi /  Väliaikatarjoilut (03) 7826 474

Timo Sandberg – Aila Lavaste
kostonkierre 

- tarina jakautuneesta kaupungista
kantaesitys 1.10.2022

Minna Rytisalo – Heini Tola
Rouva C.

Rohkea ja siksi vaarallinen
ENSI-ILTA 28.9.2022

Karey&Wayne Kirkpatrick – John O´Farrell
SOMETHING ROTTEN! JOTAIN MÄTÄÄ!  

Syksyn hauskin musikaali
Ensi-ilta 3.9.2022

Tutustu lionien urapolkukaavioon jäseneksi liittymisestä aina erilaisiin liiton virkoihin saakka 
osoitteessa www.lions.fi/koulutus-1/perustietoa_jasenille/koulutus-ja-valmennus/. 
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Vieraslajit hupenevat
määrätietoisella toiminnalla
Jo toisena kesänä peräkkäin Salpausselän rinteet ja 
notkot ovat heti kesäkuun alusta saaneet vieraikseen liki 
satapäisen joukon nuoria jätesäkkeineen ja hanskoineen. 
YMPÄRISTÖLEIJONAT /  jaana karmala-vanamo

V
iime vuonna Lion Lahti Green 
City -projekti tuotti silminnähtä-
vän ja moneen kertaan palkitun 
tuloksen, kun LC Ankkurien lion 
Anne Vanhalan ideoima vieraslaji-
hanke starttasi kesäkuun alussa.
    Onnistunut yhteistyöhanke- 

projekti uusittiin kuluvana kesänä. Projektin 
monitahoinen merkitys näkyi siinäkin, että 
monet nuoret ilmoittautuivat mukaan tämän-
kin vuoden talkoisiin. 
 Nuoria ilmiselvästi motivoi toisena kesä-
nä se, että työn jäljet oikeasti olivat nähtävissä 
niillä alueilla, joilla kitkeminen tehtiin nyt uu-
delleen. Esimerkiksi runsaiden jättipalsamien 
perusteellinen hävittäminen sai oman luon-
taisen lehtopalsamin voimistumaan ja valtaa-
maan entisiä kasvupaikkojaan.

34

Komealupiini on vieraslaji, 
jonka hävittämiseen riittää 
kukinnon taittaminen 
ennen siementen putoamista.
KUVA: PIXABAY
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Kansallinen vieraslajiportaali: 
www.vieraslajit.fi 

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

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

LUE LISÄÄ

Espanjansiruetanaa koko maassa
Nuorten ohjattu torjuntakuukausi alkoi alku-
kesästä siruetanajahdilla ennen kuin kasvit 
olivat aloittaneet kukintansa ja ne olivat hel-
pommin tunnistettavissa.
 Espanjansiruetana on vajaassa 30 vuo-
dessa valloittanut koko maan. Sen lisäksi, että 
se on kaikkiruokainen ja näin ollen aiheuttaa 
melkoista tuhoa viljelyksillä ja puutarhoilla, 
se on levinnyt myös yleisille alueille, kuten 
julkisiin puistoihin ja kevyen liikenteen väy-
lien läheisyyteen.
 Toinen ikävä taipumus sillä on levittää 
jälkeensä jättämän liman myötä haitallisia, 
jopa vaarallisia bakteereja kotieläimiin, kar-
jaan ja jopa ihmiseen. Listeria niistä lienee 
tunnetuin seurauksineen. Näin ollen sen sin-
nikäs hävittäminen ja torjuminen on tärkeää. 
 Ahkerimmat nuoret ohjaajineen aloitti-
vat urakkansa alkukesästä anivarhain aamul-
la kasteen houkuteltua espanjansiruetanat 
– toki kaikki muutkin – ravinnonhankinta-
retkille. Samalla nuorille tarjoutui tilaisuus 
oppia tunnistamaan etanalajit ja niistä tämä 
haitallinen ryökäle.

Kitkeminen on taitolaji
Olin mukana kesän viimeisellä tarkastusret-
kellä yhden ryhmän kanssa. Jo kuukauden 
takainen kitkeminen näytti tuloksensa. Ret-
ki oli käydä tylsäksi, sillä uutta vieraslajikas-
vustoa on enää niukasti esillä. Vieraslajien 
torjunnan tärkeys ja hyöty koettiin siis ihan 
konkreettisesti. Samoilla paikoilla oli jo alku-
kesän kitkemisen jäljiltä esiin pyrkiviä Suo-
men luonnolle tyypillisiä kukkivia kasveja 
hyvin näkyvillä.

Espanjansiruetanat 
kerätään 
aamuvarhaisella.

 Saadun ohjeistuksen mukaisesti jättipal-
samit kiskottiin juurineen maasta, lupiinille 
olisi riittänyt kukinnon taittaminen ennen 
siementen putoamista, mutta kyllä nekin ke-
rättiin isoihin jätesäkkeihin visusti hävitettä-
viksi.
 Nuorten kanssa keskityttiin komealupii-
nin ja jättipalsamin poistamiseen julkisilta 
alueilta ja kävelyteiden läheisyydestä. Tässä 
projektissa otettiin huomioon talkoolaisten 
ikä ja ylipäätään turvalliset työskentelyolot.

lippukuntakin. Ne nuoret, jotka ottivat mi-
nut mukaan retkelleen, harrastivat ringetteä, 
uintia, painia ja hiihtolajina yhdistettyä, siis 
hiihtoa ja mäkihyppyä.
 Varsin palkkaahan nuoret eivät tästä kesä-
työstä saaneet, heidän urheiluseuroilleen ja 
lippukunnalle maksetaan sovittu korvaus tu-
kemaan tulevan kauden harjoittelua.
 Lionsklubeille tämä vuosittainen projekti
on tärkeä osa palvelutoimintaa, jonka vai-
kutukset ja kohderyhmä ovat laajat – koko 
alueen hyvinvoinnin lisääminen.
 Lion Anne Vanhala LC Ankkureista sa-
noo, että kun nyt on saatu toimiva palvelu-
muoto rullaamaan, sitä jatketaan vuosittain. 
Vieraslajien kanssa kamppailu ei lopu kos-
kaan, ilmaston lämpeneminen pitää siitä huo-
len, monet lajit pyrkivät aina vaan pohjoisem-
maksi eteläisen Euroopan helteitä pakoon.•
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Tarkistuskitkennässä löytyi vielä muutama komealupiini, jotka visusti katkottiin ja siemenet sujautettiin 
loppuhävitystä varten jätesäkkeihin.

 Esimerkiksi liikennöityjen teiden varsille
nuoria ei voinut laskea, koska silloin tarvit-
taisiin jokaiselta toimijalta voimassa oleva 
tieturvallisuuskortti. Myöskään esimerkiksi 
erittäin myrkyllisen jättiputken kimppuun ei 
nuoria voitu laskea, se on huolellisesti suojat-
tujen aikuisten ammattilaisten hommia.

Jatkoa vuosittain
Projekti toteutettiin jälleen yhteistyössä tois-
ten lahtelaisklubien, kaupungin ja ELY-kes-
kuksen rahoituksen kanssa.
 Mukana olevat nuoret edustivat omia 
urheiluseurojaan, olipa mukana yksi partio-
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Tunnetko veteen liittyviä kansanviisauksia, runoja, 
värssyjä tai loitsuja? Ehkäpä muistat enosi toistelleen 
veneessä kalaan mennessä tiettyä sanontaa, tai isoäitisi 
laulelleen pyykkiä pestessään aivan tiettyä laulua?
YMPÄRISTÖLEIJONAT / karoliina vilander, vesi vanhin voitehista -hankkeen vetäjä

T
ulevan vuoden aikana sinulla on 
oiva tilaisuus järjestää klubis-
sasi esimerkiksi vesiviisaustee-
mainen keskusteluilta tai keksiä 
muu sopiva tapa kerätä kansan-
viisauksia ja suojella näin veteen 
liittyvää kulttuuriperintöä. Ideoi 

mieleisesi tapa muistella menneitä, jaa hetki 

toisen kanssa ja kerro löydöksistänne meille.
Olet silloin mukana tekemässä kansalaistie-
dettä!
 Suomen vesistösäätiön koordinoimassa 
ja Koneen säätiön rahoittamassa kolmivuo-
tisessa hankkeessa ”Vesi vanhin voitehis-
ta – mitä ihmettä?” keräämme, tutkimme 
ja tulkitsemme vesistöihin liittyvää kansan- 

KUVA: ANNA-ERIKA NURMI, SUOMEN VESISTÖSÄÄTIÖ

Suojellaan veden kulttuuriperintöä
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muksen sekä luonnontieteiden näkökulmista.
Hankkeessamme mukana olevat taiteilijat ja 
artistit käyttävät kertyvää aineistoa inspiraa-
tionsa lähteenä luodessaan uudenlaisia sa-
noituksia ja viestejä Suomen vesistöjen ja ve-
siensuojelun avuksi.

Vesiympäristön ja ihmisen suhde
Hankkeessa elokuussa aloittanut kulttuurin-
tutkija, FT Tiina Seppä kertoo hankkeessa 
tehtävästä työstä.
 – Olen viime vuosien tutkimuksessani 
selvittänyt muun muassa metsän ja ihmisen 
välistä vuorovaikutusta kansanrunoudessa. 
Vesi vanhin voitehista -hankkeessa siirryn 
tarkastelemaan vesiympäristöjen ja ihmisen 
välistä suhdetta. Aineistonani ovat ensisi-
jaisesti kansanrunousaineistot, mutta myös 
muut suullisen perinteen lajit.
 Seppä muistuttaa, että elämä syntyy ve-
dessä, alkumeren keskellä, niin itämeren-
suomalaisen mytologian kuin evoluutio-
teoriankin mukaan. Vesi, joskin kiinteässä 
muodossaan, on muovannut maaperäämme 
ja sen muotoja: hionut kalliot, kuljettanut ki-
viröykkiöt ja moreenit, jättänyt järvet ja lam-
met jäljiksi kulkureitistään.
 – Vesistöt ja niiden toislajiset tai supra-
normaalit asukkaat ovat alati läsnä myös 
suullisessa perinteessä. Suomalais-karjalais- 
inkeriläisessä kansanrunoudessa ja muus-
sa suullisessa kansanperinteessä ihminen ja 
tämän luonnonympäristöt ovat jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa.
 Sepän mukaan metsä esimerkiksi on 
omalakinen ja usein arvaamaton toimija. 
Sama pätee lampiin, aaltoihin, soihin. Ve-
denalainen maailma voi olla turvapaikka, 
kuten metsäkin: kun ihmisten maailma hyl-
kii, löytyy koti korvesta tai laulaja toivoo 
pääsevänsä ”sisareksi siikasille, veljeksi veen 
kaloille”. 
 – Toive ilmaisee kenties myös toivotto-
muutta, yksinäisyyttä tai toisinaan kuole-
mantoivetta, mutta on monitulkintainen. 
Laulaja voi toivottaa murheensa mustaan 
lampeen, mutta vain kalattomaan sellaiseen, 
”aivan ahvenettomaan”, etteivät nämä aivan 
”alas menisi”. Edes huolia ei haluta näissä ru-
noissa saattaa toislajisten, vesistöjen asukkai-
den murheeksi.
 Seppä kertoo, että ihmisen ja muiden la-
jien ja luonnonympäristöjen välinen kom-
munikaatio ja vuorovaikutus on kansanru-
nouden ja suullisen perinteen perusolemus. 

• Vesi vanhin voitehista -hanke 
 alkoi Kouvolan vuosikokouksessa 
 ja päättyy 31.5.2023.

• Tutustu hankkeeseen osoitteessa:   
 vesistosaatio.fi/vesivanhinvoitehista/

• Ilmoita löydöksesi osoitteessa   
 vesistosaatio.fi/vesivahinvoitehista/kysely

OSALLISTU HANKKEESEEN

LION LEENA LEPPÄRANTA:
”Olen kohta 20 vuotta täyttävän naisklubi LC Lahti/
Vellamoiden presidentti tänä vuonna. Klubimme koti 

sijaitsee keskellä mitä kauneinta järviseutua ja 
siksi vesiviisaudet eivät ole kaukana arjestamme. 
Klubikokouksen aiheeksi veden perintö on mitä 
mainioin ja niinpä LC Lahti/ Vellamot osallistuu 
innolla Vesi vanhin voitehista -hankkeeseen.”

Ihmisen on otettava huomioon toiset ja näiden
aikeet ja intentiot. Ihminen myös hahmottaa 
itsensä vierailijana metsässä, suolla, vesillä, 
toisten asuinmailla, jossa ollessaan on kun-
nioitettava näiden toiveita.

Jaa omat vesiviisautesi
Mikäli sinulla on siis jokin veteen tai ihmisen 
vesisuhteeseen liittyvä sanonta, kuten ”Kun 
sä kuulet kuovin äänen, älä mene enää jäälle”
ja haluat jakaa sen, nyt sinulla on siihen lois-
tava mahdollisuus! Tai haluaisitko kertoa 
tuntemasi vesistön nimen taustoista, esimer-
kiksi Viinijärven nimen kerrotaan syntyneen 
ruotsalaisen vieraan huudahduksesta ’fin sjö’!
 Olemme kiinnostuneita kuulemaan myös
erilaisista veteen liittyvistä perimätietona 
kulkevista mystisistä ilmiöistä tai vuoden-
kiertoa kuvaavista vesiviisauksista, kuten 
”Jos on lunta Mikkelinä (29.9.) niin on loka 
loppiaisna”.
 Me kaikki olemme osa ikiaikaista jatku-
moa. Pidetään yhdessä veden arvokas perintö
virtaamassa vuolaana ja tulevien sukupolvien
arjen tukena. Kiitos tuestasi!•

perinnettä ja tuomme modernin vesiensuo-
jelun tueksi uutta, juurevaa tunnesanoitusta 
esi-isiemme ajoilta.
 Suomen vesistösäätiön tavoitteena on 
säilyttää Suomen vesistöt puhtaina ja hyvin-
voivina tuleville sukupolville. Yksi säätiön 
monista tavoista päästä tavoitteeseen on suo-
jella veteen liittyvää kulttuuriperintöä.
 Lähestymme hankkeen aikana kertyvää 
perinnetietomateriaalia kulttuurien tutki-

Kulttuurintutkija, FT Tiina Seppä on 
tullut mukaan hankkeeseen elokuussa.

Nyt sinulla on oiva tilaisuus järjestää klubissasi 
vesiviisausteemainen keskusteluilta.
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Tiimityö luo yhteishenkeä
Lions Questin toimintakausi 2022–23 on alkamaisillaan. Toivomme, 
että koronarajoitteisten kausien jälkeen Elämisentaitoja Lions Quest 
-koulutukset voidaan jälleen toteuttaa täysille ryhmille.
LIONS QUEST / virpi lukkarla, lions quest -työryhmän puheenjohtaja

Lapset ja nuoret 
tarvitsevat tukea 
elämäntaitoihin.O

dotamme tulevaa kautta innol-
la. Toivomme mahdollisimman 
monen klubin ottavan toimin-
taansa mukaan Lions Quest 
-koulutettavien sponsoroinnin. 
      Aiemman palautteen pe-
rusteella osallistujat ovat olleet 

erittäin tyytyväisiä saamiinsa materiaaleihin 
sekä toimintamalleihin. Koulutettavat ovat 
pyrkineet ottamaan käyttöön opitut mallit 
tukeakseen ja auttaakseen lasten ja nuorten 
pahoinvointia sekä epäasiallista käyttäyty-
mistä ryhmissä. 

 Useissa kouluissa ja varhaiskasvatusyksi-
köissä on lähdetty tiimityönä toteuttamaan 

Quest-tuokioita. Tiimityö luo yhteishenkeä 
myös koko työyhteisön hyvinvointiin. 
 Lasten ja nuorten innostuneisuuteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat myös yhteishenki 

urheiluseuroissa ja harrastuksissa. Eri val-
mentajien ja ohjaajien mahdollisuus osal- 
listua klubien sponsoroimana liikuntaseura-
koulutukseen antaa uutta taitoa ja tietoa oh-
jata joukkuetta. Esimerkiksi valmentajat voi-
vat vaikuttaa joukkueen ja pelaajien asentei-
siin ja taitoihin, jotka kehittyessään auttavat 
pelaajien välille kehittyvissä suhteissa.
 Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea elämän-
taitoihin ja vahvaa luottamusta aikuisten aut-
tamiseen ja ymmärtämiseen. Vain yhdessä 
toimien ja positiivisesti kuunnellen sekä kes-
kustellen saamme hyvää aikaiseksi.•

Useissa kouluissa ja varhaiskasvatus-
yksiköissä on lähdetty tiimityönä 
toteuttamaan Quest-tuokioita.
KUVA: HENRI VALKEINEN
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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 yhtenä
lauantaipäivänä toteutettavia liikuntaseura-
koulutuksia. Kaudella 2022–2023 kalente-
rissamme on myös ruotsinkielisiä peruskou-
lutuksia Helsingissä, Espoossa ja Vaasassa. 
Koulutuskalenteri: www.lions.fi/lions-quest/
lionsklubilaiselle/koulutuskalenteri/. 

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 Lions Quest -puheenjohtajalle. 
Piirin Lions Quest -puheenjohtajalta 
tai Lions Quest -koulutussihteeriltä
voi pyytää markkinointimateriaalia. 
Yhteystiedot: 
www.lionsquest.fi/yhteystiedot.

