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EUROPA FORUM JÄRJESTETTIIN 67. KERRAN
Leijonayhteisön kansainvälinen kokoontuminen 
oli tänä vuonna Kroatiassa
 
LASTEN LEIJONAHIIHDOT TULEVAT JÄLLEEN
Kampanjan tavoitteena on järjestää lapsille 
hiihtotapahtumia ja kannustaa lapsia hiihtämään
 
ORKESTER NORDENIN HAKU KÄYNNISSÄ
Orkesteri juhlii ensi vuonna 30-vuotista taivaltaan

TEEMA: DIABETES

Hyvän Päivänä lionsklubit 
ympäri Suomen paransivat 

liikenneturvallisuutta 
jakamalla lions-heijastimia

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 20.6.–1.10.2022

A-PIIRI
LC ÅLAND/FREJA: Pensar Sofia, 
 Gahmberg Catarina, Storsved Harriet 
LC SAUVO: Falck Sverre 
LC YPÄJÄ: Järvelä Turo 
LC LOIMAA/SINIKELLOT: Voitto Eira 
LC KARINAINEN/KYRÖ: Saarinen Miikka 
LC ÅLAND/CULINARIA: 
 Hassel Fredrik, Bärnas Kristoffer 
LC PAIMIO/AALLOTAR: Saha Anne-Maija 
LC KAARINA/KATARIINAT: Tamminen Laura 
LC RYMÄTTYLÄ/MERIMASKU: Vilkki Mika 
LC VAHTO: Sairanen Hannu 
LC TURKU/LUCIA: Halonen Paula 
LC PAIMIO: Fredman Arto

B-PIIRI
LC HELSINKI/STAMINA: Leskinen Heikki 
LC HANKO-HANGÖ: 
 Roisko Tara, Pulkkinen Jaana 
LC ESPOO/KIVENLAHTI: Antikainen Petri 
LC ESPOO/KESKUS: Vainio Marjukka 
LC ESPOO/LAAKSON LILJAT: 
 Päällysaho Anu

C-PIIRI
LC JÄRVENPÄÄ/VENNYT JA JUSSIT: 
 Lahtinen Kirsi, Perkiö Heidi, 
 Niemi Sari, Karkkulainen Evelyn 
LC JANAKKALA/IDAT: Kilpeläinen Pirjo, 
 Torttila Raija, Linna Leena 
LC KARKKILA: Lehtonen Antti, Iivari Jari,
 Sulvaran Cesar 
LC ORIMATTILA/VILJAMAA: Niemi Heikki 
LC FORSSA/FLORES: Lehtinen Eeva 
LC NURMIJÄRVI/KANERVA: 
 Runsten Minna  
LC JANAKKALA/IDAT: Kaija Taina 
LC KLAUKKALA: Talala Tapio 
LC JANAKKALA/TURENKI: 
 Rinne Marko, Helenius Jooel 
LC TUUSULA/HYRYLÄ: Peltomaa Sirkka 
LC TUUSULA: Virtanen Markku 
LC JÄRVENPÄÄ/AINOT: Styf Merja

D-PIIRI
LC IMATRA/VUOKSI: 
 Huuskonen Petri, Peippo Jarmo 
LC LAPPEENRANTA/WEERA: 
 Liukkonen Eeva-Kaisa, 
 Stellberg Ritva, Tuisku Irene 
LC JUVA/LUONTERI: Laurila Aila 
LC OTAVA: Sipilä Arto, Lokka Janne 
LC MIKKELI/PÄÄMAJA: 
 Soinvirta Hannu, Lepola Janne 
LC LAPPEENRANTA/SAIMAA: 
 Myllynen Petteri 
LC LUUMÄKI/ELLEN: Karell Maarit 
LC JOUTSENO: Seppänen Juha 
LC IMATRA: Floor Kim

E-PIIRI
LC SUODENNIEMI: Tuori Joonas 
LC TAMPERE/SIILINKARI: 
 Kallio-Lahtinen Helena 
LC SUODENNIEMI: Järvenpää Simo 
LC TAMPERE/HÄMEENSILTA: Lyyski Saara 
LC LEMPÄÄLÄ/KIPINÄ: Wilén Soile, Wilén Ari 
LC TAMPERE/KAAKINMAA: Anttila Juhani 
LC KURU: Hakonen Harri 
LC VIRRAT: Nyman Anssi 
LC SUODENNIEMI: Tuori Bruuno

F-PIIRI
LC ÖVERMARK-YTTERMARK: Björknäs Jimmy 
LC SEINÄJOKI/BOTNIA: Rinta Kari, 
 Kytöharju Mika 
LC SEINÄJOKI/AALTO: Kupari Päivi 
LC KAUHAJOKI/KATRILLI: Lehtinen Eija 
LC KURIKKA/JENNYT: Koskenvalta Outi 
LC LAPUA/ALAJOKI: Niemelä Kaija 
LC JALASJÄRVI/LIISAT: 
 Lehtovaara-Viitala Merja 
LC PERÄSEINÄJOKI: Laurila Markku

G-PIIRI
LC VILPPULA/KOSKI: Leppäkoski Jukka, 
 Lillukkamäki Ari 
LC VIITASAARI/KAROLIINA: 
 Ala-Mutka Heidi, Ylönen Leila 
LC KUOREVESI: Talvitie Eine 
LC HARTOLA: Seppälä Jarkko

H-PIIRI
LC KONTIOLAHTI/HÖYTIÄINEN: 
 Martikainen Aapo 
LC SAVONRANTA: Vaitti Pentti 
LC LIEKSA: Kakkinen Risto 
LC OUTOKUMPU/KUPARI: 
 Saarelainen Pirkko, Sirviö Kaija, 
 Ratilainen Helka, Karttunen Raija, 
 Torssonen Eeva, Voutilainen Sari, 
 Räsänen Laila 
LC JOENSUU/PIELISJOKI: Kyllönen Risto 
LC KITEE: Tiilikainen Heino 
LC JOENSUU/PUUKELLO: Rouhiainen Sari 
LC JUUKA: Gröhn Timo 
LC SAVONRANTA: van De Graaf Johan 
LC SAVONLINNA/LINNATAR: Laakkonen Niina

I-PIIRI
LC SOTKAMO/SAPSOTTARET: 
 Tervo Katja, Korhonen Liisa, Kriikkula Tiina 
LC TYRNÄVÄ: Bäckman Tarja, Bäckman Anne,
 Laaninen Hannu 
LC SOTKAMO: Ketomäki Terttu, Ketomäki Rauno 
LC OULU-ULEÅBORG: Tasanto Tuula 
LC KUHMO/HELENAT: Salminen Leila 
LC OULU/MAIKKULA: Lukkarila Tommi 
LC OULU/MYLLYOJA-HAAPALEHTO: 
 Kinnunen Ville

K-PIIRI
LC TERVO: Nikkanen Mika 
LC KUOPIO: Kinnunen Jukka 
LC IISALMI/KOLJONVIRTA: Kaarela Janne  
LC PIEKSÄMÄKI/PIEKSÄTTÄRET: 
 Puranen Helena 
LC VIRTASALMI: Hiltunen Sirkku 
LC SONKAJÄRVI: Rönkkö Pertti 
LC NILSIÄ: Korhonen Ossii

L-PIIRI
LC TORNIO/RAJA: Salminen Kari, 
 Alaviuhkola Mikko 
LC KEMI: Pudas Markku 
LC PUDASJÄRVI/HILIMAT: 
 Tuomivaara Riikka 
LC ROVANIEMI/RONJAT: 
 Repo Eva-Kaarina, Huhanantti Merja 
LC ENONTEKIÖ: Halla Marko 
LC ROVANIEMI/LAINAS: Joutsen Leila

M-PIIRI
LC KANKAANPÄÄ/HELMI: Raukola Kirsti, 
 Kakkonen Sanna 
LC PORI/SOFIA: Mäkitalo Mari 
LC HUITTINEN/GERDA: Vahela Päivi,
 Huhtala Sonja  
LC LUVIA: Merimaa Sami 
LC KÖYLIÖ: Mikola Jouni 
LC EURA/PYHÄJÄRVI: Järvinen Petri 
LC LAITILA: Raiskinmäki Jyri 
LC HUITTINEN/DORIS: Arola Margit 
LC PORI/KARHU: Järvinen Henri 
LC KIIKKA: Sirkiä Markus 
LC RAUMA/ANKKURI: Salomäki Mika 
LC LAITILA: Raiskinmäki Ramii

N-PIIRI
LC HELSINKI/ITÄ: Qaiser Mahmood 
LC VANTAA/RUBIINI-RUBINEN: 
 Hämäläinen Sari 
LC HELSINKI/KESKUSPUISTO: 
 Halme Liisa, Närvänen Hanna 
LC HELSINKI/KÄPYLÄ: Riekki Jaakko 
LC HELSINKI/KONTULA: Niemelä Pekka 
LC PORVOO/ROSÉ: Hiltunen Tarja 
LC HELSINKI/PUISTOLA: Asikainen Aki 
LC HELSINKI/VUOSAARI: Palminkoski Unto 
LC HELSINKI/SILTAMÄKI: Lappalainen Mika 
LC HELSINKI/METSÄLÄ: Rintala Pekka

O-PIIRI
LC NIVALA: Mäkinen Miia 
LC KOKKOLA/KOKKOTAR: Tikkanen Virva 
LC KÄRSÄMÄKI: Ruha Antti, Ahola Marko 
LC KANNUS: Jääskä Toni, Jämsä Rauno 
LC OULAINEN: Oja Tommi, Moilanen Riikka,
 Hämäläinen Virve 
LC KOKKOLA/TERVAKOKKO: Korhonen Olli 
LC NEDERVETIL: Kemppainen Juhani
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Kannessa lionien Hyvän Päivän tempaus,
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Sari Aarnio
sari.aarnio@tjm-systems.fi, p. 044 566 7194
Mainosaineistojen toimitusosoite
aineistot@tjm-systems.fi
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Ilmestymisaikataulu 2023
Lehti  Ilmestyy  Mainosten  Toimituksellinen
  aineistopäivä  aineistopäivä
LION 1   13.2. digilehti - 5.1.
LION 2   3.4. 16.2. 23.2. 
LION 3   29.5. 13.4. 20.4. 
LION 4   4.9. 15.6. 27.7. 
LION 5   23.10. digilehti - 14.9. 
LION 6   12.12. 26.10. 2.11.

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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www.lions.fi/lionlehti

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

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

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

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

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

LION-lehti ilmestyy printtilehtenä 4 numeroa vuodessa 
ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Me olemme lions-tiimi
YKSI ASIA ON vielä parempi kuin huipputiimin pelin katso-
minen: tiimissä mukana oleminen! On harvoja asioita, joista 
pidän enemmän kuin siitä, että saan vetäistä ylleni pelipai-
dan, napata räpylän ja ottaa oman pelipaikkani kentällä. Pe-
laaminen on kovaa työtä ja vaatii omistautumista, mutta se 
on valtavan hauskaa. 
 Puhun tietysti lions-tiimistä. Kun klubini lähtee palve- 
lemaan, teemme sen yhtenä yksikkönä. Meillä on yllä klubi-
paidat, otamme kukin oman paikkamme ja käytämme yksi-
löllisiä vahvuuksiamme auttaaksemme joukkuettamme me-
nestymään. 
 Me emme ole vain klubi. 
Olemme joukko muista huo-
lehtivia ihmisiä, jotka ovat 
omistautuneet saman tehtä-
vän suorittamiseen. Me kaik-
ki teemme lujasti töitä ja käy-
tämme omia vahvuuksiamme 
saavuttaaksemme yhteisen 
tavoitteemme. Kasvatamme 
tiimiämme, jotta saamme ai-
kaan merkittävämmän vai-
kutuksen. Teemme sen rekrytoimalla lisää jäseniä ja ennen 
kaikkea toimimalla kumppaneina toisten klubien ja järjestö-
jen kanssa. 
 Jos toimimme yksin, emme pysty vaikuttamaan asioi-
hin tehokkaalla ja merkittävällä tavalla. Älkää pelätkö pyy-
tää apua toisilta ja rohkaista heitä liittymään joukkoomme. 
Saavutamme isoja asioita työskentelemällä yhdessä – kovalla
työllä, omistautumisella. Ja enkö muistanut mainita, pitä-
mällä hauskaa!
 Hyvä, lions-tiimi. Antaa palaa!•

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.

Käytämme 
vahvuuksiamme 
auttaaksemme 
joukkuettamme
menestymään.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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• Noin 463 miljoonaa aikuista elää   
 diabeteksen kanssa, ja se leviää 
 nopeasti. Vuoteen 2045 mennessä 
 tämän lukumäärän odotetaan olevan 
 700 miljoonaa. Diabetes on maailman-
 laajuinen epidemia.

• Diabetes on krooninen tauti, jossa 
 elimistö ei pysty tuottamaan tarpeeksi   
 insuliinia tai se ei pysty käyttämään
 insuliinia hyväksi. Tiesitkö, että 
 Maailman terveysjärjestö WHO:n 
 mukaan 50 prosenttia diabeteksesta 
 on diagnosoimatta ja 10 prosenttia 
 kaikista aikuisten terveydenhuollon   
 kuluista johtuu diabeteksesta.

• Suomessa keski-ikäisestä väestöstä 
 noin 15 prosentilla on diabetes ja 
 noin 35 prosentilla on jonkinasteinen
 sokeriaineenvaihdunnan häiriö.

• Lions Clubs International ja LCIF ovat
 omistautuneet antamaan lioneille 
 ja leoille kaikkialla maailmassa 
 mahdollisuuden taistella diabetesta
 vastaan palvelemalla yhteisöjä 
 yksi kerrallaan.

PALVELUALUEEMME DIABETES

TEEMA: DIABETES

L
iikkuminen on monin tavoin ter-
veellistä, niin keholle kuin mielelle.
Samalla liikunta vaikkapa juuri 
kävellen on mainio keino pysyä 
terveempänä ja ennaltaehkäistä 
muun muassa diabetesta.
     Suomalaisten kahdeksasta kan-

sansairaudesta yksi on diabetes, se on myös 
yksi lionien kahdeksasta kansainvälisestä 
palvelun avustuskohteesta. Kävely on eräs 
keino ehkäistä diabetekseen sairastumista, 
sillä kävely tehostaa insuliinin vaikutusta. 
 Rasittava, noin tunnin mittainen liikunta
laskee yleensä verensokeria sekä liikunnan 

Lions-kävelyillä lähes 
20 miljoonaa askelta
Syksyn terveyskävelyssä kolme piiriä ylsi miljoonakerhoon 
ja mukana terveyttään vaalimassa oli yli 37 klubia 
tai muuta ryhmää, joiden nimiin askelia kirjattiin.
teija loponen, n-piirin viestintävastaava

aikana että vielä useita tunteja sen jälkeen-
kin. Diabeetikon tulee kuitenkin varoa, ettei 
liikunta laske liikaa verensokeria.

Aktiivista osallistumista
Kuluneen syksyn Lions Terveyskävelyviikolle
osallistuttiin todella innokkaasti. Mukana 
terveyttään vaalimassa oli 37 klubia tai muuta
ryhmittymää, joiden nimiin askelia kirjattiin.
Kävelylle oli lähdetty niin yksin, klubilaisten 
kuin perheen kesken ja olipa joku pyytänyt 
mukaan jäsenehdokkaitakin tutustumaan 
klubilaisiin rennoissa merkeissä.

Terveyskävelyviikolla askelia 
kerrytettiin peräti seitsemän 
piirin alueella ja ainakin 
kolmessa eri maassa.
KUVA:PIXABAY

6
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 Facebook-päivitysten ja kilometrikirjausten 
perusteella askelia kerrytettiin peräti seitsemän 
piirin alueelta ja ainakin kolmesta eri maasta. 
Facebookin kävelyryhmään kertyi myös mittava 
määrä upeita kuvia kauniista kävelymaisemista 
ja näkymistä, jotka taatusti kohottivat niin käve-
lijän kuin kuvia katselleidenkin mieliä. 
 Tällä kertaa kolme piiriä ylsi miljoonaker-
hoon asti, onneksi olkoon N-, B-, ja M-piirit! 
Yli miljoona askelta kävelleihin klubeihin kirit-
ti itsensä kuusi klubia, LC Helsinki/Aurora, LC 
Vantaa/Komeetat, LC Pori/Sofia, LC Helsinki/
Viapori, LC Espoo-Pohjoinen sekä LC Helsinki 
Kontula. 
 Lisäksi kävelyviikolle osallistui kaksi leoklu-
bia kerryttäen yli 800 000 askelta.
 Kaikkiaan kävelyviikon aikana kirjattiin liki 
20 miljoonaa askelta, siinä on terveyttä kerrytet-
ty oikein urakalla ja isolla joukolla!
 Seuraava kävelyviikko koittaa keväällä ja lii-
kunta on vahvasti mukana myös ensi kesän vuosi-
kokouksessa.•

LC Helsinki/Ruoholahti kävelyllä ja samalla heijastinpuun paikkaa katsastamassa.
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LC Kuusamo/Pohjanakat kuutamokävelyllä.

LC Joensuu/Kantelettaret kävelivät näin upeissa maisemissa.
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AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

O
lemme nähneet uutisista, kuinka 
Venäjä on viime viikkoina syste-
maattisesti pommittanut Ukrai-
nan infrastruktuuria, kuten säh-
könjakelua, ja näyttää pahasti, 

ettei sille näy loppua.
 Tästä syystä olemme pikaisesti käyn-
nistäneet useissa maissa Lions-hankkeen 
saadaksemme varat pieniin sähkögeneraat-
toreihin Ukrainan kouluille ja päiväkodeille.
Suomessa hanketta pyörittävät Ahvenan-
maalla LC Åland/Culinaria ja Manner-Suo-
messa LC Ylivieska. Tavoitteemme on jou-
luun mennessä toimittaa 100 generaattoria 
neljään pahiten kärsineeseen kaupunkiin. 
Niissä kaikissa on vielä toimivia lionsklu-
beja, jotka varmistavat, että generaattorit 
päätyvät oikeisiin kohteisiin.
 Tähän ensimmäiseen pikakeräykseen 
osallistuu klubeja Suomesta, Ahvenan-
maalta, Ruotsista, Islannista, Virosta, Puo-
lasta, Saksasta ja tietysti Ukrainasta. Heidän 

Ukrainaan tarvitaan sähköä talveksi
Useimmille meistä joulu tarkoittaa muisteloita, yhdessäoloa, 
lämpöä ja rauhoittumista. Valitettavasti näin ei ole kaikilla, 
erityisesti monilla lapsilla Ukrainassa.
pdg björn hägerstrand, projektin vetäjä, lc åland/culinaria 

26 klubiaan eivät pelkästään hoida laittei-
den jakelua PDG Valentin Kravchenkon 
johdolla, vaan osallistuvat voimavarojensa 
mukaan myös varainhankintaan. 
 Talvi tulee pian Ukrainaankin ja siellä 
tarvitaan sähköä valaistukseen, jääkaapeille,
pakastimille, ja kohta myös lämmitykseen. 
Jos klubillasi on mahdollisuus auttaa no-
peasti antamalla joululahja jollekin koululle
tai päiväkodille, on se lahja, joka tuo toivoa, 
valoa ja iloa monelle lapselle. 
 Lahjoittava klubi saa nimensä laittee-
seen, tiedon minne se on toimitettu ja valo-
kuvan todisteeksi. Moni klubi ja yksityinen 
jäsen on jo Ukrainaa eri tavoin auttanutkin. 
PDG Kravchenko kiitti avusta jo Montréalin
maailmankokouksessa, ja nyt myös viimeksi
Zagrebin Europa Forumissa.
 Nyt on mahdollista saada aikaan jotain 
konkreettista ja näkyvää.•
Lisätietoa antaa PCC Heikki Hemmilä, 
heikki.hemmila@lions.fi.
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Tule mukaan joulukeräykseen
SUOMEN LIONS-LIITTO ja Kummit kutsuvat 
kaikki mukaan joulun hyviin tekoihin ja joulu-
mielelle!
 Tule mukaan Vitosella kympin arvoista 
työtä -jouluhaasteeseen. Osallistua voit joko 
MobilePay-maksulla Kummien Lions-ke-
räyksen numeroon 46974 tai tekstiviestillä 
KUMMIT5 numeroon 16499. Voit osallistua 
myös tilisiirrolla.
 Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä 
Lastenklinikoiden Kummit tekevät yhdes-
sä hyvää lasten syöpätautien hoidon, hoito-
menetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi 
Suomessa. Lionstoiminnan 70-vuotisjuhla-
vuoden kunniaksi vuonna 2020 käynnisty-
neen yhteistyön tavoitteena on kerätä tär-
keään tarkoitukseen 100 000 euroa.
 Pandemian takia muun muassa hyvän-
tekeväisyyskonserttisuunnitelmia on jou-
duttu perumaan tai siirtämään useampaan 
kertaan, mutta kuitenkin yhteensä on tällä 
hetkellä yhteistyön aikana kerätty jo noin 
47 000 euroa.
 Joulukeräyksellä 2022 halutaan tehdä 
vielä lionien yhteinen loppukiri tärkeälle 
asialle. Tervetuloa mukaan!•

Lions-hankkeen tavoitteena on jouluun mennessä toimittaa sata generaattoria neljään pahiten 
kärsineeseen kaupunkiin.

Vitosella kympin arvoista työtä 
-jouluhaasteeseen on helppo osallistua. 
Kaikki lionsklubilaiset kutsutaan mukaan 
vitosella pienten potilaiden ja syöpätyön 
hyväksi. 

Osallistua voit joko MobilePay-maksulla 
Kummien Lions-keräyksen numeroon 
46974 tai tekstiviestillä KUMMIT5 
numeroon 16499 (5 euroa/lahjoitus).

JOULUKERÄYS 2022



9

PUHEENJOHTAJALTA
heikki mäki

Puheenjohtaja 2022–2023
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Rajoja ja rajallisuutta
ELÄMÄSSÄ JA SITEN YMMÄRTÄÄKSENI myös lionstoiminnassa voi ainakin osin itse 
valita tavan suhtautua asioihin. Positiivisuus, vaihtoehtojen näkeminen ja eteenpäin 
vievä asenne ovat enimmäkseen valintakysymyksiä. Onneksi me useimmiten Suo-
messa saamme monien rajojen ja rajoitusten keskelläkin edelleen itse valita polut, 
joita kuljemme. On hyvä kuitenkin muistaa, että näin ei ole arjessa välttämättä aina 
ja kaikilla, eikä varsinkaan kaikkialla.
 Toki itsekin huomaan usein tilanteita, jossa koen rajallisuutta. Rajallisuutta sekä 
omien kykyjeni että päättelemieni toimintamahdollisuuksien suhteen. Näinä hetkinä 

ei pelkästään yllä kuvaamani asenne ratkaise. Se 
vie kyllä eteenpäin aina oman matkansa, mutta 
useimmiten asioiden ratkaiseminen helpottuu 
vasta ystävien ja heidän ystävällisyytensä avulla.
   Onnekseni saan olla lion 
ja kokea yhdessä palvellen 
tapahtuvaa erilaisten es-
teiden yli auttamista. Lei-
jonien palvelutyö on jo 
vuosikymmenien ajan 
ollut yhdessä ihmisten, 
yhteisöjen ja jopa yhteis-

kuntien kanssa vastoinkäymisten voittamista. Tälle työlle on 
myös tilausta. Tehdään sitä sitten vaikka diabeteksen, 
lapsuusiän syövän, ympäristön tai minkä tahansa 
asian parissa. Olen siten toiveikas, että uskon 
meidän palvelumme olevan myös jatkossa 
mukana mahdollistamassa käänteentekeviä 
hetkiä.
 Olen rohkaissut meitä turhan vaa-
timattomuuden välttelyyn ennenkin 
ja teen sen taas. Kertokaa ihmisille, 
mitä me leijonat teemme ja mitä me 
saamme aikaan. Kutsukaa ihmisiä 
mukaan näihin palvelutyön het-
kiin ja arkiseen yhdessä oloon. Pyy-
täkää heitä mukaan myös leijoniksi. 
Kokemaan, miten palvelun hyvä voittaa. 
 Joulun alla haluan tervehtiä teitä aja-
tuksellani siitä, ettei ole ylpeyttä kuvata 
aikaan saamaamme. Oman rajallisuu-
temme mittarina meillä kun on sanat 
”tein parhaani”. Eikö parhaansa teke-
minen ole kenelle tahansa ojennettuna 
lahjoista suurin?•

Vaihtoehtojen 
näkeminen ja 
eteenpäin vievä 
asenne ovat 
valintakysymyksiä.
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Lahjoita liiton 
katastrofirahastoon
MISSÄ HÄTÄ, siellä leijonat. Hätä ja tuho tu-
levat usein ilman ennakkovaroitusta. Siksi 
meillä Suomen leijonilla on oma katastrofi-
rahasto, josta voimme nopeasti antaa apua 
kotimaahan ja myös ulkomaille. Rahastossa 
pitää kuitenkin olla rahaa, jotta siitä voidaan 
apua antaa. 
 Liiton vuosikokouksen suositus on, että 
jokainen klubi laittaisi katastrofitilille 5 eu-
roa/jäsen. Nyt on hyvä aika toimia. Maksu 
osoitetaan liiton katastrofitilille, tilinumero
FI 54 8000 1970 8298 84, viestikenttään 
”klubin nimi”, ”katastrofirahasto”. Jos klubi 
on kerännyt liiton rahankeräysluvalla vastik-
keettomia rahalahjoituksia yleisöltä (ei lio-
nit), merkitään viestikenttään myös teksti 
”rahankeräyslupa”. Jos klubi tekee lahjoituk-
sen omista varoistaan tai on kerännyt varo-
ja yleisöltä vastikkeellisesti myymällä jotain 
tuotetta, ei sanaa rahankeräyslupa merkitä 
viestikenttään.•
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Valmistaudu LCIConiin 2023
LIONS CLUBS INTERNATIONALIN vuosikokous 
järjestetään 7.–11.7.2023. Juhli palvelua lio-
nien ja leojen kanssa kukkulalla sijaitsevassa
kaupungissa – historiallisessa Bostonissa, 
Massachusettsin osavaltiossa, Yhdysvallois-
sa.•
Ilmoittautuminen LCICon 2023 Bostoniin 
on nyt käynnissä https://lcicon.lionsclubs.org/fi/
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P
alvellessamme tulimme kertoneeksi 
niistä inhimillisistä tarinoista, joi-
ta tekemistemme ja kohtaamistem-
me myötä syntyy. Kun julkaisemme
ruokkineemme 50 perhettä, pu-

huttelemme enemmän kuin silloin, kun ker-
romme järjestäneemme ruokakeräyksen. 
Kun mainostamme tehneemme alueellam-
me 2 000 vapaaehtoistuntia, olemme täsmäl-
lisempiä kuin sanoessamme toimivamme 
paikkakunnalla aktiivisesti.
 Palvelukertomuksemme ja -lukumme 
innostavat toisia lioneita toimimaan ja ovat 
esimerkkinä muille. Raporteissa kerromme 
meille tärkeistä asioista ja projekteista, toi-
minnastamme ja sen suunnittelusta, varain-
keruusta ja lahjoituksista. Raportointimme 
tuo lionit näkyviksi, houkutteleviksi sekä 
vaikuttaviksi kumppaneiksi. Raportointi ker-
too paikallisille johtajillemme klubien olevan 
kunnossa: Teemme sitä mitä lupaamme – We 
serve, me palvelemme!
 Lokakuun kansainvälisissä tilastoissa yk-
sikään Pohjoismaiden tai Baltian piiri ei 
noussut 100%-listalle, jolloin piirin kaikki 

Raportointimme tuo lionit näkyviksi
Maailman suurin palveluklubijärjestö voi osoittaa 
suuruutensa vain tuottamiensa palvelutuntien ja palveltujen 
ihmisten määrällä. Esimerkiksi viime kaudella me lionit 
palvelimme yli 350 miljoonaa ihmistä. 
petri lappi, md-gst ja sanna mustonen, gat-aluejohtaja

klubit olisivat tällä kaudella tehneet ja ra-
portoineet aktiviteetin. Lokakuun loppuun 
mennessä 55 prosenttia suomalaisista klu-
beista oli kertonut raportoimalla tehneensä 
aktiviteetin. 