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

 Peruskoulutus on suunnattu opettajil-
le, varhaiskasvattajille sekä muille lasten ja 
nuorten parissa työskenteleville ammattilai-
sille. Peruskoulutuksen hinta on 410 euroa 
(sis. alv). Hintaan sisältyy kaksipäiväinen toi-
minnallisuuteen painottuva kontaktiopetus ja 
luokka-astekohtainen materiaali sekä lisäma-
teriaalia digitaalisella oppimisalustallamme. 
 Liikuntaseurakoulutus soveltuu urheilu-
seuroissa toimiville valmentajille ja ohjaajil-
le sekä muille lasten ja nuorten liikuntakas-
vattajille. Liikuntaseurakoulutuksen hinta on 
248 euroa (sis. alv). Koulutuksen yhteydessä 
osallistujat saavat sähköistä ja painettua ma-
teriaalia. Koulutukset toteutetaan, mikäli riit-
tävä määrä osallistujia ilmoittautuu. Osallis-
tujat saavat kurssin kutsukirjeen tai peruu-
tustiedon noin 2 viikkoa ennen koulutuksen 
alkua.
 Toivomme, että klubit edellisvuosien 
tapaan vievät tietoa Elämisentaitoja Lions 
Quest -koulutuksista omille lähiverkostoilleen
ja kustantavat koulutuksiin osallistumisia 
mahdollisuuksiensa mukaan.

Lämpimästi tervetuloa tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia!
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
tor–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
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Y
löjärveläisissä kouluissa tunne- 
ja vuorovaikutustaidot on sel-
keästi linjattu. Tässä tärkeässä 
kasvatustehtävässä Elämisentai-
toja Lions Quest -koulutuksella 
on oma, iso roolinsa.
    Jo useana vuonna ylöjärve- 

läisiä opettajia on osallistunut LQ-koulu- 
tukseen ja tänä vuonna yksi heistä oli Elina
Murto Metsäkylän koulusta Ylöjärveltä. 
Teimme hänelle muutaman kysymyksen 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityk-
sestä ja LQ-koulutuksesta. 

Mitä ajattelet tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen merkityksestä koulumaailmassa? 
Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat osa joka-
päiväistä arkeamme ja perusta sosiaaliselle 
vuorovaikutukselle. On tärkeää, että kehi-

Oppilaat mukana edistämässä 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja
Tämän päivän nuoret ovat tulevaisuuden rakentajia. Heidät tullaan 
näkemään erilaisissa rooleissa yhteiskunnassa. Nuorena hankitut, 
hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat pääomaa koko elämän ajan.
LIONS QUEST / jorma hokkanen, edellinen lions quest -maakoordinaattori 

tämme taitoja toimia toistemme kanssa ja 
opimme tuntemaan itsemme paremmin.
 Meillä on erilaisia tunteita ja niiden sää-
tely sekä tunnistaminen on tärkeää. Tunne-
ja vuorovaikutustaitojen harjoittelulla vah-
vistetaan luokan yhteishenkeä ja koulun il-
mapiiriä. Samalla ennaltaehkäistään kiusaa-
mista. On tärkeää, että näiden taitojen avulla 
nuoret pystyvät helpommin tunnistamaan 
vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä. Näillä 
on selvää vaikutusta motivaatioon, itseluot-
tamukseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin.

Miten tunne- ja vuorovaikutustaidot 
huomioidaan kouluyhteisössäsi?
Ylöjärven kouluissa tunne- ja vuorovaikutus-
taidoille on lukujärjestyksessä oma tunti-
paikka. Tämän lisäksi koulumme arvot tu-
kevat tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehit-

tymistä. Lisäksi kouluyhteisöohjaaja, tuki- 
oppilaat ja oppilaskunta järjestävät moni-
puolisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja 
vahvistavaa toimintaa koko koululle. Tänä 
lukuvuonna monialaisena teemavuotena oli 
hyvinvointi, jossa tunne- ja vuorovaikutus-
taidot olivat keskeisessä osassa. 

Kerrotko tukioppilastoiminnasta?
Ensinnäkin kiitokset LC Ylöjärvi/Keijärvelle 
koko koulumme puolesta tukioppilashuppa-
reiden sponsoroinnista. Huppareilla on tär-
keä merkitys koulumme tukioppilaille.
 Tukioppilaskurssi on koulussamme va-
linnaisaineena ja tukioppilaita ovat koulum-
me 9.-luokkalaiset. Tukioppilastoiminnan 
tavoitteena on vahvistaa kouluviihtyvyyttä, 
rakentaa yhteisöllisyyttä, ennaltaehkäistä 
kiusaamista ja lisätä oppilaiden osallisuutta 
koulussa. Tukioppilaat järjestävät erityisesti
7.-luokkalaisille välituntitoimintaa ja ovat 
mukana seiskojen tunne- ja vuorovaikutus-
tunneilla sekä 7.-luokkalaisten ryhmäytys-
päivässä. Tukioppilaat järjestävät koulussa 
myös yhteisiä tapahtumia ja teemapäiviä sekä
hyväntekeväisyystempauksia. 

Miten kommentoit Elämisentaitoja 
LQ -koulutuksen antia ja sisältöä?
Elämisentaitoja LQ -koulutus on ollut yksi 
parhaimmista koulutuksista, missä olen ol-
lut. Koulutuspäivät olivat äärimmäisen mie-
lenkiintoisia. Koulutusryhmä ei ennestään 
tuntenut toisiaan, mutta jo aamupäivän ai-
kana olimme hioutuneet yhdeksi yhteiseksi 
ryhmäksi, jossa jokainen sai äänensä kuulu-
viin ja sai olla oma itsensä – todella voimaan-
nuttavaa. 
 Oli myös hienoa nähdä, että koulutukses-
sa tekemämme harjoitukset toimivat oikeasti 
ja ovat suoraan sovellettavissa kouluarkeen. 
Olen käyttänyt omassa opetuksessani mo-
nia koulutuksessa saamiani työkaluja. Kiitos 
mahdollisuudesta koulutukseen kuuluu LC 
Ylöjärvi/Keijärvelle ja suosittelen lämpimästi 
koulutusta kaikille!•
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Ylöjärven Metsäkylän ja Vuorentaustan koulujen tukioppilaat ryhmäkuvassa tukioppilashuppareissaan. 
Tukioppilaat toteuttavat käytännössä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vertaistyötä koko oppilaskunnassa 
opettajiensa ohjaamana. Lions Quest -koulutus tarjoaa arvokasta tukea tähän työhön. Haastateltu 
Elina Murto on kuvassa takarivissä toinen oikealta.

Tunteiden säätely sekä tunnistaminen on tärkeää.
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L
oviisaan kokoontui 21.5. aamu-
varhaisella neljätoista pyöräilijää 
ja joukko saattajia N-piirin en-
simmäiseen pyöräilyhaasteeseen. 
Fillarihaastetta oli markkinoitu 
paikallislehdissä ja se oli innos-
tanut varsin mukavasti ihmisiä 

mukaan.
 Ideana oli, että mukaan voi lähteä juuri
haluamalleen pätkälle, polkemaan vaikka 
vain muutaman kilometrin ja palata sitten 
kotiin. Matkan varrella väki osin vaihtui, 
mutta viisi urheaa polki koko matkan Hel-
singin Kansalaistorille saakka.
 Ensimmäinen pysähdyspaikka oli 40 ki-
lometrin päässä Porvoossa, jossa alueen lei-

Lionit houkuttelivat pyöräilemään
N-piiri toteutti viime keväänä ensimmäistä kertaa B-piiriltä 
lainaamansa idean kerätä väkeä pyöräilemään piirin äärirajalta toiselle, 
Loviisasta Helsinkiin. Iloiseksi yllätykseksi fillarihaasteemme 
houkutteli mukaan enimmäkseen ei-leijonia.
teija loponen

jonat jakelivat pyöräilijöille juotavaa sekä 
Lion-patukoita. Porvoon Akilleksen edustaja 
oli paikalla antamassa vinkkejä maantiepyö-
räilyyn ja hän myös lähti mukaan polkemaan 
kääntyen vasta Pornaisissa takaisin päin.
 Askolassa pyöräilijöitä odoteltiin teltta-
katoksen kanssa, tarjolla oli juotavaa ja 
naposteltavaa sekä mukava kotiseutukatsaus. 
Jälleen muutama Loviisasta pyöräillyt poistui 
joukosta, mutta kolme uutta polkijaa liittyi 
mukaan sähköpyörillä.
 Mäntsälään saavuttiin edelleen aikatau-
lussa ja siellä iloiset LC Mäntsälän Mamsellit
olivat vastassa kahvin, banaanien ja pähki-
nöiden kanssa. Mäntsälässä myös syötiin 
pastalounas.

Porvoossa oli ensimmäinen pysähdys, 
siellä paikallisen pyöräilyseuran edustaja 
valisti maantiepyöräilyn saloihin 
ja lähti mukaan polkemaan.
KUVA: TEIJA LOPONEN

Fillarihaaste taas ensi vuonna
Ajon aikana tunnelmat olivat koko ajan kor-
kealla, tasainen sopiva keskituntinopeus 
noin 20 kilometriä tunnissa takasi leppoisan 
matkan taittumisen ja antoi aikaa myös mai-
semien ihailemiselle.
 Pornaisissa LC Pornainen ja muutama 
koirakin odottelivat pyöräilijöitä makupalo-
jen kanssa. Jokunen pyöräilijä kääntyi tässä 
takaisin päin, viisi Loviisasta lähtenyttä jat-
koi matkaa Nikkilään.
 Viimeinen taukopaikka oli Vantaan Heu-
reka, matkaa sinne 20 kilometriä. Kahvitte-
lun jälkeen edessä oli viimeinen rutistus, 17 
kilometriä Kansalaistorille. Sitten 157 kilo-
metriä olisivat takana!
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 Kansalaistorilla lionien roll-upit ja koreaksi laitettu pöytä 
odottelivat. Ensimmäisinä olivat paikalle ehtineet muutamat 
B-piirin edustajat, sitten tulivat N-piirin haasteeseen vastan-
neet polkijat ja hetken päästä Hangosta Helsinkiin pyöräilleet 
B-piirin edustajat.
 N-piirin fillarihaasteidean isä Make Vesikallio irrotti 
pyörästään viestin, jonka 2VDG Pekka Taskinen luki. Siinä 
kerrottiin pyöräilyidean taustoja ja todettiin haasteen jatku-
van ensi kaudella. B-piirin Heikki Hartikainen puolestaan toi

Loviisasta startattiin kohti Helsinkiä paikallisen leijonan, 
Mikko Seppälän Aku Ankka -auton perässä.

Kaikki yhdessä fillaroimaan ja 
tekemään lionstoimintaa tutuksi.
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Hangon klubin heille antaman haastepipon, johon B-pii-
rin porukka oli jo laittanut nimensä ja nyt sen tekivät myös 
N-piirin pyöräilyhaasteeseen osallistuneet.
 – Olen ihan fiiliksissä! Tämä meni paremmin kuin uskal-
sin toivoa. Upeaa, että Loviisasta lähti niin iso joukko pyöräi-
lemään ja myös upea Aku Ankka -auto oli hieno lisä startissa, 
kertasi N-piirin joukkoa vetänyt Make Vesikallio tuntojaan 
Kansalaistorilla.
 – Hieno tapahtuma! Vaikea uskoa, että tämä oli maksu-
ton pyöräilytapahtuma, kun huoltoauto kulki mukana, sieltä 
sai juomia ja välipalaa ja lisäksi oli paikallisten leijonien tar-
joilupisteitä. Hienoa toimintaa, kiittelivät Loviisasta mukaan 
tulleet miehet.
 Ensi keväänä Fillarihaaste Loviisasta Helsinkiin toteute-
taan taas, pyöräilyviikon lauantaina 14.5.2023.
 – Olisi upeaa, jos muissakin piireissä innostuttaisiin jär-
jestämään vastaavanlaisia tapahtumia. Kaikki yhdessä filla-
roimaan ja samalla tekemään lionstoimintaa tutuksi, tuumi 
Vesikallion Make.•

TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI       TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI       Lapintie 3a, 33100 Tampere       puh. 0207 288 388       komediateatteri.fiLapintie 3a, 33100 Tampere       puh. 0207 288 388       komediateatteri.fiI I I I

VEERA DEGERHOLM   JERE RIIHINEN    AKU SAJAKORPIMUISSA ROOLEISSA

Sherlock Holmes 
-komedia
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ENSI-ILTA 15.10.2022
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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  Maarjan kylässä virolaisen kummiklubin vieraana
Maarjan kylän rakentamiseen ovat osallistuneet pohjoismaiden lionit 
lahjoittamalla varat yhden talon rakentamiseen ja avustamalla kylää muilla 
tavoin. LC Rauma/Reimari vieraili Maarjan kylässä Virossa heinäkuussa.
aarno niemi
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Kuvassa matkalaiset ja isännät Räpinan kulttuurikeskuksen edessä. Olav Elmik on kuvassa edessä oikealla.

L
C Rauma/Reimari on ollut perus-
tamassa useampia klubeja. Aivan 
erityinen suhde on syntynyt viro-
laisen kummiklubimme LC Pöl-
van kanssa. Jo klubin perustamis-
kokoukseen reimarilaisia osallistui 
bussilastillinen. LC Pölvan perus-

tamiskokous pidettiin 25.10.1991 ja Charter 
Night oli 25.1.1992.
 Ystävyyssuhteet ovat kestäneet kaikki 
nämä vuodet ja johdattaneet jokavuotisiin 
vierailuihin myös perheiden kesken. Olem-
me vuosien aikana osallistuneet ikään kuin 
LC Pölvan jäseninä Viron leijonien kesäpäi-
ville, kevättanssiaisiin, piirin vuosikokouk-
siin ja 10- sekä 20-vuotisjuhliin. Lisäksi 
olemme taloudellisesti olleet mukana muu-
tamissa heidän aktiviteeteissaan.

 30-vuotista toimintaa juhlimaan lähdim-
me 7.7. Matkan järjestelyistä Viron puolella 
huolehti LC Pölvan presidentti Olav Elmik, 
joka oli järjestänyt meille tutustumisen Pöl-
vaan ja sen ympäristöön. Erityisen mielen-
kiintoista oli tutustuminen Maarjan kylään 
sekä Setomaan talomuseoon.

Kodin kaltaista turvaa
Maarjan kylä on ollut koko olemassaolonsa 
ajan Pölvan lionsklubin yhteistyökohde ja 
LC Rauma/Reimarikin on osallistunut kylän 
tukemiseen, viimeksi hankkimalla puutarha- 
työkoneita.
 Kylän tarkoituksena on antaa vammai-
sille nuorille kodin kaltainen turva ja tarjota 
heille virolaista, maaseudunläheistä elämää 
sekä antaa tukea.
 Kylä perustettiin 2001 Tarton Maarja- 
koulun vanhempien, opettajien ja Tartu Too-
me rotaryklubin toimesta, kun kylälle han-
kittiin sopiva maa-alue. Toimintaa rahoittaa 
Viron valtio, mutta monet asiat on toteutettu 
erilaisina vapaaehtoisen projekteina.
 Kylässä toimii koulu, jossa annetaan kol-
men vuoden koulutus. He valmistuvat kou-
lusta apulaispuutarhureiksi. Koulussa on 
luokkatilat, juhlasali sekä savi-, puutyö- ja 
käsityöpajat.
 Kylässä on virolaiseen tapaan laululava. 
Metsään on tehty kilometrin pituinen taide-
polku, jossa on esillä oppilaiden taidetta.  
 Oppijat asuvat viidessä talossa, jotka on 
nimetty lahjoittajien mukaan ja kahdessa 
perhetalossa. Põhjala-talo oli pohjoismaiden 
lionien NSR-projekti. Suomen Lions-liiton 
kautta suomalaiset leijonat ovat osallistuneet 
projektiin lahjoittamalla kolmen vuoden 
ajan euron per lion. LC Rauma/Reimari on 
osallistunut yhden talon rahoittamiseen.•

Maarjan kylän ovat perustaneet Tarton Maarja-
koulun vanhemmat, opettajat ja Tartu Toome 
rotaryklubi vuonna 2001.
KUVA: AARNO NIEMI
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Jatkossa kirjaston tiloissa voi käydä 
ompelemassa vaikka uudet verhot.