Aktiviteetti on 
päätöksessä vasta 
kun se on MyLion-
järjestelmään vietynä.
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 Meidän olemassaolomme perustuu pal-
veluun. Toivottavasti jokaisella klubilla on 
palvelutyötä – muuten olemme vain jokin 
epämääräinen kerho. Aktiviteetti on päätök-
sessä vasta kun se on MyLion-järjestelmään 
vietynä.
 Korjataan tilanne. Tehdään työmme nä-
kyväksi. Jos tarvitset apua, piirin palvelukoor-
dinaattori (GST) auttaa sinua mielellään.•

Nenäpäivä liikutti!
NENÄPÄIVÄÄ VIETETÄÄN, jotta jokaisella
maailman lapsella olisi mahdollisuus hy-
vään ja turvattuun elämään. Nenäpäivän 
merkeissä hyväntekeväisyys saa olla haus-
kaa ja nostattaa hymyn huulille.
 Lionsklubien ja Nenäpäivän yhteistyö 
on vuosien ajan ollut tärkeässä osassa ja 
auttanut kymmeniä tuhansia lapsia ym-
päri maailmaa. Vaikka Nenäpäivä-säätiön
ja Lions-liiton välinen sopimus ei enää 
olekaan voimassa, voi jokainen klubi osal-
listua oman päätöksensä pohjalta.
 LC Helsinki/Stamina järjesti jo 10:ttä 
kertaa Nenäjuoksun eli Nenä liikkuu -ta-
pahtuman, jolla kerätään lahjoituksia 
Nenäpäiväkeräykseen. Tiimiä on vetänyt 
ansiokkaasti lion Heikki Hartikainen.
 Myös ensimmäistä kertaa Keilanie-
messä kierretty Nenä Liikkuu -tapahtuma
tuotti hienon tuloksen. 40 liikkujan voi-
min saatiin kasaan 828 kierrosta eli yh-
teensä 200,3 kilometriä ja keräyslippaa-
seen yli 1 400 euroa.
 Keilaniemen kierrosten jälkeen juos-
tiin porukalla perinteinen Nenä kohti Toh-
loppia -viesti, eli 200 kilometriä 24 tunnin 
aikana 10.–11.11. Viestin aikana 32 juok-
sijaa juoksivat yhteensä 475,5 kilometriä. 
Tässä viestissä oli mukana leijonia myös 
LC Hämeenlinna/Liinuista, LC Lempäälä/
Kipinästä ja LC Hiekkaharju-Sandkullasta.
 Nenä kohti Tohloppia -viestin keräyk-
seen kertyi yli 1 500 euroa.
 Nenäpäiväviikolla LC Helsinki/Sta-
mina on yhdessä ystäviensä kanssa saa-
nut 72 ihmistä liikkumaan yhteensä 675,8 
kilometriä ja kerännyt 3 000 euroa maail-
man lapsille. Näillä rahoilla voidaan 
konkreettisesti tehdä paljon hyvää.•

Nenä kohti Tohloppia aamupäivällä Lempäälässä. 
LC Lempäälä/Kipinä lähdössä viemään viestiä 
eteenpäin.
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Kerrotaaan siitä palvelusta
SUOMALAISEN LIONSTOIMINNAN HIENOUS on meidän vahva ja yhteisöllinen palvelu-
toimintamme. Klubit toteuttavat paikallisesti hienoja hankkeita ja palvelua, jotka 
tuovat hyvää klubin kotiseudulle. Näistä arjen ihmeistä voi säännöllisesti lukea tä-
män LION-lehden Klubien kuulumisia -sivuilta. 
 Kolmessa viime lehdessä on näitä tarinoita ollut yhteensä yli 50 kappaletta. Kaik-
kialta Suomesta, erilaisia, erikokoisia, kuvalla ja ilman, mutta kaikki kiinnostavia. 
Näistä tarinoista voi inspiroitua ja keksiä omalle klubille uutta tekemistä.
 Näitä tarinoita ei tarvitse jättää vain paperi- tai digilehden sivuille, vaan niitä 
saa levittää. Lionien monipuolisesta ja vaikuttavasta palvelusta kannattaa kertoa. 
LION-lehden tarinoiden jakaminen on helppoa. Matkapuhelinten ja tablettien appli-

kaatiokaupoista voi ilmaiseksi ladata Lion Maga-
zine Suomi -applikaation ja hetkessä käytettävissä 
ovat kaikki LION-lehdet numerosta 2/2017 lukien. 
Vielä pidemmälle historiaan pääsee pujahtamaan 
liiton kotisivuilta, josta löytyvät LION-lehdet al-
kaen numerosta 1/2012.
      Applikaatiosta sekä liiton kotisivuilta voi yksit-
täisen jutun jakaa muun muassa 
sähköpostiviestinä, Faceboo-

kiin, Twitteriin, LinkedIniin tai sitten jutun osoitteen voi ko-
pioida ja liittää mihin muuhun sosiaalisen median kanavaan 
kuten vaikka Instagramiin. Jutun voi jakaa yksittäiselle hen-
kilölle tai laajemmalle ryhmälle. Sen voi jakaa klubi omissa 
kanavissaan tai klubin jäsenet omille verkostoilleen. Tutuille 
jaettu juttu on tehokas tapa kertoa lionstoiminnasta 
ulkopuolisille myönteisellä tavalla.
 Liian moni ulkopuolinen ei tunne sitä, mitä 
kaikkea hienoa klubit tekevät oman yhteisönsä ja 
maailman hyväksi. Kertomalla tietoisuus para-
nee ja kiinnostus toimintaamme kohtaan kas-
vaa. Joku yksittäinen juttu voi hyvin herättää 
satunnaisessa lukijassa kiinnostuksen saada 
enemmän tietoa ja ehkä myös halun lähteä 
mukaan lionstoimintaan.
 Kun meidän jäsenemme kertovat pal-
velustamme omissa verkostoissaan, tieto 
leviää todella laajalle ja nopeasti. Jos jo-
kainen sosiaalisessa mediassa edes vähän 
aktiivinen leijona, jakaisi yhden hyvän ju-
tun jokaisesta LION-lehdestä, ystävämme 
altistuisivat lionsjutuille vuodessa yli 10 mil-
joonaa kertaa. Voin luvat, että se tuntuu ja 
sillä on vaikutusta.• 

TOIMINNANJOHTAJALTA
petri kaukiainen

Toiminnanjohtaja

Jaettu juttu 
on tehokas 
tapa kertoa 
lionstoiminnasta.
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TAPAHTUMAKALENTERI

TOIMINTAKAUSI 2022–2023

HALLITUKSEN KOKOUKSET
• 15.12. / 19.1. / 16.2. / 23.3. / 20.4. / 
 25.5. / 9.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
• 10.–12.3. Ikaalinen

VUOSIKOKOUS
• 9.–11.6.2023 Espoo

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 21.–22.1.2023 
 NSR-kokous, Borås, Ruotsi
• 7.–11.7.2023 
 Kansainvälinen vuosikokous, 
 Boston, USA

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

Verkkokaupan toimitusmaksut 
päivitettiin
VALLITSEVAN maailmantilanteen vuoksi myös
lionsverkkokaupan toimitusmaksuja on jou-
duttu korottamaan 1.11. alkaen.
 Toimitusmaksun tarkoitus on kattaa 
Lions-liiton maksamat postitus- ja pakkaus-
kulut. Posti on edelleen nostanut hintojaan, 
ja joudumme tämän takia muuttamaan myös 
toimitusmaksuja 1.11.2022 alkaen.
 Pienimpien kirjelähetysten toimitus-
maksu on 3,50 euroa. Käytössä ovat lisäksi 
lisämaksut 1 (= 3 euroa), 2 (= 6 euroa), ja 3 
(= 9 euroa), jotka lisätään lähetyksen koon 
ja painon mukaan. Postipaketteihin lisätään 
aina vähintään lisämaksu 3 (= 9 euroa), eli 
toimitusmaksu postipaketeille on aina vä-
hintään yhteensä 12,50 euroa.
 Pikkupaketeille (kirjeen kokoinen, mutta 
yli 0,5 kg) lisätään lisämaksu 1 (= 3 euroa), 
eli toimitusmaksu on yhteensä 6,50 euroa.•
Lue lisää verkkokaupan sivuilta 
www.lionsverkkokauppa.fi.
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T
urun kuvernöörineuvoston koko 
seminaarityöskentely keskittyi stra-
tegiatyön kehittämiseen. Puheen-
johtaja Heikki Mäki muistutti ava-
jaissanoissaan, kuinka valtavan 

määrän työtä strategiatyöryhmä ja kaikki 
muutkin siihen osallistuneet ovat tehneet.
 Kun kiitospuheet pidetään yleensä lo-
pussa, Mäki päätti pitää ne heti kokouksen 
alussa ja palkitsi strategiatyöryhmän pu-
heenjohtajat Timo Tanskasen ja Nina Moi-
lasen jouluisilla piparikuusilla ja marttojen 
vuosikalentereilla.
 Päivän ensimmäiseen seminaariin joh-
datteli Timo Tanskanen, joka esitteli jäsenis-
tölle teetetyn arvokyselyn tuloksia. Toimin-
taympäristön kuvaus vahvistettiin elokuussa 
Rovaniemen KVN-kokouksessa ja KVN-työ-
pajasta saatiin pohja jäsenkyselyyn. Kyselyn 
tuloksista voi lukea lisää sivulta 29.
 Aamupäivän kolme seminaaria käsitte-
levät kaikki strategiatyötä. Ensimmäisenä ai-
heena oli toimintamme visio, missio ja arvot. 
Tauon jälkeen käytiin pienryhmätyöskente-
lynä läpi lionstoiminnan tavoitteet vuoteen 
2030 ja kolmanneksi mietittiin toimenpide-
ohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Strate-
giatyöryhmä sai rakentavista keskusteluista 
ja yhteenvedosta monta hyvää ajatusta eteen-
päin vietäväksi.

Kokouksen päätöksiä
KVN hyväksyi toimintakertomuksen kau-
delta 2021–2022 esitettäväksi ja päätettä-
väksi vuosikokouksessa Espoossa 10.6.2023. 
Kuvernöörineuvosto merkitsi tilinpäätöksen 
kaudelta 2021–2022 tiedoksi. Tilinpäätös 
vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään 
Espoon vuosikokouksessa 10.6.2023. Ku-
vernöörineuvosto merkitsi tiedoksi toimin-
nantarkastuskertomuksen, joka esitellään 
vuosikokoukselle Espoossa 10.6.2023 tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen käsitte-
lyn yhteydessä. KVN merkitsi tiedoksi myös 
liiton talouden tilanteen 1.7.–31.10.2021.
 Kuvernöörineuvosto myönsi kannatus-
todistuksen PID Mark S. Lyonille LCI:n 
kolmannen varapresidentin virkaan, joka 

Kuvernöörineuvostolla hybridikokous Turussa
Kuvernöörineuvoston kokous järjestettiin tällä kertaa 
hybridinä, eli kokoukseen oli mahdollista osallistua 
joko paikan päällä tai zoom-etäyhteydellä.
KUVERNÖÖRINEUVOSTO / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

täytetään Bostonin kansainvälisessä vuosi-
kokouksessa heinäkuussa 2023.
 KVN merkitsi tiedoksi, että hallitus on 
jatkanut avoinna olevien kausien 2023–2026
jäsenjohtajan, koulutusjohtajan ja viestintä-
johtajan tehtävien hakuaikaa 31.1.2023 
saakka. Hallituksen esitykset valinnoiksi kä-

sitellään kuvernöörineuvoston kokouksessa 
11.3.2023.
 Kuvernöörineuvosto sai myös selonteon 
seuraavan toimintakauden toiminnan ja ta-
louden suunnittelusta sekä käynnissä olevasta
strategiatyöstä.•
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Pienryhmäkeskustelussa DG Michael Kronlund, CC Heikki Mäki, varapresidentti Senni Hautala ja presidentti 
Elina Laakso Suomen Leoista, DG Anita Tihveräinen ja DG Kjell Wikström.

Strategiatyöryhmän puheenjohtajat Nina Moilanen ja Timo Tanskanen vetivät aamupäivän ohjelmaa.

K
U

V
A

: S
A

M
U

EL
 R

A
U

N
IO



13

Palvelutyö näkyi paikkakunnilla
HYVÄN PÄIVÄÄ VIETETTIIN lokakuussa jo kahdeksatta kertaa. Mukana oli perinteistä
palkitsemista ja palvelutyön näkyvyyttä, mutta myös uusia, erilaisia elementtejä.
 Vuoden Valtakunnallinen Hyväntekijä palkittiin ensimmäistä kertaa eri paikassa 
kuin lionien oma vuoden hyväntekijä. Molemmat palkittiin omilla paikkakunnil-
laan, lastenmusiikkiyhtye Soiva Siili Oulussa ja LC Iisalmi/Koljonvirta Iisalmessa. 
Molemmissa juhlissa paikalliset lionit, klubit ja piirit olivat isossa roolissa mukana 
järjestämässä hienoja tilaisuuksia, joissa lionstoiminta saatiin näkyväksi kahdella eri 
paikkakunnalla. Lue tapahtumista sivuil-
ta 19–21.
 Tänä vuonna myös piirit ja klubit 
palkitsivat omien alueidensa ehdotettuja 
hyväntekijöitä. Näin saimme jaettua vie-
lä enemmän kiitosta niille, jotka ovat sen 
ansainneet.
 Hyvän Päivä on myös Lions-järjestön 
perinteinen kansainvälinen palvelupäivä, 
jota vietetään ympäri maailmaa. Järjestön perustaja Melvin Jones kutsui ensimmäisen 
vuosikokouksen koolle Texasiin, Dallasiin vuonna 1917 ja kokouksen alkamisajan-
kohdan muistona lioneilla on tapana viettää palvelupäivää joka syksy 8. lokakuuta 
järjestön iskulauseen We Serve – Me palvelemme mukaisesti.