2  Jellonaemot ja Icehearts-
tytöt maatilamatkalla
outi syvänperä

LC ESPOO/LAAKSON LILJOJEN aktiivinen 
naisklubi on jo muutaman vuoden toiminut 
tukena – eräänlaisena kummina – espoolai-
selle Icehearts-tyttöryhmälle ja heidän oh-
jaajilleen.
 Olemme Icehearts-tyttöryhmälle jellona-
emoja! Autamme läksyissä, järjestämme 
pienimuotoisia retkiä ja tapahtumia, huo-
mioimme juhlapyhät pienin yllätyksin sekä 
lahjoitamme tarvittaessa tyttöjen kokoon-
tumistilaan muun muassa varasukkia ja -la-
pasia, pelejä ja sisutustarvikkeita.
 Keväällä mietimme, mitä mukavaa kek-
sisimme yhdessä tehtäväksi ennen kesätau-
koa. Emo-jäsenemme Eeva-Liisan ehdotus 
päiväretkestä hänen miehensä Juhanin koti-
tilalle sai runsaasti kannatusta.
 Niinpä heti ensimmäisen kesälomavii-
kolla tytöt ohjaajineen suuntasivat metro- ja 
junamatkalle Espoosta Riihimäelle. Me emot 
olimme autoinemme vastassa, josta hurau-
timme muutaman kilometrin matkan kau-
niisiin maalaismaisemiin.
 Vaikka maatilan eläimistä on aikanaan jo 
luovuttu, pihapiiri on edelleen laaja koostuen 
päärakennuksen lisäksi erilaisista ulkoraken-
nuksista. Vanhaa on runsaasti säilytetty, jo-
ten tytöille oli moni asia ennennäkemätön. 
Huviretki toimi siis myös uusien asioiden 
”oppimisalustana” – ihan ilman appejä! 

 Mukavaan päivään saatiin sisältymään 
muun muassa sämpylöiden leipomisen, 
traktorilla ajelun, herkuttelun ja pelien lisäk-
si myös navettakäynti naapuritilalla, lähes 
kaikille tytöille ensimmäistä kertaa elämäs-
sä. Keväällä syntyneet vasikkakaksoset olivat 
niin hellyttäviä, että olihan ne nähtävä, vaik-
kapa nenästä kiinni pidellen!
 Icehearts on varhaisen puuttumisen toi-
mintamalli niin lapsen ja perheen hyväksi 
kuin sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tuek-
si. Jokainen ryhmä – joukkue – on 12 vuotta 
kestävä yhteinen matka aikuisuuteen. Klu-
bimme haluaa olla osaltaan pienenä apuna 
tällä kunnioitettavalla matkalla.• 

Kuvassa tyttöjoukko yllään lahjoituksena 
saamamme essut sekä herkulliset, itseleivotut 
sämpylät. Kuva: Kaija Sokka

3  Riihikosken kirjasto sai 
kaipaamansa ompelukoneen
matti vihurila

LC PÖYTYÄN VELJET ja ladyt lahjoittivat Riihi-
kosken kirjastolle ompelukoneen huhtikuus-
sa. Kone on jo pitkään ollut kirjaston toive-
listalla.
 – Ihmisillä saattaa olla satunnaista tar-
vetta ompelukoneelle, mutta ei siinä määrin, 

että sellainen kannattaisi hankkia omaksi. 
Jatkossa kirjaston tiloissa voi käydä ompele-
massa vaikka uudet verhot tai lyhentämässä 
liian pitkät housunlahkeet, kirjastovirkailija 
Seija Saarinen kertoo.
 Konetta ei anneta käyttäjälle kotiin vie-
täväksi, vaan sille on varattu oma nurkkauk-
sensa kirjastossa. Kirjaston väki myös ohjaa 
ja neuvoo tarvittaessa koneen käytössä.•
Kuvassa kirjastovirkailija Seija Saarinen hyödynsi 
uutta ompelukonetta heti tuoreeltaan ja ompeli 
sille tukevan kuljetuskassin. Taustalla lahjoittajien 
edustajat, LC Pöytyän presidentti Matti Vihurila 
vasemmalla, ladyjen edustaja Eeva-Liisa Uusitalo 
sylissään Jofiel Uusitalo ja klubin sihteeri 
Heikki Uusitalo. Kuva: Jorma Pihlava

4  Äitienpäivätempaus 
Pakinkylän klubilla
olli aulio

PAKINKYLÄN PERINTEISEEN äitienpäivän 
tempaukseen osallistui satoja osanottajia. 
Tempaus pidettiin aurinkoisessa säässä Palo-
heinässä.
 Ohjelmaa oli suunnattu erityisesti lapsille
ja tarjolla oli muun muassa ongintaa, hevos-
ajelua kärryillä, poniratsastusta ja temppura-
ta. Kaikille oli tarjolla hernekeittoa, 

2 3

>>>
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lettuja, kahvia ja pullaa, sekä makkaroita. 
Alueelle tullessaan äidit saivat ruusun ja lap-
set ilmapallon. 
 Toimintaansa esittelivät alueen partiolip-
pukunnat, pelastuskoirat ja VPK. Ladyt oli-
vat järjestäneet hyvät arpajaiset, joissa joka 
toinen arpa voitti. Arpajaisten pääpalkintona
oli puolen tunnin kyyti Ferrarilla. Tilaisuu-
dessa jaettiin klubin myöntämät avustukset.•

5  Lastentapahtuma 
Kankaanpäässä
juha levonen

KANKAANPÄÄN neljä lionsklubia järjestivät 
yhteistyössä lastentapahtuman toukokuun 
lopussa. Tapahtuma oli jatkojalostettu ennen 
koronasulkua rakennettujen kuntoportaiden 
siirtyneistä käyttöönottovihkiäisistä.
 Tapahtumassa oli tarjolla ilmaiseksi 
pomppulinnoja, karuselli, kasvomaalausta, 
poniajelua sekä tekniikkarata. Lions-leijona
seikkaili myös mukana ja jaossa oli Lions- 
kaasupalloja.
 Sateen uhkasta huolimatta paikalle saa-
pui hyvin leikkijöitä ja järjestäjät saivat naut-
tia leikkivien lapsien riemusta. Tuntien tal-
kootyöt saivat korvauksensa. Hankkeen kulut
saatiin katettua kuntoportaiden askelmiin 
toteutetusta mainosmyynnistä.
 Kankaanpäässä on vuosikymmenten pe-
rinteet klubien välisestä yhteistyöstä. Sitä 
toimintaa koordinoi erillinen yhteistyötoimi-

kunta. Kuntaliitoksen myötä siihen liittyi 
myös Honkajoen lionsklubi.•

6  Koskella lyötiin ritareita
janne ketola

LC KOSKI TL:N kauden viimeinen kuukausi-
kokous pidettiin juhlavissa merkeissä 13.5. 
Klubi sai uuden Lions-ritarin ja lisäksi toi-
nen klubin jäsen sai Pro Ritarin arvon. 
 Vuonna 1973 Kosken lionsklubiin liitty-
nyt Aimo Suikkanen lyötiin asiaankuuluvin 
juhlallisuuksin ritariksi ja Arne Ritari -killan 
jäseneksi. Seremoniamestarina ja ritariksi-
lyöjänä toimi Lions-liiton 107A-piirin Arne 
Ritari -toimikunnan puheenjohtaja, Heikki 
Mäkelä. Virallisina avustajina toimivat klu-
bin jäsen Hannu Posti ja sihteeri Harri Yli-
eskola. Puoliso Anita Suikkanen oli luon-
nollisesti myös todistamassa tapahtumaa.
 Illan toinen kohokohta koettiin kun klu-
bin perustajajäsenelle Olli Urmaalle myön-
nettiin Pro Ritarin arvonimi. Tunnustus on 
harvinainen, se on myönnetty Suomessa 
Urmasta ennen vain 56 Lions-ritarille. Arvo-
nimen kunniaksi Olli Urmaalle ojennettiin 
mitali, kunniakirja ja miekka. Pro ritarin arvo 
myönnetään henkilölle, jolla on jo Lions-ri-
tarin arvo.
 Klubin viimeaikaisia varainhankinta-
tempauksia ovat olleet muun muassa metsän-
istutustalkoot, autojen pesutapahtumat, mu-
siikki- ja konserttitapahtumat sekä kampan-
jatuotteiden ja arpojen myynti.

 Avustuskohteita ovat olleet muun muas-
sa ukrainalaiset pakolaiset, koulujen stipendi-
lahjoitukset, defibrillaattorien hankinta, en-
simmäisen koulupäivän liikenteen ohjaus ja 
turvaaminen, nuorisovaihto-oppilaiden lä-
hettäminen ulkomaille ja Hevonlinnan näkö-
tornin portaiden kunnostus.•
Kuvassa oikealta Pro Ritarin arvon saanut 
Olli Urmas miekkoineen, Anja Urmas, 
Anita Suikkanen, Lions-ritariksi lyöty 
Aimo Suikkanen ja seremoniassa avustajana 
toiminut klubin pitkäaikainen jäsen Hannu Posti.

7  Uudet Melvin Jones -jäsenet
sari granni

LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO päätti juhlistaa 
kevättä ja koronatilanteen sallimaa yhdessä-
olon mahdollisuutta järjestämällä toukokui-
sen kevätjuhlan. Juhlaan antoi aihetta myös 
klubin kahden uuden Melvin Jones -jäsenen 
julkistaminen. Keväinen aurinko antoikin 
oman säihkeensä juhlaillalle, jota vietettiin 
viehättävässä Villilän kartanossa Nakkilassa.
Hyvää ruokaa ja hyvää seuraa, kaunista lau-
lua ja tilanteeseen sopivat puheet tekivät il-
lasta antoisan ja viihtyisän.
 Klubin tuoreet Melvin Jones -jäsenet 
ovat Ritva Mäkelä ja Arja Tuominen. Ritva 
on 18-vuotiaan klubin perustajajäseniä, hä-
nen erityisenä vastuualueenaan on ollut jo yli
kymmenen vuotta toteutettu Kirje Joulupu-
kille -kampanja, jossa toteutetaan lahjatoi-
veita lapsille. Arja taas on jäseniältään nuo-

65

4

>>>



47

KLUBIEN KUULUMISIA

LC Imatra tempaisi jo neljännen kerran kaupungin 
alueen kattavassa romunkeräyksessä.

rempi, mutta ottanut vastuulleen monia isoja 
aktiviteetteja sekä piirin luottamustoimia. 
Molemmat leijonanaiset välittävät aina ilois-
ta ja positiivista Lions-henkeä niin klubin si-
sällä kuin muussa toiminnassaan.•
Kevätjuhlassa palkittiin Ritva Mäkelä ja 
Arja Tuominen Melvin Jones -jäsenyydellä, 
mukana seremoniassa olivat presidentti Kristiina 
Hokkanen ja piirikuvernööri Juha Suonpää.

8  Puhelinluetteloilla 
sankarihaudat siisteiksi
simo vehkasalo

LC HARTOLA on paneutunut sankarihautojen
hoitoon. Muutama vuosi sitten hankittiin 
180 sankarille kynttilälyhdyt. Tänä keväänä 
päätettiin siistiä itse hautakivet.
 Paljon pohdintaa kehkeytyi sopivan me-
netelmän ympärille. Kuinka hautakivet pes-
täisiin? Mistä löytyisi sopiva maali? Kuinka 
suurta pensselinhallintaa vaatisi nimien ja 
päivämäärien kirjoittaminen?
 Lopulta ymmärrettiin kysäistä asiaa am-
mattilaiselta. Tämän jälkeen alettiin keräi-
lemään ihmisten nurkkiin unohtuneita pu-
helinluetteloita. Niitä onneksi löytyi ja ne 
osoittautuvat oiviksi välineiksi talkoissa. 
 Ensin hautakivet pestiin painepesurilla.
Tämän jälkeen otettiin maalit ja pensselit 
esiin ja vedettiin maalia reilulla kädellä teks-
tikohtiin. Perässä seurasi kaveri, joka kastoi 
taitetun puhelinluettelon bensiiniin ja pyyhki

ylimääräiset maalit pois. Ja näkyviin jäi puh-
das ja siisti kivi, joka selkeästi kunnioitti 
kunkin uhrin muistoa. Hienot säät ja hyvä 
talkoohenki mahdollistivat kaikkien hauto-
jen käsittelyn kolmen päivän aikana.• 

9  Rauhanpuu istutettiin 
uudelleen
pertti meriläinen

PAIKALLISLEHTI YLÄ-KARJALA kertoi huhti-
kuun lopulla 40 vuotta sitten -palstalla Rau-
hanpuun istuttamisesta Nurmeksen Bomba- 
talon edustalle. Istutus oli osa Lions-järjestön 
vuoden 1982 kampanjaa.
 LC Nurmes/Pielisen Pertti Ryynänen 
havaitsi, että puu on vuosien saatossa ka-
donnut. Niinpä klubi käynnisti uuden Rau-
hanpuun istutushankkeen. Sopiva paikka 
löytyi Hyvärilän nuoriso- ja matkailukes-
kuksen alueelta. Uusi puu istutettiin kesä-
kuun alussa. Mukana oli Matti Hokkanen, 
joka 40 vuotta sitten toimi piirikuvernöörinä 
ja käynnisti silloisen istutusseremonian.
 Rauhanpuun läheisyyteen istuttiin sa-
malla kuusi Tulevaisuuden puuksi. Kupari-
kilpi sille oli jo valmiina, sillä Suomen itse-
näisyyden juhlavuonna 2017 istutettu puu 
oli kuollut.

 Tapahtuman avannut klubin presidentti
Markus Kontiainen sanoi, että Ukrainan ti-
lanteen takia rauha on saanut uuden merki-
tyksen. Lion Aimo Kotilainen kertoi, että 
kuuset ovat 1967 Suomen itsenäisyyden 50- 
vuotisjuhlavuonna Nurmeksen Rauhanpuis-
toon istutettujen puiden jälkeläisiä.•
Rauhanpuun istutukseen osallistuivat 
muiden muassa vasemmalta Matti Hokkanen, 
Markus Kontiainen, Kari Inkeroinen, Jorma Korhonen 
ja Pertti Ryynänen. Kuva: Pertti Meriläinen

10  Romusta rahaa nuorille
v-p. vahvaselkä

LC IMATRAN VELJET tempaisivat jo neljännen
kerran kaupungin alueen kattavassa romun-
keräyksessä. Symbolisesti keräyksessä vanha 
nuortui, kun vanha käyttökelvoton rautaro-
mu muuttui imatralaisnuorison hyväksi käy-
tettäväksi rahaksi. 
 Imatralla oli keräyspisteitä kaikkiaan 
viidessä kaupunginosassa. Kahtena päivä-
nä romun vastaanottajina oli parikymmentä 
veljeä. Ihmisille oli suuri helpotus päästä tar-
peettomasta romusta eroon.
 Keräys tuotti metalliromua yli 7 000 kiloa 
ja akkuromua 650 kiloa. Nuorison hyväksi
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Klubimme järjesti perinteisen vappuonginnan 
torille kokoontuneille lapsille ja lapsenmielisille.

>>>
käytettävää rahaa kertyi reippaasti yli 3 000 
euroa. 
 Veli Juha Kekäle on yrityksensä kautta 
organisoinut joka keräyksen pyyteettömästi 
klubin tavoitteiden hyväksi. Esimerkillisestä
palveluhenkisyydestään hänet nimitettiin 
Vuoden leijonaksi kaudella 2021–22.•

11  Äitienpäivä on 
ilon ja kiitollisuuden juhla
veli mäntynen

TOUKOKUUN toimintasuunnitelmansa mu-
kaisesti LC Kuopio/Kallavesi osallistui läm-
minhenkiseen Kallaveden kirkon äitienpäi-
vän messuun ja juhlaan.
 Juhlassa tuli monin tavoin esille suuri 
kiitollisuus äitejä kohtaa. Kiitos äidit elämäs-
tä, turvasta ja suojasta!
 Äidit ovat pyrkineet kaikin tavoin siihen, 
että lasten ja nuorten elämä olisi onnellinen, 
ja että he voisivat varttua ymmärtämyksen il-
mapiirissä. Lapsen oikeus on aikuisen, van-
hemman velvollisuus. Tämä Unicefin entisen 
pääsihteerin James Grantin toteamus kiteyt-
tää olennaisen äitienpäivästä.
 Äidit ovat pitäneet aina toivoa yllä. Kai-
kista koetuista vaikeuksista ja haasteista 
huolimatta positiivinen elämänasenne on 
kantanut eteenpäin. Toivo elää kolmessa ulot-
tuvuudessa: menneessä, tässä nykyhetkessä, 
olemassa olevassa ja  tulevaisuudessa. Jak-
sakaamme tukea lapsiamme ja nuoriamme, 

kuten vanhempamme ja äitimme jaksoivat 
tukea meitä.•
Kuvassa klubiveljet Keijo Voutilainen ja Jouko 
Karhunen jakoivat 100 ruusua äideille kiitokseksi.

12  Kevätristeily 
Alahovin viinitilalle
veli mäntynen

LIONS-RISTEILY Kallavesj, Kallavesj, järviij 
järvi, siinä pesj äet mun paetanj monta ker-
too… Klubimme LC Kuopio/Kallavesi järjes-
ti perinteisen toimintavuoden päätösretken 
tunnetulle kuopiolaiselle Vaajasalon Alaho-
vin viinitilalle 18.5. Klubimme on halunnut 
toiminnassaan tukea paikallisuutta, joten 
paikallisen yrittäjyydenkin tukeminen on lä-
hellä klubimme toimintaa.
 Saimme laivalla ihailla kauniita Kallave-
den maisemia. Virkistävälle matkalle osallis-
tui 40 lions-veljeä puolisoineen. Sen aikana 
järjestettiin arpajaiset, jotka tuottivat 245 eu-
roa ukrainalaisille Kallaveden seurakunnan 
kanttori Rami Tuomikoski laulatti retkeläisiä. 
 Alahovin viinitilan toimintaa esitteli 
Risto Hallman. Viinitilan suosikkituote on 
Savossa Syntynyt alkoholiton viini. Kuopion 
yliopistollinen sairaala KYS lahjoittaa Kuo-

piossa syntyville lapsille pienen pullon tätä 
juomaa.
 Matkan aikana keskustelimme palvelu-
vuotemme kulusta, tulevaisuuden näkymistä 
ja yhteistyön mahdollisuuksista laajemmin-
kin. Matka oli omalta osaltaan myös tuke-
massa lionsklubien yhteistä toiminnan tule-
vaisuutta Kuopiossa. 
 Matkan M/S Queen R -laivalla tarjosi 
Roll Risteilyt, kipparina Noora Kivi.• 

Kuvassa M/S Queen -laiva Alahovin viinitilan 
laiturissa Kuopion Vaajasalossa. 

13  Vappuna torilla
veli mäntynen

KLUBIMME JÄRJESTI vappuna perinteisen 
vappuonginnan torille kokoontuneille lap-
sille ja lapsenmieliselle. 
 Päivä oli aurinkoinen ja keväinen, ta-
pahtuman tuotto ylitti kaikki odotuksemme, 
1 214 euroa. Lisäksi paljon iloa, kiitollisuutta
ja hauskaa vappumieltä välitettiin kaikille. 
Vappuna oli mahdollista viettää aikaa iloisesti
perheen ja ystävien keskellä, tällekin kuulu-
misten vaihdolle haluttiin torilla antaa aikaa.
 Erityisen kiitollista mieltä toi, että klubin 
toiminta on tuttua ja hyväksyttyä. Kaikkialla 
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suhtauduttiin myötätuntoisesti vappuongin-
nan tukemiseen, toimintaan saatiin mate- 
riaalia myös useaksi vapuksi eteenpäin.•

14  Kuvernöörikurssi 
1995–96 Syötteellä
matti tieksola

LUULTAVASTI VANHIN edelleen yhteisiä ta-
paamisia järjestävä kuvernöörikurssi 1995–
96 kokoontui heinäkuun alussa Syötteen hie-
noihin maisemiin. Eikä sinne kannata tulla 
yhden päivän vierailulle, vaan kerralla kol-
men päivän ajaksi. Tapahtumaa isännöivät 
Matti ja Pirjo Tieksola.
 Ohjelmaa oli sopivasti, mutta kuitenkin 
niin että jokaisena päivänä oli lepoa. Ensim-
mäisenä päivänä tutustuttiin Pikku- Syöttee-
seen, Iso-Syötteeseen, Luontokeskukseen ja 
uuteen Kide-ravintolaan. 
 Iso-Syötteen hotelliravintola tuhoutui 
kolmisen vuotta sitten, mutta samalle pai-
kalle on rakennettu entistä ehompi kokonai-
suus, jossa sopisi pitää vaikka KVN-kokous-
kin! Päivän kruunasi savusaunan makoisat ja 
lempeät löylyt lohien kypsyessä saunan riti-
lässä kuuden tunnin ajan.
 Seuraavana päivänä oli vierailu Posiolle 
Pentik-mäelle. Paluumatkalla pysähdyimme 
Posion kirkolle, jossa pidimme Harrin oival-
luksen ansiosta hiljaisen hetken kurssimme 
edesmenneille kuvernööreille Seppo Arolalle,
Esko Halmeelle ja Kimmo Rouhakselle.•

Kuvassa savusaunan edessä kuvernöörit 
puolisoineen. Vasemmalta Saara Halonen, 
Sinikka Koivisto, Leo Halonen, Ulla ja Matti Paavola, 
Pirjo Tieksola, Sirkku Ala-Kulju ja kurssin aikainen
CC Harri Ala-Kulju, Matti Tieksola ja Heikki Koivisto.

15  LC Kiuruvesi 65-vuotias
raimo jokisalmi

LC KIURUVEDELLÄ on meneillään juhlavuo-
si, sillä klubi perustettiin helmikuussa 1957 
ja on näin ollen ehtinyt jo 65 vuoden ikään. 
Koronaepidemia on häirinnyt klubin toimin-
taa ja sen vuoksi myös juhlavuotta on vietetty 
matalalla profiililla. 
 Kokouksia on jouduttu talven mittaan 
pitämään etämuodossa, mutta päättäjäisko-
koukseen kokoonnuttiin kuitenkin vanhaan 
tapaan. Kokouksessa otettiin klubin uudeksi 
jäseneksi Sami Heinonen, joka on lion jo toi-
sessa polvessa.
 Perinteisistä aktiviteeteista on pystytty 
kuitenkin toteuttamaan ulkoilmaan sijoit-
tuvina Lapissa jo usean kymmenen vuoden 
aikana järjestetty lumileiri. Myös jäälyhdyt 
kirkkojen ja hautausmaiden tienoille pystyt-
tiin jouluaattona sytyttämään.
 Yksi klubin monivuotisista aktiviteeteista
on Kiuruveden Iskelmäviikon yhteydessä pi-
dettävä Niittykahvila. Koronan takia Iskel-
mäviikkoa ei ole kahtena kesänä pystytty jär-
jestämään, mutta tänä kesänä tautitilanne on 
helpottanut ja niinpä kahvilakin pystyttiin 

taas avaamaan. Kahvila on yhteinen voiman-
ponnistus ladyjen kanssa.•
Juhlassa vastaanotettiin klubiin uutena jäsenenä 
Sami Heinonen, kuvassa keskellä. Vasemmalla 
presidentti Tarmo Heinonen, oikealla opas-lion 
Markku Linninen ja istumassa lion Risto Kärkkäinen.
Kuva: Matti Svärd

16  Kuvernöörikurssi  
2018–19 kokoontui
ritva kajaala

KUVERNÖÖRIKURSSI 2018–19 kokoontui 
Riihimäellä C-piirissä toukokuun viimeisenä
viikonloppuna omenapuiden ja syreenien 
kukkiessa. Ritva ja Ismo Kajaalan toimivat 
tapaamisen koollekutsujina.
 Mökkeilimme järven rannalla Terva-
kosken Tervaniemessä muun muassa lätkän 
MM-kisojen tunnelmissa ja Suomi voitti! 
 Kävimme lentämässä DC-3:lla Helsingin,
Espoon Kulosaaren sekä Lauttasaaren yllä. 
Sadetta oli vähän, mutta maisemat olivat hui-
keat ja lento oli melkoinen elämys. Lentokor-
keus 1 000 jalkaa noin 300 metrin korkeu-
dessa, nopeus 250 kilometriä tunnissa. Kone 
on valmistunut 1942. 
 Saimme valtavasti taustatietoa DC-3:sta 
eli ”vanhasta rouvasta” sekä ilmailun histo-
riasta. Mukavaa leppoisaa yhdessä oloa ete-
läisessä Hämeessä. Lämpimät kiitokset kai-
kille tavalla tai toisella mukana olleille!•
Kuva: Anne Sokka-Tuomala
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17  Metsänistutusta 
ja -kylvöä 25 vuotta 
tapio hautasaari

LC SUONENJOKI on 25 vuoden ajan suorit-
tanut metsänistutusta ja -kylvöä, lion Pasi 
Hakkaraisen myötävaikutuksella. Varovai-
sen arvion mukaan olemme näinä vuosina 
saattaneet metsiin runsaat 300 000 puuta. 
Tällä kertaa 1,7 hehtaarin metsänkylvöakti-
viteetti suoritettiin UPM:n maalla, Mehtiön-
järven läheisyydessä.•
Kuva: Tapio Hautasaari

18  Kaksi porilaista klubia 
yhdistyi
hanna valtokivi

LC PORI/KATARIINA ja LC Pori/Charlotta 
yhdistyivät. Uusi klubi LC Pori/Katariina- 
Charlotta aloitti toimintansa heinäkuussa 
2022. Klubissa on nyt 25 jäsentä.
 – Kaksi pientä naisklubia yhdessä muo-
dostavat isomman ja paremmin toimivan 
yhteisön. On helpompi tehdä yhteisiä pro-
jekteja, kun on useampia tekijöitä. Isommal-
la joukolla pystymme paremmin toteutta-
maan lionismin periaatteita eli auttamaan ja 
palvelemaan, kertoivat yhdistyneiden klubi-
en väistyvät presidentit Merja Andersson ja 
Maaret Laakso-Halmerinne.
 LC Pori/Katariina oli Porin ensimmäi-
nen naisklubi ja se perustettiin vuonna 1995. 
Nimensä klubi sai Suomen Herttua Juhanan 
puolalaisen puolison Katariina Jagellonican 
mukaan. Juhana Herttua perusti Porin kau-
pungin vuonna 1558 ja kuningasparilla oli 
kesäkartano Porissa. Katariinojen tunnukse-
na on ollut haarukka.
 – Katariina Jagellonica toi myötäjäisinään 
Turun linnaan muun muassa haarukoita, joi-
ta täällä ei ennen käytetty.  Arkielämässä haa-
rukka oli kuitenkin pitkään harvinainen ka-
pistus, sillä ihmiset söivät joko lusikalla tai 
käsin. Vasta toisen maailmansodan jälkeen 
haarukka vakiinnutti paikkansa tavallisen 
kansan parissa, Andersson kertoo.
 LC Pori/Charlotan nimi liittyy Porin 
sillan historiaan. Kokemäenjoen ylittävä 
puusilta oli ponttoonisilta, joka nimettiin 
Charlotaksi, koska se avattiin Charlotan nimi-
päivänä vuonna 1855. Näin Charlotta-nimi 
kuvaa yhdistävää tekijää.•
LC Pori/Katariinan ja LC Pori/Charlotan huhtikuisessa 
yhdistymiskokouksessa olivat esillä Satakunnan ja 

lionien värit. Orvokkiamppeli oli täynnä 
uusia nuppuja, mikä symbolisoi kasvavaa klubia. 
Kolmihaarainen kynttelikkö kuvaa kahden 
pienemmän klubin kasvua yhdeksi isommaksi 
klubiksi. Kuva: Hanna Valtokivi

19  Keräys maahanmuuttajille
Hyvinkäällä
aarre peltonen

C-PIIRIN ALUE 6, LOHKO 1, eli Hyvinkään 
klubit keräsivät toukokuun alussa kuiva- ja 
säilyke-elintarvikkeita, sekä hygieniatuottei-
ta Hyvinkäälle muuttaneille Ukrainan pa-
kolaisille kauppakeskus Willan Prismassa ja 
Citymarketissa. Tuloksena oli 105 banaani-
laatikollista eli käytännössä ostoskärryllistä 
tavaraa ja kasapäin talous- ja wc-pehmopa-
pereita. 
 Keräyksen tavarat luovutettiin maahan-
muuttoviraston ja Suomen Punaisen Ristin 
paikallisille toimijoille, jotka hoitivat heti 
niistä tarvitsijoille starttipaketit ja loput jäi-
vät SPR:n haltuun täydennysjakoja varten. 
 Keräys oli tuttu hyvinkääläisklubeille, 
jotka ovat vastaavanlaista keräystä jo toteut-
taneet joulun alla kymmenkunta vuotta ni-
mellä ”osta yksi ylimääräinen tuote”. Nuo ke-
räykset on ohjattu Hyvinkään seurakunnan 

diakoniatyölle, joka on niistä edelleen laitta-
nut jakoon ”satasen kasseja” noin 400−500 
tarvitsijalle.• 

Kuvassa ovat lohkon puheenjohtaja 
Elisa Jääskeläinen ja LC Hyvinkää/Sveitsin 
Seppo Nieminen.

20  LC Rantasalmi juhli 
Pekka Lipposen torilla
pauli kärkkäinen

PERINTEINEN LEIJONIEN Nokipannutapah-
tuma Rantasalmella lankalauantaina sai tänä 
vuonna juhlavammat puitteet klubin täyt-
täessä 60 vuotta. 
 Nelituntiseen tapahtumaan osallistui 
noin 600 henkilöä. Heille oli tarjolla veljien 
ja ladyjen tarjoamien grillimakkaroiden ja 
täytekakkukahvien lisäksi vossikka-
ajelua. Lisäksi korvausta vastaan myytiin lin-
nunpönttöjä, ladyjen arpoja sekä torin män-
tyjen korkeuden veikkausta.
 Rantasalmen kunnan onnittelut tilai-
suuteen toivat valtuuston ja hallituksen pu-
heenjohtajat Juho Tiainen ja Eero Sistonen. 
Kivisen Saimaan norpan vastaanotti klubin 
presidentti Sergei Noskov. Klubin teltassa 
oli nähtävillä 60-vuotishistoriikki multime-
diaesityksenä. Klubia onniteltiin torilla myös 

17 19
LC Suonenjoki on 25 vuoden ajan tehnyt 
metsänistutusta ja -kylvöä.
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22
Rantasalmen yrittäjien ja paikallisen rotary-
klubin puolesta.
 LC Rantasalmi on jakanut aktiviteetti-
tuottoja periaatteidensa mukaisesti lähinnä 
paikkakunnan hyväksi, nykyrahaksi muutet-
tuna noin kolmesataatuhatta euroa. Juhla-
vuonna avustuksia ja stipendejä jaetaan noin 
6 000 euroa.
 Päivän yleisötilaisuuden leijonaliivit 
vaihtuivat illalla juhla-asuihin. Juhlatilai-
suutta vietettiin hotelli Rinssi-Everstissä juh-
lallisin ja arvokkain menoin. Piirikuvernööri
Pentti Päivistä sijaisti tilaisuudessa PCC 
Harri Forss. Hän on suorittanut leijonaural-
laan yli 150 ritariksilyöntiä! Luku lisääntyi 
vielä yhdellä, kun hän löi lion Jorma Pylkkä-
sen ritariksi. Lion Tuomo Pärnänen palkit-
tiin Melvin Jones -jäsenyydellä. Harri kiin-
nitti myös kahdelle ladylle ja viidelle lionille 
ansiomitalit rintaan.•
Kuvassa vasemmalta Rantasalmen kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Juho Tiainen, LC Rantasalmen 
presidentti Sergei Noskov ja kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Eero Sistonen. Kuva: Jari Kemppainen

21  LC Littoinen 
tapahtumien järjestäjänä
jarkko koskinen

AKTIIVINEN LC LITTOINEN kerää varoja lah-
joittaakseen niitä erilaisiin avustuskohtei-
siin. Vakiintuneet kohteet ovat Kaarinan ja 
Liedon Littoisten koulun ala-asteiden stipen-
dit, kehitysvammaisten toiminta-avustukset 

ja vanhainkotien asukkaat. Pääosa varoista 
kootaan kolmella perinteisellä klubin itse 
järjestämällä tapahtumalla. 
 Littoistenjärven jään paksuuden arvaus-
kilpailu järjestetään vuoden alussa, arvaus- 
aikaa on helmikuu ja jään paksuus mitataan 
15.3. poliisin valvonnassa. Tavoitteena on 
myydä 1 200 arvausta eurolla. Kilpailu on 
järjestetty jo yli 40 kertaa.
 Kahdesti vuodessa järjestettävä taka-
konttikirppis on saavuttanut suuren me-
nestyksen. Myyntipaikasta peritään pieni 
korvaus. Merkittävä etu kirppiksen järjestä-
miselle on ollut toteutuspaikka, Metsämäen 
ravirata ja yhteistyö Turun Hippoksen kans-
sa. Hippos järjestää yleensä samanaikaisesti 
ilmaisen ravitapahtuman. Klubille työllistä-
vin osuus oli pysäköinnin ohjaus. 
 Littoistenjärven ympärijuoksua voidaan 
myös jo kutsua perinteeksi. Ensimmäinen 
juoksu oli vuonna 2011. Järvi kierretään 
myötäpäivään ja matkaa tulee noin 8,5 kilo-
metriä. Radan voi kiertää myös hölkäten tai 
kävellen. Puolivälissä on mehupiste ja maa-
lissa odottaa hernekeitto. Juoksun valmiste-
luun kuuluu myös radan kierto ennakkoon, 
asetetaan opasteet ja samalla siivotaan tien-
vierukset roskista.
 Tapahtuman järjestäjinä toimivat LC Lit-
toinen, Littoisten Työväen Urheilijat, Liedon 
Eränkävijät ja Turun Työpaikkaliikunta – 
TUPI ry ja SPR Raision ensiapuryhmä. Osal-
listumismaksut käytetään nuorisotyöhön – 
ensi sijassa urheiluun ja partiotoimintaan.•

22  Leijonien SM-joukkuekisat 
mölkyn heitossa
matti honkimäki

LC SAARIJÄRVI järjesti 14.5. Suomen Lions- 
liiton SM-joukkuekilpailut mölkyn heitossa. 
Kisat järjestettiin yhteistyössä Mahlun Nuo-
risoseura ry:n kanssa Saarijärvellä Mahlun 
Nuorisoseuran kentällä.
 Kisat piti koronan takia siirtää pariinkin 
kertaan, eikä yritys järjestää kisat syyskuussa 
2021 vieläkään onnistunut. Korona ja ajan-
kohta aiheuttivat sen, että joukkueita ei il-
moittautunut. 
 Uusi yritys toukokuussa onnistui, vaik-
ka nytkin pitkään jatkuneet kokoontumisra-
joitukset vähensivät osallistuneita joukkuei-
ta. Paikalle tuli kuitenkin kahdeksan kahden 
hengen joukkuetta, jossa sai leijonan lisäksi 
toisena olla puoliso.
 Kauniissa kevätsäässä heitetyn kisan 
voitti LC Saarijärven ykkösjoukkue, jon-
ka heittäjillä Veli-Pekka Halmilalla ja Olli 
Kauppisella on kansainvälistäkin kokemus-
ta ja menestystä mölkyn heitossa.•
Kuvassa palkitut joukkueet vasemmalta. 2. palkinto 
LC Karstula/Riutta 1. joukkue Mika Hakala ja 
Tapani Sauranen. Voittajat LC Saarijärvi 1. joukkue 
Veli-Pekka Halmila ja Olli Kauppinen. 4. palkinto 
LC Karstula/Riutta 2. joukkue Esa Oikari ja Tapio 
Mäkinen. 3. palkinto LC Saarijärvi 2. joukkue 
Pertti Rautiainen ja kuvasta puuttuva Pekka Harju.
Kuva: Matti Honkimäki