 Hyvän Päivän tarkoituksena onkin kiinnittää huomiota 
lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja tehdä sa-

malla tunnetuksi paikallista lionstoimintaa ja kertoa 
klubien monista tavoista tehdä hyvää.
 Tukeakseen palvelutyön näkymistä paikka-

kunnilla liitto jakoi piireille ja klubeille lions-hei-
jastimia eteenpäin jaettavaksi. Piirit ja klubit 
hankkivat heijastimia myös paikallisilta yhteis-
työkumppaneiltaan. Hyvän Päivä näkyi näin laa-

jasti pimeässäkin ympäri maata. Katso sivuilta 
22–23 kooste, kuinka upeita tapahtumia klu-

bit keksivät heijastimien jakamiseen.
 Viime kaudella perustettu Hyvän 
Päivän työryhmä miettii nyt parhaillaan 
tämän ja aiempien vuosien kokemusten 
perusteella jatkoa, miten Hyvän Päivää 
kehitetään edelleen.
 Yksi suuri muutos tehtiin jo viime 
kaudella, kun mahdollisuus ehdottaa 
vuoden Valtakunnallista Hyvänteki-
jää laajennettiin kaikille suomalaisil-
le. Pistä nytkin mieleen, jos huomaat 

jonkun tekevän palkitsemisen ar-
voista hyvää työtä. Näin voit olla 
mukana ehdottamassa, kun ensi 
vuoden puolella etsitään jälleen 
vuoden hyväntekijöitä.•

Näin saimme jaettua 
vielä enemmän kiitosta 
niille, jotka ovat sen 
ansainneet.
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Päätoimittaja

Rauhanjulistekilpailun 
edustaja F-piiristä
KUVERNÖÖRINEUVOSTON kokouksessa valit-
tiin kokousväen äänestyksellä Suomen edus-
taja kansainväliseen rauhanjulistekilpailuun. 
Kilpailun tämän kauden teemana on Johda 
sydämellä.
 Suomea lähtee edustamaan Amanda 
Koiviston työ Ilman sydäntä ei ole reittiä, 
jota kulkea. 12-vuotias Amanda Koivisto on 
Luopajärven koulun 6. luokalla. Voittaja tu-
lee F-piiristä ja kilpailun sponsorina toimi 
LC Jalasjärvi/Liisat.
 Toiseksi eniten ääniä sai Luisa Elisa Kok-
karisen työ Rantsun yläkoulun 7A-luokalta 
L-piiristä. Kokkarisen työn nimi on Snow 
falling at twilight brings me joy and calm. I 
wish everyone in the world had such a place 
to be at peace. Kokkorisen sponsoriklubina 
toimi LC Rovaniemi/Ounasvaara.
 Kolmannen sijan jakoi tänä vuonna kol-
men eri piirin työt B-piiristä, M-piiristä ja 
O-piiristä.
 Rauhanjulistekilpailu syntyi vuonna 
1988 ja sen tarkoituksena on antaa nuorille 
tilaisuus käyttää taiteellisia kykyjään osoit-
taakseen, miten he näkevät rauhan.
 Kaikkiin ehdokkaisiin voit tutustua liiton 
jäsensivuilla.•
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Suomea lähtee edustamaan Amanda Koiviston työ 
Ilman sydäntä ei ole reittiä, jota kulkea.
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ja 2026 Saksan Karlsruhessa. Kahdesta vii-
meisestä päätökset tehtiin Zagrebissa.
 Suomesta paikalla oli parikymmentä 
osallistujaa. Enemmänkin voisi olla. Europa 
Forumia voi suositella jokaiselle. Ei tarvitse 
olla aktiivitoimija piirissä tai liitossa, jotta 
tapahtuma olisi antoisa. Europa Forum on 

hyvä kohde myös klubien vastuunkantajille. 
Lähes sadasta erilaisesta tilaisuudesta jokai-
nen löytää varmasti paljon itseään ja omaan 
lionstoimintaan sopivia rupeamia. Ja samalla
on mahdollisuus kokea kuinka vahvassa ja 
vaikuttavassa kansainvälisessä liikkeessä 
olemme mukana.•

Zagrebin Europa Forum onnistui hienosti
Eurooppalaisen lions-väen yhteinen kokoontuminen, 
Lions Europa Forum, järjestettiin lokakuussa 67. kerran.
Paikkana oli Kroatian pääkaupunki Zagreb.
EUROPA FORUM / petri kaukiainen, toiminnanjohtaja

K
roatilaiset leijonat onnistuivat 
järjestelyissään erittäin hyvin 
ja tapahtumaan osallistuneilla 
yli 700 lionilla oli tarjolla erin-
omainen kattaus lionstoimin-
taan liittyviä aiheita, työpajoja, 
palvelun esittelyjä, työryhmien 

tapaamisia, virallisia kokouksia sekä paljon 
kohtaamisia.
 Kun koronapandemian pahin vaihe oli 
takana, Europa Forumissa oli paikalla myös 
kansainvälisen järjestön korkeinta johtoa, 
muun muassa kansainvälinen presidentti 
Brian E. Sheehan, viime kauden presidentti 
Douglas X. Alexander sekä ensi kauden pre-
sidentti Dr. Patti Hill. 
 Korkein johto ei forumissa ollut jalustalla 
vaan aidosti lionien joukossa. Se tarjosi jo-
kaiselle halukkaalle suoran mahdollisuuden 
kertoa johdolle näkemyksiään ja toiveitaan 
järjestön kehittämisestä. Ja luonnollisesti lu-
kemattomia tilaisuuksia yhteiskuviin. 
 Presidenttien ohella paikalla olivat myös 
kaikki kuusi eurooppalaista kansainvälisen 
hallituksen jäsentä, mukaan lukien meidän 
Pirkko Vihavainen. He pääsivät kertomaan 
työstään yleisölle ja saivat arvokasta tietoa 
eurooppalaisten lionien tunnelmista.

Europa Forumia voi suositella 
kaikille
Vaikka Europa Forum on ensisijaisesti paikka 
saada ja jakaa tietoa sekä kokemuksia, siellä 
tehdään myös päätöksiä. Europe Councilin 
kokouksessa sovitaan Europa Forumin jär-
jestelyihin liittyvistä säännöistä, päätetään 
tulevien tapaamisten paikkakunnista ja va-
litaan forumia ohjaavia luottamushenkilöitä. 
 Tällä kertaa valittiin viiden vuoden kau-
delle Europa Forumin valmisteluja ohjaava
Archivist & Advisor sekä taloutta valvova 
Accountant. Molempiin tehtäviin oli useam-
pia ehdokkaita. Vaaleissa Archivist & Adviso-
riksi valittiin unkarilainen Miklos Horvath 
ja Accountantiksi Saksan lioneja edustava 
Daniel Isenrich. Molemmat ovat toimineet 
myös kansainvälisessä hallituksessa.
 Seuraavat Europa Forumit järjestetään 
2023 Itävallan Klangenfurtissa, 2024 Rans-
kan Bordeauxissa, 2025 Irlannin Dublinissa 

Lion Antti Forsell innostaa porukoita osallistumaan Rejuvenating Europe -rupeamaan.
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L
iityin Facebookissa Kroatian Zag-
rebin forumin ryhmään, Lions 
Europa Forum 2022 Zagreb, Croa-
tia ja suomalaisten omaan Zagre-
bin matkalaisten ryhmään, Iloiset 
leijonat ja leot Zagrebissa. Meitä 
suomalaisia oli matkassa parisen- 

kymmentä.
 Seurasin forumin virallisia kotisivuja ja 
sivupäivityksiä. Ilmoittauduin tapahtumaan, 
maksoin osallistumismaksut ja varasimme 
aviomieheni Mika Pirttivaaran kanssa len-
tomatkat ja hotellin hyvissä ajoin. Otin myös 
neljännen koronarokotuksen ja influenssa-
rokotuksen lokakuun alussa sekä seurasin 
mahdollisia korona-ajan matkustusohjeiden 
muutoksia.
 Saavuimme Zagrebiin keskiviikkona, ja 
osallistuin alkajaisiksi ensikertalaisille tar-
koitettuun kokoontumiseen, Newcomers 
reception. Meitä oli paikalla vain kymmen-
kunta ensikertalaista. Paikalle saapui yllätys-
vierailulle kansainvälinen presidentti Brian 
Sheehan Lori-vaimonsa kanssa. Olin tutus-
tunut heihin jo heidän Suomi-vierailunsa ai-
kana noin vuosi sitten.
 Torstain avajaisissa tunnettu tähtitieteilijä
Korada Korlević, joka on itse leijona, piti in-
nostavan tulevaisuuspuheen. Koska olen itse 
fyysikko ja töissä tulevaisuustalo Sitrassa, 
esitelmä ”osui ja upposi”. Kävinkin kiittämäs-
sä häntä ja hän lähetti minulle sähköpostilla 
esityskalvonsa.

Kansainvälinen johto paikalla
Seurasin Europa Councilin kokouksia mie-
lenkiinnolla, Lions-ajattelutapaa oppiakse-
ni ja myös vertailun vuoksi, koska olen itse 
edustanut Suomea YK-, OECD- ja EU-ko-
kouksissa. Mika oli virallinen Suomen edus-
taja, ja häntä avusti Antti Forsell.
 Yksi mielenkiintoinen sessio oli Roma-
nian LionLeoLegal Program -ohjelma, jota 
esitteli Anamaria Zechiu Ciorogaru, LC 
Constanta Balkanica. Korona-aikana aloite-
tussa projektissa lakimies-lionit ryhtyvät tar-
joamaan virtuaalisia lakiasiainluentoja leoil-
le heitä kiinnostavista juridisista asioista. 
Vastaava projekti voisi olla paikallaan myös 
Suomessa!

Ensikertalaisena Lions Europa Forumissa
Osallistuin lokakuussa 2022 ensimmäistä kertaa Lions Europa 
Forumiin. Matka oli kaikin puolin mieleenpainuva ja tarjosi 
hyvät mahdollisuudet verkostoitumiselle. Tapahtuma antoi myös 
paljon tietoa ja avarsi käsityksiä kansainvälisestä leijona-aatteesta. 
EUROPA FORUM / marja pirttivaara, lc espoo/laakson liljat, presidentti

 Kävin myös muun muassa tietosuoja- 
asioita (GDPR) käsittelevässä EU Privacy 
Protection Workgroup -työpajassa sekä tule-
vaisuuden jäsenportaalia ja -palveluita käsit-
televässä Digital Products Future Directions 
(LCI) -sessiossa, jossa puhui LCI:n teknologia-
johtaja Susan Ben.
 Kansainvälisen Lions-järjestön johtoa oli 
saapunut Zagrebiin kiitettävästi. Paikalla oli 
myös Dr. Patti Hill, joka on kauden 2022–
2023 kansainvälinen varapresidentti. Hän on 
lupautunut tulemaan Suomen vuosikokouk-
seen Espooseen kesäkuussa 2023.
 Olin Zagrebissa lomalla, mutta päädyin 
hoitamaan myös työasioita. Kävin muun 
muassa Suomen Zagrebin suurlähetystössä. 
Siinä yhteydessä suurlähetystöstä pyydettiin 
lähettämään suurlähettilään terveiset kaikil-
le forumiin osallistuville suomalaisille. Työ-
tapaaminen johti ex tempore illanistujaisiin 
Zagrebin vanhassa kaupungissa, mukaan tuli 
myös leijonaystäväni Anita Tihveräinen.
 Viimeisenä päivänä kiertelimme Zagre-
bin vanhassa kaupungissa. Monella patsaan 
mieshahmolla on punainen solmio, sillä kra-
vattia pidetään kroatialaisena keksintönä.
 Parasta antia forumissa olivat tapaamiset 
ihmisten kanssa, olla osa isoa suomalaista ja 
kansainvälistä leijonayhteisöä.•

Lion Marja Pirttivaara ja kumppanuusjohtaja 
Anita Tihveräinen sunnuntaikävelyllä Zagrebin 
vanhassa kaupungissa.

Kansainvälisen järjestön 1. varapresidentti 
Dr. Patti Hill (oik.) on tulossa Suomen 
vuosikokoukseen ensi kesänä.
KUVA: PETRI KAUKIAINEN
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Kansainvälinen johtaja Pirkko Vihavainen 
puhuu suuressa salissa yleisölle.

Europa Forum -lakana siirtyy isäntäkaupungista 
toiseen, ensi vuonna Klagenfurtiin, Itävaltaan.
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E
uropa Forumissa olin mukana 
nuorisovaihdossa ja LCIF:n toi-
minnassa. Nuorisovaihdossa oli-
kin mukana Ukrainan Larisa 
Osinska tyttärensä ja tulkkinsa 
Irynan kanssa. Leirejä maassa nyt 
ei voi pitää, mutta vaihtareita toi-

votaan muiden maiden leireille. Suomessa-
han tarjottiin jo viime kesänä tänne muut-
taneille nuorille mahdollisuutta osallistua 
leireillemme. Viktoria ja Pavel olivat joku 
vuosi sitten meidän kodissamme. 
 Saksalainen lion Philipp Blobel järjesti 
Lääketieteellistä apua Ukrainaan -seminaa-
rin. Hän esiintyi jo Montréalissa suurelle sa-
lille. Philipp on logistiikan ammattilainen 
ja hänen vaimonsa Natalija toimii tulkkina. 
Työryhmään kuului lisäksi muun muassa 
lääkäri, insinööri ja autonkuljettaja. 
 Ryhmä toimittaa tarvikkeita kriisialueen 
sairaaloille. Paluukyydissä on tuotu jo 250 
pakolaista ja muun muassa vaikeasti louk-
kaantuneita potilaita hoitoon Augsburgiin. 
Liikuttavin esimerkki oli kilon painoinen 
keskonen, joka sodan oloissa olisi varmasti 
menehtynyt. 
 Tavaraa on kuskattu jo 380 000 euron 
edestä. Viimeisin hanke, johon itsekin osal-

Ukraina esillä Europa Forumissa
Jokasyksyinen Euroopan laajuinen Lions-kokous saatiin pitää 
koronapandemian käynnistymisen jälkeen fyysisesti toista kertaa. 
Ukraina oli keskeisessä asemassa, kuten oli myös Montrealin 
kansainvälisessä vuosikokouksessa.
EUROPA FORUM / heikki hemmilä, liiton edellinen lcif-koordinaattori

listuin, oli selviytymispakkausten hankki-
minen ensiapuhenkilökunnalle 55 euron 
kappalehintaan. Paikalla ollut Delawaren 
piirikuvernööri Daniel Elkins lupasikin heti 
rahat 20 pakkaukseen. 

Keskellä avajaistilaisuuden toinen pääpuhuja Daniel Elkins Yhdysvaloista ja varapresidentti Dr. Patti Hill. 
Reunoilla Bobelin pariskunta. Philipp Bobel toteuttaa Ukrainassa teemaansa: Nothing good happens in 
the world until you just do it.

LCIF:n tiskillä Juhani Kautonen, Jyri Kurki ja Italian Claudia Balduzzi ottavat vastaan Ruotsin ID 
Mats Granathin lahjoitusta. 

Generaattoreita Ukrainaan
LCIF:n ständillä päivystivät tuore LCIF:n 
maakoordinaattorimme PDG Juhani Kauto-
nen, sekä Euroopan aluekoordinaattori Jyri 
Kurki muiden maiden edustajien kanssa. 50 
eurolla pääsi kuvaan LCIF:n johdon kanssa. 
Kahdessa päivässä kertyi yli 5 000 euroa. 
 Ukrainaa varten perustettuun pakolais-
rahastoon oli muuten apurahakoordinaatori
Julie Boonprasarnin mukaan kertynyt jo yli 
6 miljoonaa USD. Apurahoja on jaettu 2,7 
miljoonaa, Suomeenkin jo 10 kappaletta.
 Uutena haasteena Ukrainassa ovat nyt 
tuhoisat drooni-iskut energiahuoltoa vastaan.
Jopa 40 prosenttia maasta on vailla sähköä. 
PDG Valentin Kravchenkon ja PDG Björn 
Hägerstrandin aloitteesta onkin jo aloitettu
klubien keräys, jolla turvattaisiin sähkön 
saanti neljän pahiten kärsineen kaupungin 
kouluille ja lastentarhoille toimittamalla sinne
100 sähkögeneraattoria. 
 Tavoite on saada generaattorit perille 
jouluksi. Toivon, että klubimme osallistuisivat
joukolla hankkeeseen. Talvi pukkaa päälle 
Ukrainassakin, eikä kylmässä ja pimeässä 
voi opiskella.•
Lisätiedot hankkeista heikki.hemmila@lions.fi.
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L
okakuun alkupäivinä pidetyssä 
kansainvälisen hallituksen ko-
kouksessa meidän suomalaisten 
kannalta ehkä tärkein ja kiinnos-
tavin asia oli esitys poistaa piirin 
jäsenmäärän alaraja 1 250 ja klubi-
määrän alaraja 35, kun asetetaan 

ehdolle kansainvälistä johtajaa. Tämä ei ole 
siis vielä päätös, vaan hallituksen esitys, josta 
äänestetään kansainvälisessä vuosikokouk-
sessa Bostonissa ensi heinäkuun alussa. 
 Nykyisen järjestyksen mukaan seuraava 
suomalainen kansainvälinen johtajaehdokas, 
eli kansainvälisen hallituksen jäsen valitaan 
2027 Suomen Lions-liiton vuosikokoukses-
sa. Virallinen valinta on 2028 kansainvä-
lisessä vuosikokouksessa. Kausi on tällöin 
2028−2030.
 Toinen Bostonin vuosikokouksessa järjes-
tön kannalta tärkeä äänestys on kolmannesta 
kansainvälisestä varapresidentistä. Kansain-
välinen hallitus esittää ensi heinäkuussa pi-
dettävän Bostonin vuosikokouksen edustajil-
le kolmanneksi varapresidentiksi 2023−2024 
entistä kansainvälistä johtajaa PID Mark S. 
Lyonia Connecticutista USA:sta. Tietoja hä-
nestä löytyy osoitteesta lionmarklyon.us.

Yhteistä sosiaalista vaikutusta
Koska olen palveluaktiviteettitoimikunnan 
jäsen, otan esille muutaman kohdan loka-
kuun kokouksen asioista. Toimikunnassa on 
edustajat Intiasta, Koreasta, USA:sta ja Suo-
mesta. Lisäksi presidentin nimeämä, ilman 
äänioikeutta oleva henkilö USA:sta. Asiat 
valmistelee Jennifer Mach LCI:stä. 
 Viime vuonna on tehty Juhlimme yh-
teisöä -aloite, jossa Kiwanis Internationalin, 
Lions Internationalin, Optimist Internatio-
nalin ja Rotary Internationalin jäsenet järjes-
tävät yhdessä paikkakunnillaan palveluakti-
viteetteja. Tavoite on nostaa järjestöjemme 
yhteistä sosiaalisista vaikutusta paikkakun-
nilla ja yhteisöissä sekä edistää maailman-
laajuisen yhteisen vapaaehtoistyön henkeä. 
Tänä vuonna yhteinen Juhlimme yhteisöä  
-viikko pidettiin 11.–17. syyskuuta.
 Kannustan paikalliseen yhteistyöhön 
muiden paikallisten järjestöjen kanssa oman 
paikkakunnan ihmisten hyväksi. Miksi eivät 
leijonat voisi olla aloitteentekijöitä isompien 

Tehdään toimintamme näkyväksi
Kahden vuoden kausi kansainvälisessä hallituksessa on alkusuoralla. 
Lokakuu oli oikea leijonakuukausi. Ohjelmassa oli kansainvälinen 
hallitus Minneapoliksessa, palveluprojekteja Duluthissa ja Europa 
Forum Zagrebissa.
KANSAINVÄLINEN HALLITUS / pirkko vihavainen, kansainvälinen johtaja 2022−2024

Auta perhettä tai Kulmat kuntoon sopii var-
masti toteutettavaksi myös missä tahansa 
muualla.
 Tiedoksi vielä, että Lionien YK-päivä on 
18.4.2023 Genevessä. Lisäksi, jos joku ihmet-
telee, että mihin PR-apuraha on hävinnyt, 
sen nimi on nykyään markkinointiapuraha.

Kurkistusikkuna 
kotinurkan taakse
Eurooppalaisena kansainvälisenä johtajana 
olin mukana Europa Forumissa virallisissa 
neuvoston kokouksissa sekä mahdollisuuk-
sien mukaan seminaareissa. Tarjontaa oli to-
della paljon.
 Forumit ovat hyvä kurkistusikkuna oman
kotinurkan taakse. Niistä saa uusia ideoita 
ja uutta innostusta sekä löytää uusia tuttuja, 
jotka jakavat saman palveluaatteen. Suosit-
telen. 
 Innostava yhdessä tekemisen meininki 
jatkukoon!• 

Kannustan paikalliseen yhteistyöhön 
muiden paikallisten järjestöjen kanssa.

tapahtumien järjestämisessä? Näin varmasti 
monella paikkakunnalla jo tapahtuukin.
 Lions KidSight USA hyväksyttiin lionien 
viralliseksi palveluohjelmaksi ja siitä käyte-
tään nimeä Lions KidSight. Se on malli, jota 
voi käyttää siellä, missä siihen on tarvetta.Sitä 
on tähän mennessä käytetty lähinnä USA:ssa 
sekä Etelä- ja Keski-Amerikassa. Lisätietoa 
saa lionsclubs.org-sivuilta.
 Yksi palvelumuoto on silmien kuvaa-
miseen käytettävä kamera. Pääsin kokeile-
maan näön skannaamista. Lionit esimerkiksi 
USA:ssa ovat hankkineet noin 6 000 USD:n 
hintaisia kameroita lasten näontarkastuksiin 
terveydenhuollon käyttöön.
 Myös meillä Suomessa on todella erin-
omaisia palveluprojekteja, jotka olisivat to-
teutettavissa ympäri maailman. Kerrotaan 
niistä ja laitetaan ne kuvien kanssa myös 
MyLioniin! Tehdään toimintamme näkyväk-
si myös muille, paikallisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Esimerkiksi Auta lasta – 

Omakustanteisessa palveluprojektissa jaoimme lämmintä kylmän varalle asunnottomille ja muille 
vähävaraisille ihmisille Duluthissa.
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N
aapurini, kivikylä-Helsinki, 
saattaa olla sen verran mielen-
kiintoinen paikka, että haluat 
ehkä viipyä pääkaupunkiseu-
dulla pidempäänkin kuin vain 
tapahtumatäyteiset vuosiko-
kouspäivät. 

 Majoitustoimikuntani on sen vuoksi 
koittanut järjestää viiden päivän hotellipa-
ketteja, mutta niistä ei tullutkaan 500 eu-
ron hintaisia, meni vähän yli: luksushotelli, 
5 tähteä, 5 vuorokautta Helsingin keskustas-
sa, 900 euroa/2hh. Sen sijaan googlaamalla 
löytyi 500 eurolla monen päivän paketteja 
koko joukko, erityisesti Espoosta neljän täh-
den hotelleja, hostelleja ja huoneistohotelle-
ja, yksi melkein Dipolin rappusilta.
 Olenkin sitä mieltä, että nyt kannattaisi 
varata netistä vuosikokousviikolle juuri sel-
lainen majoituspaketti, jota olet aina toivo-
nut. Suunnittele varauksesi siten, että paik-
ka on metron varrella ja että olet selvittänyt 
maksuttomat peruutusoikeutesi. ”Nopeat 
syövät hitaat”, sanomme me liito-oravat. Ei 
kestä kauankaan, kun hotellien hinnat nou-
sevat. 

Tule koko klubin voimin
Vuosikokous on leijonien kohtaamispaikka. 
Tiesitkö, että Suomessa on noin 800 muuta 
klubia, jotka kaikki tekevät samaa pyytee-
töntä palvelu- ja hyväntekemistyötä kuin si-
nunkin klubisi, tule kuulemaan miten. Toista 
leijonaa on tapaamisissamme äärimmäisen 
helppo lähestyä. 
 Oletteko mahdollisesti ajatelleet, että voi-
sittekin tulla koko klubi nauttimaan yhdes-
säolosta? Tarjoamme myös mahdollisuuksia 
varata yhteisiä jatkotiloja klubillenne, kun 
vain esitätte toiveenne meille. Viime kesän 
vuosikokouksessa oli muun muassa klubi, 
joka piti hauskaa koko rahan edestä. Heistä 
vain varsinaiset edustajat osallistuivat viral-
liseen kokoukseen. Kannattaa pitää huolta 
myös klubin yhteishengestä!
 Kiireisille leijonille tiedotetaan, että vuo-
sikokous alkaa 10.6. kello 10, mukaan ehtii 
aamulla suoraan lentokentältä, Helsingin 
päärautatieasemalta tai autolla ympäristöstä. 
Iltajuhlien jatkot pitää uhrata, jos aikoo sa-
mana päivänä lähteä vielä paluumatkalle.

Erkku ja Espoo 23 kutsuvat Sinua!
Saanko esittäytyä, olen Erkku Espoosta ja toimin liitämisen 
ohessa Suomen Lions-liiton 70. vuosikokouksen 
Espoo 23 pääjärjestäjänä. Muistakaa nimeni!
VUOSIKOKOUS / marsa bäck, espoo 23 -viestintävastaava

 Esitä klubillesi, että nuorten leijonien pi-
täisi päästä osallistumaan vuosikokoukseen, 
missä kokematon leijona voidaan vihkiä lei-
jonasalaisuuksiin. Ohjelmatoimikunta on 
luvannut järjestää ensikertalaisten ja yksin 
tulevien pöytiä, joihin sijoitetaan tarvittavat 
opasleijonat ja laulunjohtajat.

Muista ottaa klubin lippu mukaan
Täyden kaavan mukainen lippumarssi oli 
Kouvolassa erittäin onnistunut. Yhteiskoulun
pihalla ei ollut saman klubin edustajia kuin 
yksi, mutta kaikki piirin muiden klubien 
edustajat olivat ympärilläsi yksi kustakin. 
Siinä oli oiva tilaisuus tavata oman piirinsä 
muita leijonia marssikäskyyn saakka. Sää oli 
mitä erinomaisin, mutta jos vettä olisi tullut 
kuin aisaa, olisi yhteisöllisyyden tunne vain 
kasvanut.
 Heidän, joilla ei ole vedenkestävää turk-
kia, kannattaa varata sadeasu mukaansa, sa-
teenvarjo ei riitä. Espoo 23 on suunnitellut 
järjestävänsä lippumarssin lauantaiaamuksi 
kello kahdeksan, jolloin marssimme halki 
Otaniemen Dipoliin. Parhaat palkitaan.
 Tiedättehän seuralaisohjelmat, sellaisek-
si on suunniteltu Espoo mereltä -risteilyä. 