KLUBIEN KUULUMISIA
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Kari Jumppanen
LC Parola 
s. 6.4.1944 
k. 5.1.2022

Ilmari Karila
LC Keminmaa 
s. 5.9.1927 
k. 15.5.2022

Kaj Kerkes
LC Nagu/Korpo/Houtskär 
s. 27.4.1939 
k. 13.7.2022

Jukka Lehtonen
LC Mäntyharju 
s. 13.9.1956 Mäntyharju 
k. 26.1.2022 Mäntyharju

Keijo Marttinen
LC Ristiina 
s. 8.5.1943 
k. 23.11.2021

Esko Nyyssönen
LC Parola 
s. 15.1.1944 
k. 6.4.2022

Esko Juvakka
LC Lappeenranta/Saimaa 
s. 6.12.1941 Lappee 
k. 28.1.2022 Lappeenranta

Juhani Salmenkylä 
LC Helsinki/Pakila 
s. 3.8.1932 
k. 4.5.2022

Pertti Sairo
LC Jyväskylä/Viitaniemi
s. 21.3.1931 Hyvinkää
k. 6.5.2022 Jyväskylä

Taisto Jantunen
LC Tuulos 
s. 5.5.1941 Sumiainen 
k. 4.4.2022 Tuulos

Erkki Kangaspeska
LC Ruovesi 
s. 3.2.1935 
k. 5.4.2022

Urho Sorvi
LC Tohmajärvi 
s. 10.7.1940 
k. 18.5.2022

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

MUISTOKIRJOITUKSET

Joeli Kangas
LC Jämsänseutu 
s. 21.3.1931 Nurmo 
k. 13.3.2022 Jämsä

Ilmari Laitakari
LC Helsinki/Kallio
s. 2.10.1943
k. 19.5.2022

Olle Pettersson
LC Jakobstad/Malm  
f. 7.8.1940  
d. 27.4.2022

Markku Ylhäinen
LC Helsinki/Kamppi 
s. 11.10.1943 
k. 26.11.2021
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23  Koulun ympäristöpäivä
aarre peltonen

LC HYVINKÄÄ/SVEITSI on toteuttanut Hy-
vinkäällä kevään ympäristöpäiväaktivi-
teetin omalla tavallaan jo vuosia yhdessä 
Härkävehmaan koulun kanssa. Koulu on 
järjestänyt kevään viimeisenä koulupäi-
vänä ympäristön siivoustalkoot koulun 
lähialueilla Sveitsin luonnonpuiston lai-
tamilla.
 Ympäristöpäivänä koululla ei ole nor-
maalia ruokailua, vaan Sveitsin klubi on 
järjestänyt sen jakaen telttagrilliltä syötä-
vää. Tänä keväänä ruokailevaa joukkoa oli 
kaikkiaan lähes 400. 
 Kaupungin puisto-osasto tukee päivän 
ruokailua järjestämistä 400 eurolla. Kun 
klubi hankkii eväät sponsoreilta, niin saa-
dut rahat on sitten puolestaan voitu luo-
vuttaa koululle jaettavaksi oppilaille sti-
pendeinä. 
 Mukava aktiviteetti, joka toteutuu pie-
nellä porukalla ja omalla teltalla helposti 
ja koulusta liki satakertainen joukko saa 
puhdasta aikaan enemmän kuin klubi saisi
isolta alueelta kaupunkia. 
 Ensi kevääksi on klubin kuitenkin so-
vittava uusi koulu yhteistyökumppaniksi, 
sillä nykyisen koulun toiminta päättyi ja 
koulu puretaan pois. Koulun kannatusyh-
distys julkaisi koulun toiminnasta historii-
kin, jonka painatuskuluja LC Hyvinkää/
Sveitsi myös tuki. 
 Aktiviteettia voisi joku muukin klubi 
varmaan kopioida ja tarjota omalla paik-
kakunnallaan toteutettavaksi. Tulosta syn-
tyy ja nuoret oppivat samalla myös pitä-
mään entistä paremmin ympäristöstään 
huolta.•
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PÅ SVENSKA
Många sätt att göra gott.

Montréal ur en NRS-koordinators perspektiv
En NSR koordinators arbete är ett rätt krävande jobb 
då man ska börja planera fyra event på förhand och 
de flesta gånger på andra sidan jorden. 
björn hägerstrand, nsr-koordinator 2019–2023
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Nordborna deltog som vanligt tillsammans i den internationella paraden, fast med en mindre grupp 
än normalt. Längst fram till höger NSR-koordinator Björn Hägerstrand.

Å
rets arbete var en större utmaning 
än normalt då pandemin hade satt 
stopp för de två tidigare kongres-
serna. Därför hade mycket kunskap 
hunnit försvinna med samarbets-

partners som slutat på huvudkontoret i USA. 
 Inom NSR har vi en stor metallbox som 
åker världen runt mellan alla kongresser. 
Den innehåller bland annat våra nordiska 
flaggor och skyltar som vi bär under den in-
ternationella paraden. 
 I år tog det många veckor att hitta boxen 
i Las Vegas då de som jobbat med den inte 
var kvar och ej heller fört info om den vidare.
Det var i alla fall värt besväret eftersom våra 
40 nordiska fanor varje år väcker stor upp-
märksamhet och beundran eftersom inget 
annat land eller region har något liknande. 
 Följande NSR program var en att arrangera
paradinformation och CC-möte. Därefter 
kommer den internationella paraden som 
alltid är en stor utmaning. Man vet exempel-
vis aldrig exakt när den startar eller hur hett 
det kommer att vara. I början av alla konvent 
har vi en ”get together kväll” där vi samlar 
alla nordiska delegater till en middag för 
att de ska träffas, umgås och knyta nya vän-
skapsband. 

Utmanande flaggparad
Den internationella paraden är alltid en stor 
utmaning då lions från 200 länder och terri-
torier ska marschera men det ordnar sig all-
tid på ett eller annat sätt till sist. I Montréal 
var det extra kaotiskt ett tag för alla länder 
hade inte utsett flaggbärare. Därför var det 
tur att paraden var 45 minuter sen.
 Slutligen har vi det nordiska huvudnum-
ret med ”Scandinavian Hospitality” där vi 
bjuder in 1 000 gäster till vår nordiska afton 
där vi bjuder på lite cocktailmat och dryck 
och varje land har ett eget bord med natio-
nell reklam och små ”giveaways”.  
 Evenemanget möjliggörs genom vårt 
starka nordiska samarbete och det gör också 

att Norden som helhet uppmärksammas på 
ett helt annat sätt än om vi skulle agera en-
skilt. Vi har också banderoller som berättar 
om vårt nordiska samarbete och våra gemen-
samma, stora projekt. 
 Jag kan bara konstatera att Montréal över
lag var en fantastisk kongresstad. Trots att sta-
den har två miljoner invånare låg alla arenor, 
hotell och kongresscenter på gångavstånd till 
varandra. 

Samarbete bygger broar
Jag vet att det både i Finland och andra nord-
iska länder finns lion som tycker att vi bor-
de lägga ner NSR-samarbetet för att det inte 
fyller någon funktion. 
 Efter många år med internationella upp-
drag tycker jag dock att det nordiska samar-
betet och NSR är enormt viktigt, för om det 
avslutades skulle vi smälta in i mängden av 

mindre länder som inte syns, hörs eller kan 
påverka något. Vi skulle inte heller klara av 
att ensamma genomföra de stora internatio-
nella projekt som vi gjort tillsammans. 
 Med samarbete bygger vi broar, lär oss 
av andra och utvecklas både som individer 
och lions samt utvecklar vår välgörenhets-
verksamhet. Däremot behöver vi göra NSR 
öppnare och intressantare för alla våra med-
lemmar. Det är viktigt att våra ledare berättar 
och informerar om allt fint som samarbetet 
lett till och vad vi kommer att göra. 
 Vi är också i behov att modernisera NSR 
gällande våra årliga nationella möten och hur 
NSR leds. Ett stort avbräck för mig var också 
att min assistent Bara från Island, som skulle
ta över efter mig, blev sjuk just före kongres-
sen. På grund av detta ombads jag jobba ett 
femte år med koordinatorskapet och även 
sköta Boston 2023.•
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KÄRA LEJON, jag är otroligt glad över att 
skriva till dig för första gången i egenskap 
av din nya internationella president. Om du 
känner mig vet du att jag gillar att inom rim-
liga gränser göra allt lite roligt. Och om du 
inte känner mig, hoppas jag att du kommer 
att lära känna och uppskatta min inställning 
till att tjäna – det vill säga att göra allt med 
mycket energi och ett leende. 
 Folk säger att jag har mycket energi, och 
de har rätt. Och vet du vad, jag tänker an-
vända den fullt ut för att uppmuntra dig i år. 
Jag vet att Lions har mycket energi och att vi 
tillsammans kan göra stora förändringar. 
 En person kan titta på allt som behöver 
göras i den här världen och känna sig över-
väldigad. Men när du är medlem i Lions är 
du aldrig bara en person, utan du har ett helt 
Lions team bakom dig! 
 Jag vill att du ska veta att under hela 
mitt år som din president – och efter det – 
kommer jag alltid att vara med i ditt team. 
Jag kommer alltid att vara här för att heja 
på dig. Därför säger jag: Låt oss vara varan-
dras största fans. Låt oss göra det klart att 
när Lions medlemmar lägger sin energi på 
ett projekt så gör de det med stöd av en hel. 
Vi är ett lag – Team Lions.
 Du säger att du vill göra stora föränd-
ringar? Det gör jag med. Och tillsammans 
kan vi det.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
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Tillsammans 
är vi Team Lions

brian e. sheehan
Internationell president, 
Lions Clubs International

Midsommarfirande på 
ett icke-traditionellt sätt
På midsommarafton blev det livat värre. Den här gången 
gällde det inte städning eller att göra midsommarplattbröd, 
utan finska flaggor på fönsterbrädan på hotellrummet 
och valsen I sommarkväll ur telefonens högtalare.
INTERNATIONELLA ÅRSMÖTET / pirkko vihavainen, internationell direktor 2022–2024

F
ör min del började programmet 
på det internationella mötet redan 
kvällen innan på de nordiska län-
dernas gemensamma evenemang. 
Bordsarrangemanget gjorde det 

möjligt att bekanta sig med människorna 
i grannländerna. Kvällen gick galant även 
om guvernörernas traditionella presenta-
tioner uteblev.
 På midsommarafton bjöd den inter-
nationella presidenten Brian E. Sheehan 
lunch åt oss ledarkandidater. Under lun-
chen fick alla ge en magisk treminuters pre-
sentation. Närvarande vid evenemanget var 
också förra periodens president Douglas 
X. Alexander, 1 vice president Patti Hill, 
2 vice president Frederico Oliveira och 3 
vice presidentkandidat A. P. Singh. Pro-
grammet fortsatte med nomineringsrådets 
möte där bland annat röstnumren drogs ur 

en hatt. Jag fick nummer ett. Det finns alltid 
tre europeiska kandidater.
 Midsommardagen inleddes med den 
internationella paraden. Som vanligt pre-
senterade sig vi från Norden oss som en 
helhet, om än den här gången i lite mindre 
mängd än normalt, och jag bar stolt Fin-
lands skylt. 
 Dagen fortsatte med en Business Session,
där en av frågorna var kandidaternas pre-
sentationer. Föreningens ordförande Sanna 
Mustonen presenterade mig så fint att jag 
fick en rungande applåd.

Livet efter midsommar
På söndagen stod den första allmänna ses-
sionen av tre i tur. I den var ett programn-
ummer utnämningen av indiska A. P. Singh 
till 3 vice president. Svein Berntsen från 
Norge drog sig ur den här gången.

Finlands nyvalda internationella direktor Pirkko Vihavainen med nästa periods internationella president 
Dr. Patti Hill från Kanada på kongressen i Montréal.
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Träfffar foten servicens planka?
DEN GÅNGNA SOMMAREN och början av hösten har varit full av aktiviteter. Natur-
ligtvis samlade många av lejonen styrka i juli och augusti, men ett stort antal hjälpte 
också flitigt. Jag är stolt över att se lejonens serviceengagemang och de resultat som 
uppnåtts. Tänk om vi alla skulle har er energi och kompetens.
 Våra lejons och våra samarbetspartners handlingar syns i mångas dagliga liv. Vi 
kan dock alltid öka vår synlighet genom att berätta om vad vi gör via många olika 

kanaler. Genom att på förhand berätta något vi gör, 
kommunicera om den under eventet och framför 
allt genom att skriva om aktiviteten efteråt. Själv-
klart gör vi även en servicerapport för MyLion!
 Jag är säker på att ökad synlighet kommer att 
öka intresset för oss. Du förstår, jag tror på studier 
som visar att människors uppfattning om saker på-
verkas av vad de förväntar sig att se eller med vad de 
jämför det de ser. Naturligtvis är det en stor utma-
ning för oss att koppla hjälpen ihop med Lions. Men 

det är också det bästa sättet att få in nya människor i vår verksamhet. Jag tror också 
att det är så att en tjänst som görs med ett leende håller kvar intresset 
för vår verksamhet.
 Men att sprida nyttan med tjänsten och synliggöra den är 
inte bara ett enskilt lejons eller en klubbs uppgift. Vi får hjälp av 
såväl distrikten som Lionsförbundet. Jag tror att vår nästa stör-
re gemensamma insats, Det godas dag den 8 oktober, skapar 
precis den gemensamma synlighet som förbundet har bett oss 
att skapa. Har du redan noterat dagen i klubbens aktiviteter? 
Förhoppningsvis kommer dagen och hela den goda veckan 
att utmana er att göra och synas tillsammans. 
 Du undrar säkert var den sportsliga frågan 
i rubriken kommer från. Svaret är enkelt men 
samtidigt mångtydigt. För att kunna bedöma
hur foten träffar plankan måste vi delta i 
verksamheten på klubb-, distrikts- och för-
bundsnivå och även själva stå ut med att 
bli föremål för en bedömning. Vi ansva-
rar också för hur våra egna handlingar 
påverkar hela organisationens fram-
gångar. Det ansvaret kan inte läggas 
ut på entreprenad och vi kan inte hel-
ler blunda för det. Detta kan vi bara 
göra tillsammans!
 Min egen motivation har nyligen 
förstärkts av vår internationella pre-
sident Brian E. Sheehan inlägg den 21 
juli: ”När någon behövde hjälp kavlade 
alla upp ärmarna och började arbeta.”  Jag 
undrar om inte den livsvisdomen hjälper 
dig att få foten att träffa tjänstens planka.•

Jag är säker 
på att ökad 
synlighet 
kommer att öka 
intresset för oss.
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heikki mäki
Ordförande 2022–2023FO
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 På måndagen leddes seminariet New 
Voices av PIP Gudrun Yngvadottir, PID 
Elisabeth Haderer och 2 VDG Leo-Lion 
Potter Kai Fong. New Voices har vuxit från 
ett initiativ till en rörelse med ett stort antal 
lion- och leomedlemmar som delar med sig 
av nya idéer, nya hjälpinsatser och metoder, 
skapar fantastiska exempel för ledarskap och 
medlemsutveckling. Det kan löna sig att följa 
med innehållet på lionsclubs.org.
 Självklart avgav jag också och min röst 
elektroniskt. Höjningen av medlemsavgiften 
kommer att genomföras enligt förslaget så 
att den höjs tre dollar nästa period och se-
dan med två dollar under de två följande pe-
rioderna.
 Vid den sista allmänna sessionen tisda-
gen den 28.6 utsågs de nya medlemmarna i 
den internationella styrelsen och vi fick i tur 
och ordning gå över podiet. Europas kvot 
är sex av vilka tre nya väljs varje år. Under 
denna period kommer de europeiska med-
lemmarna från Irland, Italien, Sverige, Tysk-
land, Schweiz och Finland. Två män och fyra 
kvinnor. Var och en av oss är också medlem i 
en kommitté och jag sitter i serviceaktivitets-
kommittén. Naturligtvis följer vi också med 
vad som händer i de andra kommittéerna. 
 Efter själva kongressen fick vi en två da-
gars utbildning, under vilka det ordnades 
eget program åt makarna. 
 Som internationell styrelseledamot står 
jag till tjänst för Lions och Leos runt om i 
världen. Självklart upprätthåller jag en fin-
ländsk, nordisk och europeisk vision i min 
verksamhet.•
Förkortningarnas betydelse: 
PIP = tidigare internationell president 
PID = tidigare internationell direktor 
VDG = vice distriktsguvernör

Pirkko Vihavainen, som valdes in i den 
internationella styrelsen i Montréal, tillsammans 
med maken Markku Vihavainen i sina paraddräkter.
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På årsmötet i Kouvola träffades 
vi ansikte mot ansikte igen
Finlands Lionsförbunds 69:e årsmötesveckoslut hölls i Kouvola 
10–12.6 efter två år av distansmöten. Finlands Leos samlades 
samtidigt för sitt eget årsmöte på samma ort.
ÅRSMÖTET / anna-kaisa jansson, chefredaktör

F
redagseftermiddagen inleddes med 
CC- och VCC-valtenterna, där kan-
didaterna funderade på hur man 
kunde svänga den nedåtgående med-
lemsantalskurvan och vilka de vikti-

gaste kommunikationskanalerna kunde vara 
för att berätta om Lions många sätt att göra 
gott.
 Kouvolas stadsstyrelse välkomnade i sin 
tur Lionsförbundets representanter och in-
bjudna gäster till mötet i Kouvola.
 Vid kvällens öppningsceremoni påmin-
de föreningens ordförande Sanna Mustonen 
i sitt välkomstanförande om att vi efter ett 
tvåårigt uppehåll, coronakrisen och krigs-
utbrottet i Ukraina återigen njuter av frihet, 
jämlikhet och Lionsanda.
 Vår internationella gäst, det internatio-
nella Lionsförbundets president Douglas X. 
Alexander, påpekade att behovet av hjälpin-
satser har ökat ännu mer.
 Alexander lyfte också fram medlems-
programmet, enligt vilket varje lionsmedlem 
skulle ta med ytterligare en lionsmedlem till 
organisationen för att få med fler människor 
som hjälper.
 Leopresidenten Mari Pekkarinen berät-
tade om säsongens prestationer, bland annat 
hur marknadsföringen hade utvecklats och 
visade  leorörelsens nya marknadsförings- 
video.