M/s Katarina odottaa osallistujia lounaan 
jälkeen. Kannen alle viihtyisiin ravintolati-
loihin mahtuu 60 henkeä. Tarjoamme tätä 
ohjelmaa myös kansainvälisille vieraille, jo-
ten juttua varmasti riittää. Myös kulttuuri-
painotteista seuralaisohjelmaa on tarjolla.
 Joukossamme on varmasti yrittäjiä, jotka
haluavat tutustua korkean tason tiimikoulu-
tukseen. Tarjoamme käyttöönne kahta isoa 
purjevenettä, tyypiltään ja kooltaan, 40 jalkaa.
Ne ovat samoja, joilla America’s Cup -mie-
histöt ovat harjoitelleet. Mukaan pääsee 10–
12 osallistujaa. Pakettiin kuuluvat kuljetukset 
hotellilta, lyhyt purjehduksen saloihin tutus-
tuminen, varusteet, paitsi kengät, kaksi SM 40
-venettä, jotka kilpailevat toisiaan vastaan to-
sissaan Match Race -periaatteella. Kippari eli 
kouluttaja ja tarvittaessa myös miehistö tulee 
järjestäjien puolelta. Tähän käytetään koko 
perjantai-iltapäivä siten, että ehditään suo-
raan illallispöytään.•
Espoo 23 aikoo avata ilmoittautumissivut 
helmikuussa, jolloin koko ohjelma esitellään 
tarkemmin. Sitä ennen, jos on kysyttävää tai 
haluat varata paikan johonkin tiettyyn 
tilaisuuteenennakkoon, lähetä viesti: 
jyrki@setala.fi, Erkun sihteeri.

Vuosikokouksessa kokematon leijona 
voidaan vihkiä leijonasalaisuuksiin.

Muistathan merkitä 

kalenteriisi, että 

Espoo 23 -vuosikokous 

on 9.–11.6.2023.
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S
uomen Lions-liitto julkistaa 
vuosittain Hyvän Päivänä 8.10. 
vuoden hyväntekijät. Ensim-
mäisen kerran vuoden hyvän-
tekijät valittiin vuonna 2015.
 Vuoden Hyväntekijää oli 
mahdollista ehdottaa syyskuun 

alkuun saakka kaikkien suomalaisten, ehdot-
tajan tai ehdotettavan ei edellytetty olevan 
lionstoiminnassa mukana.
 Oulussa palkinnonjakotilaisuus ja esiin-
tyjien pieni musiikkituokio kulttuuritalo 
Valveessa oli kaikille avoin tilaisuus. Pal-
kinnon luovuttivat PID Heimo Potinkara ja 
I-piirin piirikuvernööri Eija Tuomaala.
 Vuoden lionien hyväntekijäksi valittiin 
LC Iisalmi/Koljonvirta, joka palkittiin puo-
lestaan Iisalmessa. 

Palkitseminen 
tuntuu hyvältä
HYVÄN PÄIVÄ / 
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

VUODEN VALTAKUNNALLISEKSI Hyvän-
tekijäksi valittu oululainen lastenmusiik-
kiyhtye Soiva Siili on tehnyt työtä pyy-
teettömällä asenteella lasten, nuorten, 
vammaisten ja hoivattavien elämänlaa-
dun parantamiseksi. Yhtye lahjoittaa saa-
mansa lahjoitukset ja katusoittoansiot 
lyhentämättöminä lasten ja nuorten koh-
teisiin.
 Palkinnon perusteissa mainitaan, että 
muusikot Kyösti Salmijärvi ja Markus 

Hyvän Päivänä tehtiin hyvää
Vuoden Valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi valittiin tänä vuonna 
lastenmusiikkiyhtye Soiva Siili, joka palkittiin Oulussa kulttuuritalo 
Valveessa 8.10. Vuoden lionien hyväntekijäksi nimetyn 
LC Iisalmi/Koljonvirran palkinnonjakotilaisuus järjestettiin Iisalmessa.
HYVÄN PÄIVÄ / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

 Palkitsemisseremoniat alkoivat Hyvän 
Päivänä haastattelulla Radio Sandelsissa ja 
jatkuivat Golden Dome -hotellissa. Palkin-
non luovutti liiton puheenjohtaja Heikki 
Mäki.
 Hyvän Päivä koskee kaikkia noin 18 000 
vapaaehtoistyöhön sitoutunutta lionia yli 800 
lionsklubissa eri puolilla maata.
 Hyvän Päivä on myös Lions-järjestön pe-
rinteinen kansainvälinen palvelupäivä, jota 
vietetään ympäri maailmaa. Järjestön perus-
taja Melvin Jones kutsui ensimmäisen vuosi-
kokouksen koolle Texasiin, Dallasiin vuonna 
1917 ja kokouksen alkamisajankohdan muis-
tona lioneilla on tapana viettää palvelupäivää 
joka syksy 8. lokakuuta järjestön iskulauseen 
We Serve – Me palvelemme mukaisesti.•

Vuoden Hyväntekijäksi palkitut muusikot 
Kyösti Salmijärvi vasemmalla ja Markus Lampela 
edistävät omalla työllään kulttuurista tasa-
arvoa pohjoisesta käsin. He ovat lastenmusiikin 
ammattilaisia, joilla on suuri sydän.
KUVA: JAANI FÖRH

19

>>>



20

Vakavia asioita 
rennolla otteella
HYVÄN PÄIVÄ / 
raimo sillanpää, liiton viestintäjohtaja

LIONIEN VUODEN hyväntekijäksi valittu LC 
Iisalmi/Koljonvirta on auttanut monin ta-
voin sodan jalkoihin jääneitä ukrainalaisia 
kuluneen vuoden aikana.
 Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 
Heikki Mäki pohti matkaa Iisalmesta Uk-
rainaan, jonka totesi olevan tasan niin pitkä 
kuin on matka sydämestä sydämeen. Ei mi-
tata tunteja, eikä muita menetyksiä, yhdessä 
tehdään hyvää. Vaikka palkinto ojennetaan 
yhdelle klubille, kuuluu kiitos kaikille Iisal-
men klubeille. Täällä tehdään vakavia asioita 
rennolla otteella.
 Hyvän Päivä työryhmä päätyi palkitse-
maan LC Iisalmi/Koljonvirran, koska se on 
toiminut Lions-aatteen mukaan pyyteettö-
mästi ja klubi on sitouttanut muita klubeja ja 
sidosryhmiä. Ukrainasta on välittynyt ilon-
pilkahduksia lämmön ja välittämisen tuntei-
na, kun ihmisiä on tuotu turvaan. Tulijat on 
hyväksytty yhteiskuntaan. Kansainväliseltä 
säätiöltä on saatu rahallista tukea koko liiton 
alueelle, joten sitä kannattaa tukea. Olemme 
osa maailman suurinta palvelujärjestöä.
 Jorma, Jopi, Jauhiainen kertoi liikut-
tuneena saaneensa keväällä idean, johon ei 
aluksi uskonut itsekään. Logistiikan tunti-
opettajana hän lähestyi työnantajaansa saa-
dakseen ensimmäiselle hakumatkalle lainak-
si bussia. Ajoneuvolainan lisäksi lahjoituksia 
tuli monelta suunnalta, joten ensimmäinen 
matka voitiin tehdä huhtikuussa. Sen jälkeen 
on voitu tehdä uusi matka kuukauden välein. 
Jauhiainen korosti hyvän tiimin merkitystä 
sekä yritysten ja yksityisten tukea. Seitsemäs 
matka on tulossa. Rahat polttoaineisiin ovat 
olemassa ja myös auto saadaan lainaksi. Lai-
vamatkatkoihinkin on löytymässä sponsori.
 LC Iisalmi/Koljonvirran edellisen kau-
den presidentti Hannu Nyman on ollut mu-
kana jokaisen matkan valmisteluissa. Hä-
nen pesuhuoneensa on tällä hetkellä tupaten 
täynnä vaatteita, koska nyt kerätään talvi-
vaatteita rintamalle. 

Palkitseminen kannustaa 
meitä eteenpäin
Yhteistyökumppanit ovat erittäin tärkeitä. 
Noin 15 000 euroa on saatu lahjoituksina 
klubeilta, yrityksiltä ja yksityisiltä. Pienkeräys
on tuottanut lähes puolet koko summasta. 
Uutta keräystä ollaan suunnittelemassa.
 Hannu on lähdössä Jopin kanssa seu-
raavallekin reissulle. Hänen mainitsemiaan 
yhteistyökumppaneita olivat muun muassa 

Lampela edistävät omalla työllään kulttuu-
rista tasa-arvoa pohjoisesta käsin. He ovat 
lastenmusiikin ammattilaisia, joilla on suuri
sydän.
 – Palkitseminen tuntuu hyvältä, vaikkei 
se olekaan hyvän tekemisen motiivi. Tär-
keintä siinä on, että se nostaa hyvän teke-
misen otsikoihin, olipa saaja kuka tahansa, 
Lampela ja Salmijärvi sanovat.
 Markus Lampela totesi palkinnonjako-
tilaisuudessa, että vaikka Soiva Siili ei ole 
ollut lionstoiminnassa mukana, niin me-
hän olemme aivan samanlaisia, kun teem-
me hyvää.
 Yhtye kokee hyväntekeväisyyden luon-
tevana osana toimintaansa, kansalaisvai-
kuttamisena, johon heillä on erinomainen 
mahdollisuus tunnettuna lastenmusiikki- 
yhtyeenä.
 – Hyväntekeväisyytemme on usein hy-
vin yksilölähtöistä. Ilmaisesiintymisemme 
OYS:n lastenklinikalla voi olla hyvinkin 
merkittävä pienelle eristyksessä olevalle 
sairaalle lapselle. Yhteyden tuomaa tunnetta
ei voi euroilla mitata.

 − Hyvän tekeminen on ikään kuin si-
säänkirjoitettuna lastenmusiikkiammatis-
samme. Silloinkin, kun esiinnymme palk-
kiota vastaan, teemme hyvää, tuomme iloa 
ja hyvää mieltä lapsille ja perheille. Olem-
me osa lapsille tarjotusta tärkeästä kult-
tuuritoiminnasta, johon lapsella tulee olla 
oikeus YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
senkin mukaan.
 Soiva Siili valikoi hyväntekeväisyyske-
räyksiensä kohteiksi perhetyötä tekeviä ta-
hoja, jotka eivät ole kunnallisia tai valtiol-
lisia. Julkishallinnollisten organisaatioiden 
tukemisen he jättävät yhteiskunnan vas-
tuulle.
 Palkintoa ehdottivat I-piirin viestintä-
vastaava, Oulun lääninhallituksen ja Poh-
jois-Suomen aluehallintoviraston pitkä-
aikainen viestintäpäällikkö, emerita Ulla 
Karppinen ja Taiteen edistämiskeskuksen 
pitkäaikainen erityisasiantuntija ja Oulun 
läänin taidetoimikunnan pitkäaikainen 
pääsihteeri, emerita Ulla Lassila.•

Soiva Siili kokee hyväntekeväisyyden kansalais-
vaikuttamisena, johon heillä on erinomainen 
mahdollisuus tunnettuna lastenmusiikkiyhtyeenä.

Valtakunnallista Hyväntekijää oli palkitsemassa Oulussa PID Heimo Potinkara. Palkintoa ehdottaneista 
oli paikalla lion Ulla Karppinen ja palkinnon vastaanotti muusikko Markus Lampela.
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Myös paikallisia 
hyväntekijöitä palkittiin
HYVÄN PÄIVÄ / 
risto räty ja esa hakamäki

TÄNÄ VUONNA MYÖS paikallisesti jaettiin 
tunnustuksia. Alueellisia palkintoja jakoi-
vat niin piirit kuin lionsklubit.
 Muun muassa H-piiri järjesti Joensuun 
torilla Hyvän Päivän toritapahtuman, jossa
otettiin vastaan Ukrainan alueen pako-
laisille muun muassa kodintarvikkeita ja 
muuta sopivaa tavaraa ja saatiin lahjoituk-
sena noin 500 euroa rahaa lahjoitettavaksi 
alueen ukrainalaisille. Tapahtumassa myy-
tiin makkaraa ja jaettiin lions-heijastimia.
 H-piiri palkitsi samalla vuoden paikal-
lisena hyväntekijänä opettaja Hannu Vähä-
kosken, joka on auttanut ukrainalaisia 
koko sodan ajan. Vähäkoski on parhaillaan 
lähdössä viemään maastoautoa Ukrainan 
sotilaille rintamalle.
 Myös yksittäiset klubit jakoivat palkin-
tojaan. Esimerkiksi F-piirissa LC Isojoki 
palkitsi alueellisena hyväntekijänä Kipinä-
siskot, joka on Isojoen palomiehet ry:n nais-
osasto. 
 Kipinäsiskojen toiminnan päätehtävä 
on ollut muun muassa palomiesten muonit-
taminen suurempien vahinkojen yhteydessä.

linja-autoliikennöitsijät, Silta 22 ja Operaatio 
Ukraina. Linja-autokuskit ovat olleet mukana
ruokapalkalla. Asioiden sujuvaan hallintaan 
tarvitaan iso joukko muitakin ihmisiä, kuten 
tulkkeja ja lääkäreitä.
 Tähän mennessä on viety jo 10 tonnia 
erilaisia tavaroita ja tuotu noin 203 ihmistä. 
Lionsklubeista on tullut ”hovikelpoisia”, koska 
kutsuja tulee kolmannen sektorin ja kaupun-
gin palavereihin. Lionstoiminta on tullut tun-
netummaksi, koska hanke hyödyttää kaikkia 
klubeja, ja koko Suomen lionstoimintaa.
 LC Iisalmi/Koljonvirran jäsen, Suomen 
ainoa sokea lion Raimo, Rampe, Lampinen 
kertoi, että Golden Domessa pidetään vii-
kon päästä konsertti Ukrainan lasten hyväk-
si. Konsertti kantaa nimeä ”Pimeä konsertti”. 
Siellä esitetään Raimon kappaleita ja soitto-
kaverit säestävät.
 Yhteistyökumppani, Ylä-Savon ammatti-
opisto, Ysaon rehtori Kari Puumalaisen 
olemuksesta heijastui tyytyväisyys Iisalmen 
lionsklubien aloitteellisuuteen hyvässä hank-
keessa. 
 LC Iisalmi/Koljonvirran presidentti Ensio
Kainulainen korosti erityisesti yhteistyötä 
muiden klubien kanssa. Samoin hän koros-
ti yhteistyökumppaneiden, kuten liikennöit-
sijöiden ja Ysaon merkitystä. Palkitseminen 
tuli yllätyksenä ja se kannustaa meitä kaikkia 
eteenpäin.
 Lionien Vuoden Hyväntekijää ehdottanut
PDG Veikko Teerioja korosti kuvernööri-
kurssin 2015–2016 yksimielisyyttä ja tukea 
ehdotuksen laatimisessa. Hän toi esiin myös 
LC Iisalmi/Koljonvirran saamat viisi uutta 
jäsentä.•

Kipinäsiskoista Vuoden hyväntekijätilaisuudessa vastaanottamassa huomionosoitusta Hilla Saarinen
oikealla, Pirjo Haapalaakso, Virve Pitkäranta ja Eila Asukas. LC Isojoesta palkintoa luovuttamassa 
Pertti Nummela vasemmalla ja Esa Hakamäki.
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LC Iisalmi/Koljonvirran ukrainalaisten auttamis-
projektin käynnistäjä Jorma ”Jopi” Jauhiainen 
palkitsemistilaisuudessa.

Keskellä kuvassa H-piirin paikallisena hyväntekijänä 
palkitsema Hannu Vähäkoski. Takana myös 
maastoauto, jonka Vähäkoski lähti 15.10. viemään 
Ukrainan sotilaiden käyttöön rintamalle.

Hätämuonitustehtäviin kutsuja on tullut 
vaihtelevasti välillä useitakin vuodessa, ja 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaisesti Kipinäsis-
kot ovat hoitaneet myös naapuripalokun-
tien miehityksen muonittamisen.•

H-piiri järjesti Joensuun torilla Hyvän Päivän 
tapahtuman, jossa palkittiin paikallinen hyväntekijä.
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KUVA 1. LC Kauhajoki/Aro luovutti heijastimet 
kummikoulunsa Aron koulun oppilaille ja 
eskarilaisille, sekä Kolmen raitin koululaisille 
Lusitilankylään. Kuvassa Aron koulun eskarilaiset 
heijastimineen. 

KUVA 2. LC Loimaa/Sinikellojen Riitta Haapanen ja 
Jaana Boström jakoivat klubin puolesta Loimaan 
Citymarketin pihalla 100 lions- ja 100 THL:n 
heijastinta. Ilmaiset heijastimet kävivät hyvin 
kaupaksi.

KUVA 3. LC Helsinki/Maininki osallistui 1.–2.10. 
Lauttasaaressa heijastinpuu-tempaukseen yhdessä 
MLL Lauttasaaren ja Lauttasaaren seurakunnan 
kanssa. Taskulamppujen kanssa lähdettiin 
seikkailulle etsimään niiden valossa välkkyviä 
heijastinpuita.

KUVA 4. LC Alavieska jakoi eskari-ikäisistä 
kuudesluokkalaisille saakka heijastimia. Jakajana 
Sakari Raasakka. Kuva: Heikki Niskala

KUVA 5. LC Helsinki/Malmittaret jakoivat 
heijastimia Malmintorilla 13.10. Heijastimia 
jakamassa Väätäinen Irma, Häkkinen Kaija, 
Mirva Neva-aho-Simonsen ja Kirsi-Marja Sjöblom. 
Kuva: Mirva Neva-aho-Simonsen

KUVA 6. Kouvolan lohkon klubit järjestivät yhdessä 
Kouvolan tyttöpartion, Kymenlaakson Ensi- ja 
turvakotiyhdistyksen sekä MLL Kaakkois-Suomen 
kanssa 8.10. lapsille tapahtuman Kouvolan 
Jaakonpuistossa. 200 hengelle mitoitetut lettu- 
ja makkaratarjoilut katosivat parempiin suihin 
ja kasvomaalaukset sekä heijastimetkin tekivät 
kauppansa. Kuvassa heijastimen kanssa Ensi- ja 
turvakotiyhdistyksen maskottipanda. 
Kuva: Sami Porkka

KUVA 7. Hyvän Päivän merkeissä LC Nurmon 
presidentti Alpo Mäkinen ja sihteeri Raimo Rajala 
jakoivat heijastimia Nurmon Hyllykallion päiväkodin 
lapsille. 

KUVA 8. LC Hämeenkyrö/Kyröttäret pystyttivät 
heijastinpuun jo 7.10. ja jakoivat myös 8.10. 
heijastimia torilla. Näin tulemme yhdessä näkyväksi! 
Kuva: Pekka Mononen

KUVA 9. LC Orivesi reippaana jakamassa heijastimia 
ja makkaraa S-Market Oriveden pihassa. Heijastimia 
jaettiin ohikulkijoille noin 450 kappaletta, 
makkaraakin meni 35 pakettia. Kuva: Jari Estola

KUVA 10. LC Seinäjoki/Botnia luovutti kummi-
koulunsa 1.–4.-luokkalaisille jaettavaksi 100 
lions-heijastinta ja 200 yhteistyökumppanin, 
LähiTapiolan haamu-heijastimia. Heijastimia riitti 
myös koulun kaikille opettajille ja henkilökunnalle. 
Kuva: Juha Koivisto

Hyvän Päivä 
näkyi pimeässäkin
HYVÄN PÄIVÄN tarkoituksena on kiinnittää 
huomiota lionien vapaaehtoiseen palvelutoi-
mintaan ja tehdä samalla tunnetuksi paikal-
lista lionstoimintaa ja kertoa klubien monis-
ta tavoista tehdä hyvää. Tänä vuonna Hyvän 
Päivänä lionsklubit ympäri maata paransivat 
muun muassa liikenneturvallisuutta jaka-
malla lions-heijastimia.•
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KUVA 11. LC Helsinki/Töölö yhdisti Hyvän Päivänä 
kaksi aktiviteettia; Auta lasta – auta perhettä 
-keräyksen ja heijastimien jako heijastinpuusta. 
Mukana oli leijonien lisäksi paikallisten leojen 
apuvoimat. Kuva: Heikki Hartikainen

KUVA 12. LC Isokyrö jakoi heijastimet kaikille 
kunnan alakoululaisille 7.10. Yhteensä 400 heijastinta 
sai oikean osoitteen, oikeaan vuodenaikaan. 
Kuva: Reima Pukkinen

KUVA 13. E-piirissä ”Heijastimia jakoon” oli E-piirin 
yhteinen aktiviteetti, johon klubeja pyydettiin 
osallistumaan ja näkymään omalla paikkakunnallaan. 
Tavoitteena oli tehdä lionstoimintaa tutuksi rennossa 
hengessä ja samalla kiinnittää ihmisten huomio 
heijastinten käyttöön. Mukaan ilmoittautui 21 klubia ja 
tavoitteena ollut 20 000 heijastinta tuli varmasti jaettua.

KUVA 14. LC Helsinki/Konala, LC Helsinki/Pajamäki 
ja LC Helsinki/Stamina pystyttivät jo perinteisesti 
heijastinpuun Helsingissä kauppakeskus Ristikon 
viereen. Samalla pidettiin pienimuotoiset siivoustalkoot. 
Kuva: Heikki Hartikainen

KUVA 15 LC Urjala/Linnattaret pystytti 8.10. 
heijastinpuun kaikkiin Urjalan K- ja S-ryhmien 
ruokatavarakauppoihin. Noin 200 heijastinta 
valaisee nyt kaikkia niiden käyttäjiä pimeässä! 
Kuvassa vasemmalta Mirva Rajala, Hilkka Harju 
ja Helvi Reponen.

KUVA 16. LC Kortesjärvi jakoi 100 heijastinta 8.10. 
paikallisessa S-marketissa asioineille henkilöille. 
Kuvassa klubin presidentti Jarkko Mattila jakamassa 
heijastimia.

KUVA 17. LC Sastamala/Vammala jakoi heijastimia 
valitse itse väri ja muoto periaatteella. Jotta narut 
eivät sotkeudu, piti ottaa pyykinkuivatusteline avuksi.

KUVA 18. Seinäjoen Nurmon Kertunlaakson koulun 
oppilaita uusien lions-heijastimien kanssa. LC Nurmo/
Valakiat veivät koululle ja eskarilaisille 200 heijastinta.

KUVA 19. Keväisin ja syksyisin LC Kaarinan lionit 
päivystävät liikennepuistossa opastamassa lapsia 
ja nuoria liikenneasioissa. Hyvän päivänä puistossa 
jaettiin lions-heijastimia iloisille ja tyytyväisille 
lapsille 60 kappaletta. Kuva: Osmo Teininen

KUVA 20. Haminassa järjestettiin Hyvän Päivän 
-tilaisuus 14.10. Haminan Syysmarkkinoilla. Klubilaiset 
kertoivat lionstoiminnasta ja jakoivat aikuisille 
Leijona-lehteä ja lapsille heijastimia niin kauan 
kuin niitä riitti. Tapahtumaan osallistui LC Hamina, 
LC Hamina/Varvara ja LC Hamina/Bastioni. Kuvassa 
päiväkotilapsia ohjaajineen. Kuva: Vesa Uotila.

KUVA 21. LC Järvenpää/Jean Sibelius ja Chebici 
Oy lahjoittivat koululaisille 500 polkupyörän 
heijastinpakettia. Kuvassa vasemmalta klubin presidentti 
Pentti Kurula, Seppo Rantanen sekä lionit Vesa Rauttu 
ja Kari J. Hietala. Kuva: Mirva Smolander

KUVA 22. LC Ilmajoki/Viljat laittoi lions-heijastimia 
jakoon ilmajokisille nuorille nuorisotilan kautta. 
Kuva: Anna-Elina Levijoki

KUVA 23. LC Nousiainen oli Hyvän Päivänä jakamassa 
paikallisen S-marketin edessä yhteistyökumppaninsa 
lahjoittamia käsidesejä. Kuva: Ilpo Kivelä

KUVA 24. LC Kangasala/Roine ja LC Kangasala 
jakoivat 700 heijastinta ja tekivät lionstoimintaa 
tutuksi yhteisvoimin Kangasalan keskustassa. 
Kuva: Tero Välimäki
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urkkilaiset kaksoset Kaya ja Ali-
me syntyivät ennenaikaisesti, ja 
molemmilla diagnosoitiin silmä-
sairaus nimeltä keskosen retino-
patia. He tarvitsivat hoitoa näkö-
kykynsä suojelemiseksi ja sokeu-
tumisen estämiseksi.

 Kaksosten vanhemmat Ibrahim ja Ni-
lufer matkustivat yli puolentoista tunnin 
matkan perheen kotikaupungista Izmiriin 
hakemaan apua lapsilleen. Lapset pääsivät 
silmälääkärien hoitoon maan ensimmäisessä
ja ainoassa lastensairaalassa. Hoidon ansiosta
Kaya on nyt terve, mutta Alimen hoito jat-
kuu edelleen sairaalassa.
 Kaksoset ovat vain kaksi esimerkkiä niistä 
15 000 lapsesta, jotka vuosittain hyötyvät The 
Izmir Pergamon Lions Clubin silmähank-
keesta. Hanke saa tukea piirin 118 R lioneilta
sekä vastaavan summan apurahaa Lions 
Clubs Internationalin säätiöltä, LCIF:ltä.

Hymy kiitokseksi näkökyvystä
Näkö on yksi arvokkaimmista aisteistamme. Sen avulla 
saamme yhteyden elämään ja toinen toisiimme.
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / elizabeth edwards

väisten säännöllisten silmätutkimusten tär-
keydestä.
 – Silmien terveys on aliarvostettua ym-
päri maailman, eivätkä välttämättömät varo-
toimenpiteet estettävissä olevien näköongel-
mien varalta ole valitettavasti riittäviä, sanoo 
johtava projektipäällikkö Faika Evrim Uysa.

Kaksosten vanhemmat Ibrahim ja Nilufer matkustivat Izmiriin hakemaan apua lapsilleen. Hoidon ansiosta 
toinen lapsista, Kaya on nyt terve, mutta Alimen hoito jatkuu edelleen sairaalassa.

Lasten näköongelmat 
lisääntyivät 
pandemian aikana.

 Kun turkkilaiset lionit saivat kuulla, että 
heidän paikkakunnallaan sijaitseva silmäkli-
nikka tarvitsi lisää välineistöä, he kääntyivät 
LCIF:n puoleen ja saivat 10 050 USD vastaa-
van summan apurahan. Apurahalla lionit 
hankkivat pitkälle kehitettyä silmienhoito-
välineistöä, jolla voidaan määritellä lasten ja 
imeväisten silmien terveyttä.

Silmien terveys on aliarvostettua
Klinikka sijaitsee Izmirissä Dr. Behcet Child 
Disease and Pediatric Surgery Training and 
Research Hospital -sairaalassa, joka on Turkin
ainoa lastensairaala. Jo 1940-luvulla avattu 
sairaala palvelee koko Aigeian aluetta, jossa 
asuu noin neljännes maan väestöstä.
 Koronapandemian aikana monet lasten-
sairaalan lähellä sijaitsevat aikuisten sairaalat 
keskittyivät hoitamaan koronapotilaita, mikä 
lisäsi lastensairaalan kysyntää. Lasten näkö- 
ongelmat lisääntyivät pandemian aikana myös

tablettitietokoneiden ja puhelinten näytön 
tuijottamisen seurauksena. Sairaala tarvitsi 
lisälaitteistoa voidakseen vastata paikkakun-
nan tarpeisiin, kun yhä useammalla lapsella 
ilmeni näön hämärtymistä.
 Hankkeen avulla Izmirin lionit myös li-
säsivät ihmisten tietoisuutta lasten ja ime-
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 – Lionsklubina suhtaudumme asiaan hyvin vakavasti. 
Joskus hanke pystyy tekemään monia asioita ihmisten tie-
toisuuden lisäämiseksi sekä yhä useampien ihmisten silmien 
terveyden suojelemisen ja parantamisen hyväksi.