Mäki och Pirttivaara 
nya ordförande
Mötesdagen inleddes med kransläggning 
och flaggmarsch.
 Vid mötet valdes VCC Heikki Mäki, LC 
Paattinen, till ny ordförande för nästa period 
och GD Mika Pirttivaara, distriktsguvernör 
för distrikt B, LC Tapiola, till vice ordförande.
 Vid invigningen förde Kouvolas stads-
fullmäktigeordförande Paula Werning fram 
sina hälsningar och berättade om Kouvolas 
historia och nuvarande tjänster och sa att 
Kouvola var en stad i mänsklig storlek.
 I sin egen hälsning uppmanade för-
bundsordförande Sanna Mustonen oss att gå  
vidare med mod och öppenhet i linje med 
det nya temat Lions – öppet för förändring.
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 I sitt tal sade Alexander att Finlands 
Lionsförbunds årsmöte är det största årsmö-
tet han har deltagit i.
 Han påminde också om ledarskapet, som 
han tyckte att alla borde få turas om att axla, 
eftersom det också motiverar medlemmarna 
att delta i aktiviteterna.

Jämn omröstning
Årsmötet drog i gång efter invigningen i en-
lighet med dagordningen. I mötet deltog 575 
röstberättigade delegater från 253 klubbar.
 Mötet tog del av revisionsberättelsen och 
verksamhetsgranskarens utlåtande och god-
kände förbundets årsredovisning för 2020–
2021 och bokslut.
 I vicepresidentvalet besegrade B-distrik-
tets guvernör GD Mika Pirttivaara, LC Ta-
piola, i andra omgången den tidigare di-
striktsguvernören i distrikt C, IPDG Nina 
Moilanen, LC Vihti, med en majoritet på 51 
procent av rösterna. Pirttivaara fick 291 och 

Moilanen 281 av rösterna. Totalt avgavs 575 
röster.
 I den första valomgången delades röster-
na mellan Mika Pirttivaara med 38 procent, 
Nina Moilanen med 37 procent och partner-
skapsledare MDC, PDG Veikko Teerioja, LC 
Villmanstrand, 24 procent.
 Förbundets medlemsavgifter kommer 
att ligga kvar på samma nivå som tidigare. 
I stället inkluderar medlemsavgifterna två 
nya medlemstyper, studentmedlemskap och 
Leo-Lion-medlemskap.
 När det gäller lionslotterna förkastades 
guvernörsrådets förslag genom omröstning 
och det beslutades att fortsätta sälja biljetter-
na enligt den tidigare modellen.
 Nästa årsmöte ordnas i Esbo 2023, i Åbo 
som kryssningsmöte 2024, i Raumo 2025 
och i Uleåborg 2026.•
De ursprungliga motionerna finns på hemsidan 
på adressen www.lions.fi/jasenille/jasensivut/
kokoukset/kokousmateriaaleja/vuosikokous-2022/

Lionsförbundets årsmöte i Kouvola kunde igen hållas fysiskt i stället för på distans.
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Rum för nya tankar
ETT SPECIELLT INSLAG Ett speciellt inslag i Lions verksamhet är bytet av verksamhets-
år i månadsskiftet juni – juli då de flesta ansvarsområden får nya ansvariga. Detta 
mönster gäller hela organisationen, från den internationella presidenten till presi-
denten för den lokala klubben och många positioner på klubb-, distrikts- och för-
bundsnivå.
 Nya ansvarsområden för alltid med sig nya idéer, nya vindar, nya frågor och nya 
svar. Det skapar dynamik och momentum för Lions aktiviteter, men säkert också en 
del osäkerhet. Bytena går säkert smidigare om de framtida ansvarsbärarna kan för-

bereda sig väl för sina dragturer och har fått sam-
arbeta med sina föregångare.
 I samma ögonblick som en ny ledare tillträder 
sin tjänst föds en ny tidigare ledare. I slutändan är 
12 månader en riktigt kort tid. 
Jag tror att de flesta klubb-
presidenter, distriktsguver-
nörer och ledare i förbun-

det har många saker kvar i slutet av perioden som hade varit 
trevliga att göra.
 På ett år växer den egna förståelsen och kompetensen 
avsevärt. Många vet också att de under det andra året 
skulle kunna göra saker bättre när de redan vet vad 
som väntar och hur man får saker gjorda. Det är 
ett syfte med systemet. Varje år i Lions ger oss en 
ny grupp lion som kan använda sin expertis i nya 
roller för att hjälpa Lions att blomstra. Lionsför-
bundet, distriktet och klubbarna behöver dessa 
kompetenser.
 När perioden byts är det viktigt att stöda 
efterträdaren och ge den utrymme att agera, 
också om efterträdaren inte fungerar på sam-
ma sätt och kanske prioriterar andra saker. 
Alla kan tänka på hur de hade velat att de-
ras föregångare hade agerat och vilken typ 
av stöd de hade velat ha från sin föregångare 
– och sedan agera på det sättet. Då har den 
nya ansvariga handlingsutrymme, samtidigt 
som det finns utrymme för nya tankar och idéer
i klubben, distriktet och förbundet. Det är 
idéerna som bär rörelsen framåt.•

VERKSAMHETSLEDAREN
petri kaukiainen

Verksamhetsledare
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Det är viktigt att 
ge efterträdaren 
rum att agera.

VERKSAMHETSPERIODEN 2022–2023

HÄNDELSEKALENDER

STYRELSEMÖTEN 
• Hösten:
 11.8 / 15.9 / 22.10 / 10.11 / 15.12
• Våren:
 19.1 / 16.2 / 23.3 / 20.4 / 25.5 / 9.6 

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
• 26–28.8. Rovaniemi
• 25–26.11. Åbo, hybridmöte
• 10–12.3. Tammerfors

ÅRSMÖTE 
• 9–11.6.2023 Esbo

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 27–29.10 
 Europa Forum, Zagreb, Kroatien
• 21–22.1.2023 
 NSR-möte Borås, Sverige
• 7–11.7.2023 Internationella
 årskongressen, Boston, USA

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
• 11.2.2023 Karaoke, 
 Pihtipudas, LC Emmit
• 2–3/2023 Bowling, 
 Villmanstrand, LC Rakuuna 
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Lions Internationals 104:e internationella president 
Douglas X. Alexander var hedersgäst på årsmötet. 
Sanna Mustonen, ordförande under perioden 2021–
2022 fungerade som årsmötets ordförande.

Douglas X. Alexander 
besökte Finland
LIONS INTERNATIONELLA president Douglas 
X. Alexander, från Brooklyn i New York i 
USA besökte Finland den 8–12.6. Han deltog 
i Finlands Lionsförbunds och de finländska 
leornas årsmöte i Kouvola. 
 Förutom Lions kontor bekantade sig 
Alexander också med välgörenhetsfören-
ingen Kaivo i Esbo och besökte Borgå, Repo-
vesi och företag i Kouvolaområdet.•
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P
å grund av coronaviruspandemin 
fick 2020 års internationella kon-
gress ställas in och alla internatio-
nella tjänster förlängdes med ett år. 
Förra året hölls den internationella 

kongressen på distans. Efter att pandemins 
hårdaste tid var över var det äntligen möjligt 
att hålla ett fysiskt möte. 
 Det lägre antalet deltagare vid Montréal-
mötet berodde åtminstone på att det fortfa-
rande fanns många olika reserestriktioner i 
kraft, vilket gjorde det svårt för lion i många 
länder att delta. Jag är säker på att många 
lionsmedlemmar inte var redo att delta i ett 
stort internationellt evenemang där man inte 
helt kan undvika närkontakt. Detta återspeg-
lades också i endast drygt 20 lion från Fin-
land deltog. Så mycket folk var i alla fall på 
plats att stämningen var god på mötets hu-
vudarena, NHL-laget Montréal Canadiens 
arena, Bell Centre.

LCI tillbaka i normaltid i Montréal
Lions 104:e internationella kongress hölls den 24–28.6 
i Montréal i Kanada. Även om det äntligen var möjligt 
att återgå till det normala var antalet deltagare lägre 
än normalt med klart under tiotusen deltagare.
INTERNATIONELLA KONGRESSEN / petri kaukiainen, verksamhetsledare

Nästa kongress i Boston
För finländarna var mötets kanske viktigaste 
beslut valet av Pirkko Vihavainen till inter-
nationell ledare (ID), det vill säga hon ingår i 
den internationella styrelsen perioden 2022–
2024. Pirkko uppträdde med gott humör till 

Den internationella 
kongressen är värd 
att uppleva på plats.

ningsvis att ha en bättre förståelse för sär-
dragen i Finlands och de nordiska lejonens 
verksamhet. Den här perioden är också 
svensken Mats Granath med i styrelsen.
 Internationellt var det finaste meddelan-
det resultatet av vår internationella stiftelse
LCIF:s insamlingsinitiativ Kampanj 100. 
Globalt samlades in över 325 miljoner dollar.
Resultatet stärker LCIF:s förmåga att stöda upp-
nåendet av de internationella servicemålen.
 Den internationella kongressen är till för 
alla medlemmar och erbjuder ett stort utbud 
av seminarier, utbildningstillfällen, presenta-
tioner, möjligheter att träffa organisationsle-
dare och lionsmedlemmar från hela världen, 
träffa gamla vänner, få nya vänner och delta 
i en fantastisk och inspirerande kongresskar-
neval som är värd att uppleva på plats. Nästa 
år arrangeras den internationella kongressen 
i Boston i USA i början av juli.•

sin fördel i valtenten och i sina andra fram-
trädanden. 
 Pirkkos tvååriga arbete inleddes direkt 
efter mötet på den nyvalda styrelsens första 
möte. Under de kommande två åren kom-
mer den internationella styrelsen förhopp-

Temat för nästa 
internationella president 
Brian E. Sheehan, som valdes 
vid kongressen i Montréal, 
är Together we can! 
Tillsammans kan vi!.
FOTO: LCI

Staden Montréal hälsade 
alla lion och leos välkomna.
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I beloppet ingår även donationsåtaganden 
från modellklubbar och privata donato-
rer, eftersom endast 261 miljoner fanns 
som ”kontanter” i början av juli. Målsätt-
ningen är 300 miljoner dollar, men det 

slutliga resultatet kommer inte att vara känt 
förrän i juni 2025, eftersom det finns upp till 
tre år tid att uppfylla löftena.
 Rysslands anfall på Ukraina gav ett av- 
görande uppsving för kampanjen, särskilt här
i Finland. I våras ackumulerades upp till en 
tredjedel av slutresultatet. Vårt totala saldo på
1 383 912 dollar motsvarade drygt en tredje-
del av vårt internationella mål på 217 dollar 
per medlem. Av de nordiska länderna var Is-
land i en klass för sig i hela Europa med ett 
resultat på 144 procent. Även Norge och Sve-
rige nådde sina målsättningar.

81 procent av klubbarna med
Av våra klubbar deltog 81 procent i kampan-
jen. Det fanns 306 privata donatorer, eller 
1,7 procent av medlemskapet, som donerade 
hela 16 procent av den totala summan. Vissa 
av dem kunde till och med på egen hand ge 
sin klubb en status som modellklubb. Denna 
andel är ett bra resultat även med europeiska 
mått mätt. 

 På andra kontinenter är personliga dona-
tioner mycket vanligare. Lions i bland annat 
Taiwan, Sydkorea och Japan donerade mer 
än 400 dollar per medlem och 93 procent av 
det ur egen ficka.
 Vi hade 21 klubbar som åtagit sig att vara 
en modellklubb, jämfört med 5 330 över hela 
världen, vilket var i linje med målet på 10 
procent. Några klubbar höjde sitt mål från 
500 dollar. Vi hade en klubb på den högsta 
nivån, Premiere Model Club (700%), medan 
det fanns 108 i världen av vilka fem i Europa, 
bland annat på Island och Grönland.
 Under kampanjen fick vi ytterligare 
två 100 procentiga Melvinklubbar: förut-
om de tidigare LC Helsinki/Metsälä och LC 
Brändö-Kumlinge även LC Ylivieska och 
LC Jyväskylä/Viitaniemi. LC Helsingfors/
Metsälä var för övrigt den första 100 pro-
centiga Melvinklubben i hela Europa, hem-
maklubben för nyligen avlidne Lion Tauno 
Hammari.
 Det finns redan över 470 000 Melvin Jo-
nes Fellows i världen, och nu 6 670 i Finland. 
Av dessa är drygt 99 000 progressiva, i Fin-
land 170. Tecknet på en progressiv Melvin är 
en diamant i pinsen, och de förvärvas som 
regel genom att man själv betalar 1 000 dol-

Kampanj 100 har slutförts med äran 
På världskongressen i Montréal tillkännagavs det slutliga 
resultatet av LCIF:s storskaliga insamling som varade 
i fem perioder, 324 687 263 dollar.
KAMPANJ 100 / heikki hemmilä, förbundets avgående lcif-koordinator
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Slutresultatet av LCIF:s storinsamling Kampanj 100 tillkännagavs på kongressen i Montréal.

lar per diamant. Under kampanjen förvärva-
de 48 medlemmar minst en diamant för sina 
pinsar, några upp till ett tiotal.

Hjälp vid kriser
Mycket har uppnåtts med de donerade med-
len. LCIF har bidragit med mer än sju miljo-
ner dollar till kampen mot coronaviruspan-
demin. Mötet i Montréal visade exempel på 
stiftelsens arbete, såsom barncancerprojektet 
i Illinois, diabetes, Lions Quest och olika ka-
tastrofer som till exempel orkanen som drab-
bade Kentucky och ödelade Mayfield.
 Det obegripliga kriget i Ukraina var na-
turligtvis huvudtemat för många presentatio-
ner i Montréal. Den flyktingfond som inrät-
tades för detta ändamål i februari har redan 
samlat mer än 2,5 miljoner dollar, och mer 
än en och en halv miljon dollar har delats ut 
i bidrag. Finland har också fått sin andel av 
dessa medel, sex bidrag på 15 000 dollar. 
 Förhoppningsvis kommer dessa projekt 
att göra vår stiftelses verksamhet mer bekant. 
Detta mål erkändes också av LCIF:s bidrags-
koordinator Julie Boonprasarn när jag frå-
gade henne om orsaken till den exceptionellt 
snabba och generösa processen för godkän-
nande av anslag. Naturligtvis har lejonpar-
ten gått, och behövs fortfarande, till Ukraina 
självt och dess närmaste grannar. 
 Slutligen introducerade IP Douglas X. 
Alexander 2022 års humanitära pristagare 
Dr Helena Ndume från Namibia, chefsläkare 
vid Windhoek Central Hospital där hon har 
utfört mer än 35 000 kostnadsfria ögonope-
rationer. Så låt oss fortsätta att stödja LCIF!•
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IP Douglas X. Alexander presenterade 
årets humanitära pristagare, 

Dr Helena Ndume från Namibia.
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U
nder sommaren har våra ungdo-
mar rest till olika läger i Europa 
och ungdomar från Europa har 
kommit till Finland och våra fyra 
olika läger. I somras hade vi 60 

ungdomar i Finland på utbyte medan cir-
ka 95 ungdomar från Finland åkte till olika 
delar av Europa.
 Nu ser vi fram emot L-distriktets vinter-
läger i Pudasjärvi. Förhoppningsvis vill 
ungdomarna uppleva vår vinternatur och 
ansöka om en plats i lägret.
 Det kan konstateras att pandemin har 
satt sina spår också i ungdomsutbytes- 
programmet och hos värdfamiljerna, men 
vi måste anstränga oss för att få upp ung-
domsutbytesprogrammet till nivån före 
pandemin.
 Vi välkomnar de nya ungdomsutbytes-
ledarna Leena Kurki från distrikt E, Leena
Lehtihalme från distrikt N och Heikki 
Hemmilä från distrikt O till ungdomsut-
bytesarbetet.
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I somras ordnades lägren i Finland i C-, D-, F- och I-distrikten. På D-distriktets läger stektes korv 
över en lägereld.

På Det godas dag 
görs gott
ALLA HAR MÖJLIGHET att nominera kandi-
dater till Årets välgörare i Finland och lokalt 
samt till årets Lionvälgörare. Vinnarna pre-
senteras den 8.10.2022 på Det godas dag.
 Årets välgörare skapar förståelse, agerar 
osjälviskt och försvarar de svagare. Den upp-
muntrar andra människor att utveckla sam-
hället och utnyttjar inte andra för egen eko-
nomisk vinning. 
 Årets välgörare kan föreslås av alla fin-
ländare, det vill säga förslagsställaren eller 
den föreslagna behöver inte delta i Lions 
verksamhet. Årets lionvälgörare kan däremot
föreslås endast av lionklubbar och klubb-
medlemmar.•

En separat arbetsgrupp som tillsatts 
för Det godas dag har specificerat 
sina föreslagna åtgärder.

• Distriktsguvernörerna bestämmer 
 en gemensam distriktsaktivitet för 8.10. 

• De sammanlagda donationerna   
 och servicetimmarna på distrikts- och
 förbundsnivå under de 12 senaste   
 månaderna publiceras 8.10.

• Ortens eller Årets välgörare i Finland 
 utses 8.10.

• Klubbarna uppmanas sporra sina
 medlemmar och ortens invånare att
 nominera kandidater före början av
 september på lions.fi/ehdota2022. 

• Årets Lionvälgörare utses 8.10.

• Lionsmedlemmarnas eller lionsklubbarnas
 förslag med motiveringar skall sändas före  
 början av september till viestinta@lions.fi.

• En modell för pressmeddelanden gällande
 Det godas dag finns på www.lions.fi/
 jasenille/oppaat-ja-ohjeet/viestinnan-  
 ohjeet-ja-materiaalit/lehdistotiedotemalli/

Tilläggsuppgifter: kommunikationsledare 
raimo.sillanpaa@lions.fi, tfn 040 520 0044.

BERED DIG PÅ DET GODAS DAG

En lyckad ungdomsutbytessommar
Under den nya verksamhetsperioden kommer 
vi att få fler möjligheter i ungdomsutbytet 
resebegränsningarna är slopade.
UNGDOMSUTBYTE / tor-erik backström, yced 2020–2023

 Samtidigt vill jag tacka Tarja Kyttälä 
och Leena Kuisma för gott samarbete.
 Vi kan nu börja planera lägren för som-
maren 2023 i distrikt B, H, K och M. Nästa
sommar kommer vi förhoppningsvis att 
kunna ta emot ungdomar från hela världen, 
inte bara från Europa.

Vi ser fram emot 
L-distriktets vinter-
läger i Pudasjärvi.

 Det skulle vara bra om klubbarna bör-
jade rekrytera värdfamiljer för ungdomar 
som söker sig till Finland för läger nästa 
sommar redan nu i början av perioden. Om 
vi börjar söka värdfamiljer först på våren 
kan vi ha svårt att få värdfamiljer till alla.
 Jag hoppas på ett livligt ungdomsut- 
bytesår!•
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I början av 2022 sökte 180 unga musiker 
till orkestern. Utgående från provspel-
ningar på video valdes sedan 70 musiker 
från 15 olika länder ut till lägret i Lahtis. 
De flesta av musikerna bor eller studerar 

musik antingen i Norden eller i Baltikum och 
siktar på en professionell karriär inom klas-
sisk musik. 
 Dirigent för orkestern var i år norrman-
nen Eivind Gullberg Jensen. Den lokala ta-
langen Laura Linkola valdes till assisterande 
dirigent.
 Årets huvudverk var Gustav Mahlers 
Symfoni nr 1 i D-dur. Dessutom innehöll 
konserterna den Lahtisbaserade kompositö-
ren Sauli Zinovjevs Un Grande Sospiro, Carl
Nielsens Helios-ouvertyr, Op. 17 och Pjotr 
Tjaikovskis Romeo och Julia, fantasiouver-
tyr. Sauli Zinovjev lyssnade på alla orkesterns 
konserter och var mycket imponerad av vad 
han hörde.

Sibeliushusets konsert 
streamades 
Orkestern samlades i Lahtis 17.7–26.7.2022 
för ett tiodagarsläger i Lahtis lyceums lokaler 
och i Sibeliushuset i Lahtis.
 Turnéns konserter hölls den 26.7 i Sibe-
liushuset i Lahtis, 27.7 i Träskändahuset och 

Teamarbete skapar 
samhörighet
LIONS QUEST / virpi lukkarla, 
lions quest-arbetsgruppens ordförande

LIONS QUESTS verksamhetsperiod 2022–
23 har startat och vi hoppas att vi efter 
covidbegränsningarna nu igen kan genom-
föra utbildningarna med hela grupper.
 Vi ser fram emot den här säsongen 
och hoppas att så många klubbar som 
möjligt kommer att sponsra Lions Quest- 
kursdeltagare. 
 Baserat på tidigare feedback har del-
tagarna varit mycket nöjda med det ma-
terial och de verksamhetsmodeller de har 
fått. Kursdeltagarna har försökt anamma 
de inlärda modellerna för att stödja och 
hjälpa barn och ungdomar som inte mår 
bra och som har svårt att bete sig i grupp. 
 I flera skolor och förskoleverksam-
hetsenheter har man börjat arbeta som 
ett team för att genomföra Quest-stunder. 
Lagarbete skapar också laganda för hela 
arbetsgemenskapens välbefinnande. 
 Barns och ungas entusiasm och väl-
befinnande påverkas också av lagandan i 
idrottsföreningar och hobbyer. Genom att 
sponsra tränare och instruktörer att delta 
i Lions Quest-utbildningen får de nya fär-
digheter och kunskaper i hur laget kan le-
das. Genom att påverka lagets och spelar-
nas attityder och färdigheter att fungera i 
grupp förbättras i sin tur lagandan.
 Barn och unga behöver stöd i livskun-
skap och en stark tilltro till att de vuxna 
hjälper och förstår. Endast genom att age-
ra tillsammans och genom att lyssna po-
sitivt och på riktigt föra en dialog kan vi 
göra gott.•
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Orkestern på ungefär 70 personer samlades i Lahtis 16–29.7 för ett tio dagar långt läger och påföljande 
konsertturné.

Konsertturnén lyckades över förväntan
Den nordiska ungdomsorkestern Orkester Nordens 
sommarläger och konsertturné lyckades över förväntan 
efter ett två år långt uppehåll.
ORKESTER NORDEN / henna keihäs

De unga musikerna 
syntes också 
i Lahtis gatubild.

28.7 i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors. 
För att så många som möjligt skulle kunna 
njuta av orkesterns fantastiska talang strea-
mades konserten i Sibeliushuset. Länken 
finns på första sidan på orkesterns hemsida 
www.orkesternorden.com. 
 Förutom på konserterna syntes de unga 
musikerna också i Lahtis gatubild då de ser-
verade kammarmusikstycken på olika håll i 

I många skolor och förskolor har man börjat 
förverkliga Quest-stunder som teamarbete.
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ENstaden den 21.7. Dessutom ordnade den lo-
kala lionklubben LC Kärkölä ett kvällspro-
gram för ungdomarna med bland annat en 
minnesvärd kryssning på Vesijärvi.
 – Det var fantastiskt att igen kunna or-
ganisera ett läger och en turné efter en så 
här lång väntan! Tack till alla frivilliga som 
möjliggjorde lägret genom att hjälpa till med 
kaffe, biljettförsäljning, catering under pau-
serna, kvällsprogramplanering och annat! 
Nu ser vi ser fram emot 2023.•
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AKTUELLT

Lionklubbarna med 
i Näsdagen 
SAMARBETET mellan lionklubbarna och 
Näsdagen har i åratal spelat en viktig roll 
och hjälpt tiotusentals barn runt om i 
världen. Fast avtalet mellan Näsdags-stif-
telsen och Lionsförbundet inte längre är i 
kraft kan varje klubb delta om den så vill. 
 År 2021 användes medlen som samla-
des in för Näsdagen till att hjälpa de mest 
utsatta barnen och barnfamiljerna i Afrika,
Asien och Sydamerika. Även mitt under 
coronapandemin stöddes barns möjlig-
heter till ett bättre liv. För att det viktiga 
arbetet ska kunna fortsätta behövs fortfa-
rande din hjälp!
 Programmet under Näsdagen kan 
vara vad som helst: välgörenhetsvand-
ringar, kortturneringar, pannkaksförsälj-
ning, affärsutmaningar eller så kan du helt 
enkelt fira dagen på hemmaläktaren. 
 I år koncentreras synligheten för 
Näsdagskampanjen till den 11 november 
då Yle sänder en direktsänd show, men 
de enskilda evenemangen kan ordnas när 
som helst mellan 24.10 och 13.11.• 

Mer information om kampanjen: nenäpäivä.fi 
samt PDG Reijo Stedt och lion Tauno Laine.

Kannonkoski premierades 
i aktivitetsfototävlingen
REIJO VESTERINENS foto gällande LC Kannon-
koskis förnyande av trämaterialet på bron 
över Kannonkoski segrade i den tredje och 
sista delen av aktivitetsfototävlingen 1.3–30.6. 
 Förbundets varumärkesarbetsgrupps 
motiveringar till priset är bland annat att 
bilden visar en avslappnad samarbetsglädje 
och iver. Det är också ett krävande arbete att 
bygga en bro och att aktiviteten är ett exempel
på ett initiativ som är till nytt både nu och 
i framtiden. 
 Klubben fick till pris 333 euro att använ-
da till klubbaktiviteter.•

Förmedlingen av donationer 
till LCIF upphör
petri kaukiainen, verksamhetsledare

FÖRBUNDET förmedlar från och med den 
1.7.2022 inte längre donationer riktade till 
LCIF som klubbarna betalt in på förbundets 
insamlingskonto.
 Beslutet, som fattades vid guvernörsrå-
dets konstituerande möte 12.6.2022, innebär 
att klubbarna ska betala sina donationer di-
rekt till LCIF enligt tidigare praxis.
 Bakgrunden är att guvernörsrådet vid 
sitt möte den 12 mars i år bestämde att alla 
medel som betalats in på förbundets insam-
lingskonto, och som öronmärkts för offren 
i kriget i Ukraina, tillfälligt förmedlas till 
LCIF. 
 Det var frågan om ett undantag eftersom 
guvernörsrådet ett år tidigare hade beslutat 
att förbundet inte längre förmedlar dona-
tioner till LCIF eftersom det utgör en extra 
kostnad då klubbarna direkt kan betala in 
pengarna till LCIF. 
 Krisen i Ukraina var dock så stor att för-
bundet kunde effektivisera och underlätta 
donationsprocessen genom samla ihop in-
betalningarna på ett finländskt bankkonto.
 Den här möjligheten utnyttjades flitigt 
framför allt under krigets första skede men 
nu har donationerna minskat så mycket att 
man återgick till sedvanlig praxis den 1 juli.•

Skriv in temawebbinarierna 
i kalendern
VERKSAMHETSÅRET månatliga teman som 
presenterar de internationella bistånds-
målen och den finländska lionsverksam-
hetens har slagits fast.
 Ämnena presenteras i förbundets ny-
hetsbrev, webbinarier och guvernörsbrev. 
Skriv också upp datumen i din kalender.•
Temana och webbinariernas tidtabeller finns på
adressen www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/
viestinnan-ohjeet-ja-materiaalit/
kauden-2022-2023-teemat/. 

Europa Forum 2022 i Kroatien
LIONS NÄSTA Europa Forum arrangeras i 
Zagreb, Kroatien den 27–29.10.2022.•
Läs mer om eventet på sidan 
https://lionseuropaforum2022.hr/.
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LEOLEHTI
SUOMEN LEOT / www.leo-clubs.fi / JUTUT JA JUTTUVINKIT: SANNA NENONEN, LEOLEHDEN VASTAAVA, leolehti@gmail.fi / LEOJÄSENREKISTERI: LIINA SELVINEN, leojasenrekisteri@gmail.com
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Mainosvideon kuvauksiin osallistui leoja neljästä eri klubista, ja kuvaukset toteutettiin ympäri Helsinkiä.

SUOMEN LEOISSA halutaan panostaa markki-
nointiin tunnettuuden lisäämiseksi – ja tästä lähti 
ajatus oman markkinointivideon luomisesta. 
 Videon tarkoitus on esitellä leotoimintaa niin 
leijonille kuin muille nuorille erilaisissa tapahtu-
missa, kuten nuorisovaihtoleirien infotilaisuuk-
sissa ja kouluvierailuilla. Videosta tehdään myös 
lyhyitä 30 sekunnin pituisia pätkiä, joita käyttää 
somemarkkinoinnissa. 
 Tuotannon toteutti Andra Media, joka on ko-
kenut yritysvideoiden tekijä. Kuvausten yhteydes-
sä oli valokuvaaja, joka otti kuvia leojen verkko- 

Suomen Leot saivat ihkaensimmäisen mainosvideon
senni hautala, leo club helsinki

sivuille sekä muuhun markkinointimateriaaliin. 
 Videolle näyttelijöiksi osallistui päivän aikana 
11 leoa – niin uusia kuin konkareita neljästä eri 
klubista. Päivä oli hyvin jännittävä, ja monelle en-
simmäinen kerta kameran edessä. 
 Päivä aloitettiin kuvauksilla Valo Hotel & 
Worksin tiloissa, jotka olimme saaneet käyttöön. 
Tunnelma rentoutui melko pian kameroiden käyn-
nistyttyä! Kuvasimme muun muassa aktiviteetti-
kohtauksia, joista yhdessä olimme ikäihmisen 
kanssa ulkoilemassa ja toisessa kohtauksessa ke-
räsimme roskia. Ikäihmisen roolia näyttelemään 

saimme lisävahvistukseksi Tuula Maunon LC 
Vantaa/Komeetoista – iso kiitos Tuulalle heittäy-
tymisestä ja avusta!
 Pitkä kuvauspäivä huipentui muutamien leo-
jen haastatteluihin sekä taustaselostuksen äänit-
tämiseen Andra Median studiolla. 
 Video sai ensiesityksensä leojen vuosikokouk-
sessa Kouvolassa, ja video tullaan näkemään You-
Tubessa että somemarkkinoinnissa. 
 Iso kiitos kaikille osallistuneille!•
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Presidentti 
Elina Laakso 

• Ostaisin ison omakotitalon, jonka pihalla 
norsu voisi asua muiden eläinten kanssa 
– kuten alpakan, minipossun, ankan ja vuohen 
kanssa.
• Katherine Ryan.

Suomen Leojen hallitus kaudella 2022–2023
Tässä uusi Suomen Leojen hallitus vuosimallia 2022! Hallitukseen 
pääset tutustumaan kahden vähän erilaisen kysymyksen kautta.

AMF-piiripresidentti 
Reeta Valavuo

• Norsuni pääsisi elämään kokemustäyteistä 
elämää, ja matkustaisimme auringonlaskuun 
ja sen yli!
• Angelina Jolie, hän on hyväntekijä sekä 
hyvä näyttelijä.

Kansainvälinen sihteeri (ILO) 
Markus Kuosmanen

• Ottaisin norsuni mukaan kaikille kesä-
festivaaleille! Norsun toimeenkuva olisi 
monipuolinen: se toimisi ilmapatjan täyttäjänä 
sekä suihkuna. Norsun selästä näkisi varmasti 
esiintymislavoille!
• Jussi Vatanen.

PR-sihteeri 
Aleksi Valavuo

• Harrastaisin norsuni kanssa agilitya 
– ja olisin lajissani paras norsuni kanssa.
• Neil Patrick Harris.

Sihteeri 
Liina Selvinen

• Hoitaisin norsua,  ja mahdollistaisin sille 
lajityypillisen elämänlaadun. Eläimet ovat 
lähellä sydäntä, kuten koirani Roki!
• Paha kysymys! Paljon esiintyneenä ja 
näyttämöilmaisua opiskelevana, valitsisin itseni. 
Mutta valintani on Keira Knightley.

Varapresidentti 
Senni Hautala

• Pakollinen asia, mitä norsun kanssa tekisin, 
olisi näyttävä sisääntulo Agrabahin kaupunkiin, 
kuten Aladdin! 
• Seela Sella! Seela on taitava, upea, ihana ja
maailman paras. Olen aika kova Seelan ihailija.                        

• Mitä tekisit, jos omistaisit norsun, jota ei saa myydä tai antaa pois?
• Kuka näyttelijä voisi esittää sinua elämäkertaelokuvassa? 

Esittelyt löytyvät myös Suomen Leojen Instagramista ja Facebookista. Hallituksen yhteystiedot löytyvät myös päivitetyiltä nettisivuiltamme leo-clubs.fi/yhteystiedot.

Elina Senni Liina

Aleksi Markus Reeta
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL Convention 
järjestettiin 24.–28.6.2022 Montréalissa, Kana-
dassa. Tapahtumassa oli monenlaista ohjelmaa, 
ja useamman vuoden tauon jälkeen pääsi näke-
mään vanhoja tuttuja sekä uusia kasvoja run-
sain joukoin.
 Tapahtuma alkoi virallisesti juhannusperjan-
taina. Edellisenä päivänä tapasin leoja nauttien 
Montréalin keskustan nähtävyyksistä, ja illalla 
sain nauttia pohjoismaalaisten leojen kanssa 
pienimuotoisen get together -illallisen. Lauan-
taina aamupäivällä ohjelmassa oli kansakuntien 
paraati läpi Montréalin katujen, ja illalla pää-
simme ensimmäistä kertaa tapahtuman pääpai-
kalle eli Bell Centren isoon areenaan, jossa esiin-
tyjänä oli Smokey Robinson taustaryhmineen. 
Samalla areenalla järjestettiin kolmena seuraa-
vana päivänä vuosikokous ja sen ympärille ra-
kennetut ohjelmanumerot.
 Vuosikokouksessa käytiin läpi mennyttä 
Lions-vuotta, palkittiin ansioituneet leijonat ja 
leot, juhlistettiin uuden kauden 2022–2023 toi-
mijoita sekä asetettiin uudet piirikuvernöörit vir-
kaan. Näiden lisäksi järjestettiin iltaisin useita

Leon silmin: Lions Clubs International 
Convention 24.–28.6.2022 
Vuosittain järjestettävä LCICon-tapahtuma kerää leijonia 
ja leoja yhteen ympäri maailmaa. Tapahtumassa pidetään 
muun muassa kansainvälinen vuosikokous ja valitaan 
järjestölle presidentti.
teemu laitinen, leo club espoo/downtown

Kansainväliseen vuosikokoukseen osallistui leijonien lisäksi myös leoja monesta eri maasta.

eri maiden isännöimiä vastaanottoja, jossa 
päästiin rennoissa merkeissä tutustumaan mui-
hin leijoniin ja leoihin. Tapahtumassa oli päivit-
täin erilaisia workshopeja eri aihealueilla, joihin 
pystyi osallistumaan oman mielen mukaan.
 Leojen ja nuorten leijonien kesken on ollut 
jo reilun viiden vuoden Whatsapp-ryhmä, joka 
rakentui tämän LCICon-tapahtuman ympärille. 
Ryhmässä on voinut tutustua eri henkilöihin, jot-
ka olivat ottamassa osaa tapahtumaan. Parasta 
on tietenkin se, kun päästään näkemään itse ta-
pahtumassa kasvotusten kerran vuodessa!
 Itselle tapahtuma oli kaiken kaikkiaan kol-
mas kansainvälinen vuosikokous. Tapahtumas-
sa näkee useita henkilöitä, joita ei näe välttä-
mättä muissa tapahtumissa Euroopassa, joten 
suosittelen ehdottomasti tulemaan mukaan! 
Kansainvälinen vuosikokous järjestetään lähes 
aina Euroopan ulkopuolella, mutta samalla pää-
see tutustumaan kaukomaihin, joissa tulee vie-
railtua harvemmin. Seuraavina vuosina näemme 
näissä merkeissä sitten Yhdysvaltojen Bostonis-
sa sekä Australian Melbournessa!•

OIL-piiripresidentti 
Janica Keränen

• Muuttaisin norsuni kanssa jonnekin kauas 
sademetsään, missä molemmilla olisi oma maja. 
Kuuntelisimme yhdessä musiikkia, leikkisimme, 
sekä etsisimme muita norsuja, jotta olisimme 
iso lauma. Norsu on lempieläimeni.
• Margot Robbie. 

Rahastonhoitaja 
Anniina Laakso

• Kuuntelisimme yhdessä musiikkia, 
ja arvostelisimme lempikappaleitamme.
• Amanda Seyfried.

Anniina

Janica
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UUSI KAUSI, UUDET KUJEET?
elina laakso, suomen leojen hallituksen presidentti

EI AIVAN! UUSI KAUSI on pyörähtänyt ryminällä käyntiin. Tällä kau-
della Suomen Leojen teemana on markkinointi ja jäsenrekry. Aiheet ovat 
hyvin tärkeitä, sillä moni Suomen leoklubi kamppailee uusien jäsenten 
hankinnan kanssa – onhan tässä ollut muutama kausi, kun niin sanottuja 
perinteisiä rekrytapoja ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Tällä kaudella ei 
kuitenkaan ole tarkoitus keksiä pyörää uudestaan. Muistellaan siis yhdes-
sä, miten kukin on päätynyt mukaan leotoimintaan ja keksitään yhdessä 
uusia tapoja rekryämiseen.
 Sosiaalinen media on vahvasti tätä päivää, ja jokaisella leoklubilla 
löytyy ainakin Instagram-tilit. Tileillä on kuitenkin pienet seuraajamää-
rät, eikä leotoiminnasta tietämätön henkilö helposti löydä niitä. Suomen 
Leojen hallituksen yhtenä päämäränä kauden aikana on tukea leoklube-
ja löytämään klubin sometileille tavat, joilla he pystyvät hyödyntämään 
somea jäsenhankinnassa. Kannattaa tulla koulutuspäiville kuulemaan 
asiasta lisää! 
 Kuinka voimme saada lisää nuoria mukaan leotoimintaan, jos he ei-
vät tiedä leotoiminnasta? Kannustan jokaista leoa sekä leijonaa laitta-
maan @suomenleot -tilin seurantaan niin Instagramissa kuin Faceboo-
kissa. Suomen Leot löytyy myös vihdoin TikTokista! Vuosikokouksessa 
Kirkkonummen leot esittivät toiveen tilin luomisesta, ja nyt olemme vii-
mein siinä. Jos haluatte klubin kanssa saada oman leoaiheisen videon 
tilille, niin hihkaise omaa piiripresidenttiä hihasta!•

HALLITUKSEN SUUSTA

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.

Vuosikokousta vietettiin kesäkuussa Kouvolassa, jossa Elina Laakso (keskellä) 
valittiin uudeksi leopresidentiksi. Vasemmalla entinen SLH:n presidentti 
Mari Pekkarinen sekä oikealla varapresidentti Senni Hautala.

Pihatalkoot Ronald McDonaldin talolla
matilda kiviniemi, leo club helsinki

HELSINGIN LEOT OLIVAT talkoilemassa toukokuisena päivänä Ronald 
McDonald Lastentalosäätiön taloa. Talo tarjoaa väliaikaisen kodin perheille, 
joiden lapsi tarvitsee pidempää erikoissairaanhoitoa. 
 Talolla ja sen piha-alueella riitti tehtävää: oksat korjattiin pois maasta, 
katupölyt lakaistiin ja lehdet haravoitiin. Kun näki leikkiviä lapsia pihalla, tiesi,
että klubin työ tekisi heidän olostaan talolla entistä mukavampaa. 
 Henkilökunta Ronald McDonald -talolla oli valtavan ystävällinen; talkoi-
lun ohessa leoille tarjottiin niin virvoitusjuomia kuin sipsejä, ja talkoolaisten 
viihtymisestä haluttiin pitää huolta.
 Klubilaiset olivat iloisia lähtiessään auttamaan pihatöiden pariin. Pieniltä 
tuntuvat teot voivat olla suureksi avuksi jollekulle toiselle.•

Matilda, Senni, Amanda ja Ella auttoivat siivoamaan Ronald McDonald -talon 
pihaa toukokuussa.
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Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 10.2.–20.6.2022

A-PIIRI
LC ORIPÄÄ: Papunen Erkki, Isotalo Anssi 
LC MARIEHAMN: Granholm Lennie, 
 Ferrari Michele 
LC UUSIKAUPUNKI/MERETTARET: 
 Koivusipilä Päivi 
LC KIMITO-KEMIÖ: Nordell Anders, 
 Lönnroth Jan 
LC ÅLAND/FREJA: Sundqvist Titti, 
 Engman Teija 
LC AURA/SISU: Johansson Timo, 
 Kinnunen Mikko 
LC SOMERO/PARATIISI: Kuntsi-Sinkkonen Arja 
LC KUUSJOKI: Pyörre Jari, Havela Ari, 
 Koski Esa 
LC MYNÄMÄKI: Sainio Sami 
LC KUSTAVI: Vaihinen Jussi 
LC KAARINA/CITY: Tuomi Mikko 
LC KIMITO-KEMIÖ: Hoikkala Mikko 
LC YLÄNE: Keihäs Heikki 
LC SALO: Nikkanen Mika

B-PIIRI
LC KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT/NICE: 
 Soden-Giles Reeta 
LC INGÅ: Kawecki Daniel 
LC HELSINKI/TIMANTIT: Palonen Eetu 
LC ESPOO/AURORAT: Kuivamäki Eila 
LC TAPIOLA: Putula Mika 
LC ESPOO/LEPPÄVAARA-ALBERGA: 
 Partanen Toni

C-PIIRI
LC FORSSA/JOKIVARSI: Pura Satu 
LC FORSSA/FLORES: Luukkala Ulla, 
 Kivimäki Elina, Mäkinen Pirjo 
LC LOPPI/MARSKI: Saralehto Jukka 
LC KÄRKÖLÄ: Lapinlampi Kari 
LC PADASJOKI: Pietinen Ilpo 
LC LAHTI/KARINIEMI: Vahtera Daniel 
LC JÄRVENPÄÄ/AINOT: Tervashonka Liisa 
LC NURMIJÄRVI/KANERVA: Jaulimo Sirpa 
LC FORSSA/JOKIVARSI: Räsänen Reetta 
LC LOPPI/MAIJASTIINAT: Torkkel Irma 
LC JÄRVENPÄÄ/JEAN SIBELIUS: 
 Virtanen Teemu

D-PIIRI
LC PUUMALA: Kilpeläinen Kaija, 
 Huhtala Osmo, Luukkonen Eeva-Liisa 
LC OTAVA: Ripatti Ari 
LC KOTKA/KEISARINNA:
 Vuorimaa Terttu-Liisa, Snygg Sari 
LC LUUMÄKI/ELLEN: Inna Miia 
LC HEINOLA/TÄHDET: Haikala-Silen Outi 
LC JUVA/LUONTERI: Torniainen Suvi 
LC HAMINA/BASTIONI: Lahtinen Arto 
LC KOUVOLA/IRIS: Lammi Maria 
LC LAPPEENRANTA: Suikkanen Juho

E-PIIRI
LC HÄMEENKYRÖ/KYRÖTTÄRET: Mäkelä Meri 
LC AKAA/DYNAMO: Korkiakangas Seija 
LC SASTAMALA/VAMMALA: Tapio Juha 
LC KARKKU: Hoffren Jarno, Kiili Petri 
LC TOIJALA/ARVO YLPPÖ: Kartsep Erika 
LC KANGASALA: Hölli Erkki 
LC IKAALINEN/KYRÖSJÄRVI: Kuivala Kari

F-PIIRI
LC ALAHÄRMÄ: Saukko Ari 
LC YLISTARO: Korkiamäki Juhani 
LC KAUHAVA/ILMATAR: Laurila Marjaana, 
 Passi Raija 
LC LAPUA/SIMPSIÖ: Lahtinen Hannu 
LC ISOKYRÖ: Ahoketo Juha, Mäki Teemu 
LC LAPUA/SIMPSIÖ: Saarela Hannu

G-PIIRI
LC PIHTIPUDAS: Ulander Jani, Alku Jouko 
LC KANNONKOSKI: Villman Jyrki 
LC VILPPULA: Jokela Juuso, Koivula Simo, 
 Vähämäki Tatu 
LC PIHTIPUDAS/EMMIT: Ulander Nina 
LC JYVÄSKYLÄ/KUOKKALA: Virmala Timo 
LC PALOKKA/WILMA: 
 Pikkarainen-Taipale Hannele 
LC JYVÄSKYLÄ: Niininen Arsi 
LC LUHANKA: Viinikainen Martti

H-PIIRI
LC SAVONLINNA: Roivio Antti 
LC SAVONLINNA/LINNATAR: Huovinen Pirjo, 
 Früchtenicht Kaija, Laukkanen Sirpa 
LC JOENSUU/KANTELETAR: Karvinen Anni 
LC JOENSUU/PIELISJOKI: Vornanen Timo 
LC PARIKKALA: Näreaho Eeva 
LC ENONKOSKI: Muhonen Anssi 
LC SAVONLINNA/SÄÄMINKI: Tolvanen Arjaliisa 
LC KITEE/KEISARINNA: Ivanoff Jaana

I-PIIRI
LC OULU/TERWA: Marttila Jarkko,
  Järvenpää Ritva, Silander Seija 
LC VAALA: Leinonen Samuli, Kuha Anne, 
 Tikanoja Janne 
LC HAUKIPUDAS: Eskola Satu 
LC LIMINKA/LIMINGANLAHTI: Kojo Esa 
LC LIMINKA/KULTASIRKUT: Makkonen Sirkka 
LC OULU/HANNAT: Niskanen Birgit

K-PIIRI
LC KUOPIO/KALAKUKKO: Jauhiainen Tuomas 
LC KIURUVESI/NIVA: Pöksyläinen Lassi-Pekka 
LC TUUSNIEMI: Holopainen Tehho 
LC KEITELE: Töhönen Esa, Savolainen Emilia 
LC IISALMI/POROVESI: Luostarinen Matti 
LC KIURUVESI: Heinonen Sami 
LC KIURUVESI/HELMIINA: Pesonen Kirsi 

LC VARKAUS/JUSTIINA: Tsupari Irmeli 
LC RAUTALAMPI: Jauhiainen Juha 
LC IISALMI: Toppinen Seppo 
LC KUOPIO/PÄIVÄRANTA: Karpasto Tanja

L-PIIRI
LC KUUSAMO/POHJANAKAT: 
 Kemppainen Tuuli, Karvonen Satu 
LC PUDASJÄRVI/HILIMAT: Savela Pirkko 
LC ROVANIEMI/PETRONELLA: 
 Peltola Sirkka 
LC KUUSAMO: Kallioniemi Jenni 
LC SODANKYLÄ: Fernández Inari 
LC ROVANIEMI/OUNASVAARA: 
 Halonen Marko, Tuominen Jari

M-PIIRI
LC HUITTINEN/GERDA: 
 Saari Mari, Kotiranta Sirpa 
LC HUITTINEN: Tynkkynen Rami 
LC EURA/PYHÄJÄRVI: Järvinen Jari 
LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO: Vahero Päivi 
LC PORI/OTAVA: Flinck Marja 
LC SASTAMALA/LINDA: Veikkola Anne 
LC HARJAVALTA: Pekola Pauli 
LC NAKKILA: Kauramaa Tommi 
LC LAUTTAKYLÄ: Hellesuo Marja-Leena

N-PIIRI
LC HELSINKI/MALMITTARET: 
 Häkkinen Kaija, Granlund Tiina, 
 Kivilaakso Sirpa, Manninen Eija 
LC ASKOLA: Paavola Marko 
LC LOVISA-LOVIISA: Borgström Jean 
LC HELSINKI/VUOSAARI: 
 Pöhö Matti, Alhola Pertti, Alhola Pertti 
LC PORVOO MLK-BORGÅ LK: 
 Vaha Otso, Kontio Ilari 
LC LAPPTRÄSK/LILJENDAL/PERNÅ: 
 Lindqvist Victor 
LC HELSINKI/REVONSALMI: Heikkilä Mikko 
LC HELSINKI/KATAJANOKKA: Halinen Vesa 
LC HELSINKI/MANNERHEIM: Palsila Kari 
LC MÄNTSÄLÄ: Palsila Kari 
LC HELSINKI/KALLIO: Hankkio Seppo 
LC HELSINKI/ITÄ: Turunen Osmo 
LC HELSINKI/KALLIO: Matikainen Pentti 
LC ASKOLA: Pulkkinen Jyrki 
LC HELSINKI/AURORA: Salmela Sari

O-PIIRI
LC KAARLELA: Hakala Tapio 
LC TOHOLAMPI/TOHOTTARET: 
 Kaattari Sanna 
LC ALAVIESKA: Kivimaa Esa, 
 Luonuansuu Matti, Maarala Seppo 
LC HAAPAVESI: Seppä Tapani 
LC MUNSALA: Sund Håkan 
LC OULAINEN: Mäenkoski Petri
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Ryhdy 
sijaisperheeksi!
Turvallisista ja luotettavista sijais- 
perheistä on huutava pula! Onko 
sinulla mahdollisuus tarjota koti, 
jossa riittää lämpöä ja huolen- 
pitoa niitä tarvitsevalle lapselle?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää! 
p. 040 192 9124 

tai tutustu toimintaamme lisää osoitteessa 
familar.fi/perhehoitopalvelut

Turvallista arkea sijaisperheessä
Sijaisperhe tarjoaa perhehoitoa lapselle, joka 
tarvitsee kodin ulkopuolista hoivaa ja huolenpitoa 
omien biologisten vanhempien sijasta. Sijais- 
perheeseen sijoitettu lapsi tulee yhtä lailla osaksi 
perheen arkea kuin muutkin perheenjäsenet. 

“Sydäntä lämmittää tieto 
siitä, että olemme päässeet 
luomaan lapselle turvallisen 

kodin ja tulevaisuuden.”

- Sijaisperheen äiti