Yhteisöistä entistä terveempiä
Lasten silmienhoidon tukeminen on välttämätöntä, sillä las-
ten silmien terveyden huononeminen voi vaikuttaa menes-
tykseen koulussa ja tulevaisuudessa.
 Koulunkäynnin alettua Turkissa syksyllä 2022 lionit ja 
silmälääkärit ryhtyivät seulomaan lasten näköä kouluissa ja 
orpokodeissa apurahan turvin hankituilla siirrettävillä vä-
lineillä. Jos näöntarkastuksessa ilmenee, että lapsi tarvitsee 
lisähoitoa, hänet ohjataan silmälääkäriin.
 – Me piirin 118 R lionit ryhdyimme mullistaviin hank-
keisiin imeväisten, lasten ja naisten terveyden hyväksi teh-
däksemme yhteisöistämme terveempiä, tietoisempia, kes-
tävämpiä ja onnellisempia, ja teemme sen kaiken yhdessä, 
sanoo edellinen piirikuvernööri Teoman Akcali.
 Lionit kutsuvat Izmirissä hanketta nimellä SMILE, koska
he ovat vakaasti päättäneet nostaa hymyn jonkun huulille, 
joka on saanut heidän avullaan näkökyvyn, ja he toivovat voi-
vansa laajentaa hanketta tulevaisuudessa. Lionit ovat luoneet 
hankkeelleen oman erityisen maskotin nimeltä Lionopticool. 
Se on pieni pehmoleijona, joka auttaa lapsia tuntemaan olonsa
mukavammaksi näönseulonnan aikana.
 Siitä lähtien, kun Helen Keller vuonna 1925 innosti lio-
neita voittamaan vältettävissä olevan sokeuden, lionit ja leot 
ovat palvelleet sokeita ja näkövammaisia sekä puhuneet hei-
dän puolestaan. Maailmanlaajuisesti noin 2,2 miljardilla ih-
misellä on näkövamma. Maailman terveysjärjestön mukaan 
noin miljardi tapauksista olisi voitu ehkäistä.
 Tämä pitkäkestoinen missio on jatkunut jo lähes sata 
vuotta ja jatkuu edelleen.• 

Lue lisää siitä, miten sinun tukesi LCIF:lle voi saada 
lapsen hymyilemään: LCIF.org/vision.

LION SM-KARAOKE 2023
MESTARUUSKILPAILUT 

Pihtipudas 11.2.2023 Herkkuravintola Takkatupa 
(Rupontie 1, 44800 Pihtipudas) klo 14.00 alkaen

Sarjat: N, M
Ilmoittautumiset 27.1.2023 mennessä.

Hinta: 25 euroa/henkilö, jälki-ilmoittautuminen 40 euroa/henkilö
Maksu: LC Pihtipudas/Emmit, 

FI03 5345 0820 0211 71, OKOYFIHH
Viesti: Karaoke/nimi, klubi

Sen jälkeen vahvistus puhelimitse tai sähköpostilla.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: 

Jatta Parkkonen p. 040 510 3873, jatta.parkkonen@gmail.com 
tai Pirjo Järvelin p. 040 534 2144, pirjo.jarvelin@fenerko.fi.

Kappalevalikoima saatavissa sähköpostitse linkkinä.
Majoitusvaraukset: Hotelli Niemenharju, Harjukatu 2, 

44800 Pihtipudas (400 m päässä kilpailupaikasta). 
Varaukset p. 020 786 6370, info@niemenharju.fi

Koto Hotelli Pihtipudas, Keskustie 2, 44800 Pihtipudas, 
varaukset p. 014 562 110.

Kilpailun jälkeen karaoketanssit.

Tervetuloa leijonat ja puolisot 
laulamaan Pihtiputaalle! 
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Lasten silmienhoidon tukeminen on välttämätöntä, sillä lasten silmien 
terveyden huononeminen voi vaikuttaa menestykseen tulevaisuudessa.
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O
ulun keskustassa sijaitsevalla 
Hupisaarten alueella on ollut 
erilaista ihmistoimintaa jo sa-
tojen vuosien ajan. Alueella on 
sijainnut muun muassa musket-
titehdas, sairaaloita, panimoi-
ta, puutarhoja, sahoja, myllyjä, 

uimahuoneita, lastentarha ja olutkapakoita. 
Erilaisista linnoitteista ja tervankuljetukseen 
tarvituista rakenteista on havaittavissa vielä-
kin jäänteitä.
 Merkittävin muutos alueella tapahtui 
Merikosken voimalaitoksen valmistuttua 
vuonna 1947, jonka jälkeen purouomat ovat 
olleet vesitettynä vain kesäisin.
 Tästäkin huolimatta Hupisaarten puro-
alue on ollut kaupungin merkittävin puisto-
alue kymmeniä vuosia ja paine puiston ym-

ja poikasalueiden rakentaminen, liettynei-
den suvantoalueiden syventäminen kalojen 
talvehtimiseen soveltuvaksi ja umpeenkasva-
neiden uomien avaaminen.
 Työt toteutettiin niin, että kesästä 2018 
lähtien purouomasto on pystytty pitämään 
vesitettynä ympärivuotisesti. Hankkeen ko-
konaiskustannukset olivat noin 270  000 
euroa, noin kolmasosa hankkeen kustan-
nuksista rahoitettiin maa- ja metsätalousmi-
nisteriön Kärkihanke-rahoituksella. 

Puroalueen kunnostustalkoilla 
suojellaan vesistöjä
Hupisaarten puroalue on ollut kaupungin merkittävin puistoalue 
ja Oulujoen suiston helmi jo kymmeniä vuosia. Veden saaminen 
puroihin ympärivuotisesti on ollut keskeinen kehittämiskohde ja 
kalaston kehittämisen kannalta luonnollisesti välttämätön tavoite.
YMPÄRISTÖLEIJONAT / jukka tuohino, pohjois-pohjanmaan ely-keskus 
ja arto iwendorff, i-piirin ympäristöjohtaja

pärivuotiselle kehittämiselle kasvoi kasva-
mistaan. Veden saaminen puroihin ympäri-
vuotisesti oli keskeinen kehittämiskohde ja 
kalaston kehittämisen kannalta luonnollisesti
välttämätön tavoite.

Purouomasto käyttöön 
ympärivuotisesti
Purojen kalaston palauttamisesta heräsi vaka-
vampaa keskustelua 1990-luvun lopulla, sa-
maan aikaan kun Merikosken kalatien raken-
tamista valmisteltiin. Kalatie otettiin käyttöön 
vuonna 2003, mutta purouomien kunnostus 
päästiin aloittamaan vasta vuonna 2017.
 Kunnostusten aloitusta edelsi poikkeuk-
sellisen yksityiskohtainen selvittely-, kokeilu-
ja suunnitteluprosessi. Pääasiallisina kun-
nostustoimenpiteinä olivat erilaisten kutu- 

Veden saaminen puroihin 
ympärivuotisesti oli kalaston 
kehittämisen kannalta 
välttämätön tavoite.
KUVAT: JUKKA TUOHINO
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 Purouomien yhteispituus on hieman yli 
kaksi kilometriä. Merkittävä osa kustannuk-
sista johtui paikan sijainnista kaupungin kes-
kellä sekä alueen rikkaasta historiasta, joka 
otettiin huomioon kaikessa suunnittelussa. 
 Purojen kunnostuksesta saatiin valta-
vasti positiivista palautetta ja valtakunnallista
huomiota jo hankkeen toteutuksen aikana 
ja sen jälkeen. Paras palaute on saatu kalas-
tolta, joka on ottanut uomat käyttöönsä heti 
ensimmäisestä kesästä lähtien. Kunnostuk-
sen jälkeen puroihin istutettiin sukukypsiä 
taimenia, jotka kutivat puroihin jo samana 
syksynä. Myös merestä on noussut taimenia 
ja muitakin lajeja kutemaan puroihin.
 Kutukalojen syksyisestä bongauksesta 
otsalampun valossa on tullut uusi harrastus 
monelle kaupunkilaiselle ja kesäisin järjestet-
tävät purokunnostustalkoot ovat keränneet 
runsaasti osallistujia. Syksyisin järjestettävästä
Kutujenyö-tapahtumasta on muodostunut 
yleisömenestys, johon Oulun lionitkin ovat 
osallistuneet. Jokavuotiset kunnostustalkoot 
on helppo tapa päästä mukaan tärkeään työ-
hön. Näin elvytetään uhanalaisia kalakanto-
ja ja suojellaan vesistöjä. Hanke toteutettiin 
yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun Ener-
gian, Luonnonvarakeskuksen ja Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen kanssa.• 

L
C Lahti/Ankkurit on palkittu jo 
aiemmin samasta Lahti Green City 
-projektista myös Lions-liiton ym-
päristöpalkinnolla 2021. Myös kan-
sainvälinen järjestö Lions Clubs 

International on myöntänyt LC Lahti/Ank-
kureille Kindness Matters -palvelupalkin-
non keväällä 2022.
 Lahden kaupungin myöntämä ympä-
ristöpalkinto on myönnetty kiitokseksi pitkä-
jänteisestä ja vaikuttavasta työstä luonnon 
monimuotoisuuden tukemiseksi.
 LC Lahti Ankkurit on kahtena vuonna 
koordinoinut erityisesti nuoria osallistavia 
ja vieraslajien torjuntaan keskittyviä talkoi-
ta, joilla on luontotietouden ja monimuo-
toisuuden edistämisen lisäksi tuettu paikal-
lista nuorten harrastustoimintaa.
 Lions Lahti Green City -projekti on lion 
Anne Vanhalan ideoima LC Lahti/Ankku-
reiden koordinoima yhteistyöhanke, jonka 
päätavoitteina on luoda nuorille mielekästä

LC Lahti/Ankkureille 
vuoden 2022 ympäristöpalkinto
Lahden kaupunki myönsi lionsklubille ympäristö-
palkinnon pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta työstä 
luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi.
anne vanhala

tekemistä ja sekä tuottaa hyötyä ympäris-
tölle. Hanke on ollut käynnissä aikoina 
7.6.–7.7.2021 ja 2.5.–8.7.2022. Hankkeessa
urheiluseurojen nuoret yhdessä partio-
laisten ja Lahden nuorisopalvelun nuo-
rien kanssa ovat kitkeneet pois talkootyönä 
Lahden kaupungin alueelta eläin- ja kasvi-
peräisiä vieraslajeja, kuten espanjansirue-
tanoita, jättipalsamia ja komealupiinia.
 Palveluhankkeessa ovat mukana Lahden
alueen lionit, LC Lahti/Ankkureiden lisäksi 
LC Lahti/Vesijärvi, LC Lahti/Vellamot, LC 
Lahti/Kariniemi ja LC Lahti/Laune, urheilu-
seurat, Lahden nuorisopalvelut, Lahden 
kaupungin metsätoimi ja ympäristöpalvelut,
Lahden viherpalvelut, Luontoturva Ky, Sal-
pakierto, Hämeenmaa sekä rahoittajana 
ELY-keskus.
 Projektiin osallistui kaikkiaan lähes 150 
henkilöä, joista nuoria noin 100 ja pelkäs-
tään heidän työpanoksensa kyseiseltä ajalta 
on 1 500 henkilötyötuntia, 200 työpäivää.•
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Ympäristöpalkinto luovutettiin Lahden torilla 24.9.
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Y
mpäristöön liittyvät tapahtu-
mat on hyvä tehdä yhdessä eri 
kumppaneiden kanssa, sillä 
silloin saamme niihin enem-
män vaikuttavuutta. Yhteistyö 
helpottaa tekemistä ja saamme 
kaivattuja käsipareja avuksi. 

Klubien yhteiset projektit ovat myös suosi-
teltavia ja siitä on hyvä esimerkki tämäkin 
tapahtuma. Leijonia oli mukana monesta 
klubista.
 Tapahtumassa kävi noin 200 tutustujaa 
kiertämässä eri pisteissä. Tapahtumassa vie-
raili lapsia läheisestä tarhasta ja myös ikäih-
misiä. Todella paljon paikalla oli maaham- 
me tulleita pakolaisia ja opiskelijoita.

Siivoa ja kierrätä -tapahtumassa 
opastettiin vastuulliseksi kuluttajaksi
Vuolle Setlementti järjesti Siivoa ja kierrätä -tapahtuman 
Oulussa. Mukana tapahtumassa olivat lionien I-piiri, 
Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto.
YMPÄRISTÖLEIJONAT / eija tuomaala, i-piirin piirikuvernööri

Saamme lisää 
vaikuttavuutta, 
kun teemme ympäristö-
tapahtumat yhdessä 
kumppaneiden kanssa.

Ympäristötapahtuman toimintapisteillä 
tutustuttiin erilaisiin ympäristöä 
suojeleviin toimintatapoihin: 

• Pidä huolta vesistöstä! Tumpit ja  
 purkat pois luonnosta. Jaoimme tietoa
 roskien ja mikromuovien
 kulkeutumisesta vesistöihin, 
 järjestimme tietovisan ja kerroimme
 ”Vesi vanhin voitehista”-kyselystä. 
 Taskutuhkakuppi herätti kiinnostusta.

• Vähennä ruokahävikkiä ja kierrätä
 keittiössä. Jaoimme muun muassa
 Hukantorjuntapitsan ohjeita.

• Kurkkaa kompostiin mikroskoopilla!
 Opastimme myös kompostorin
 valmistamista ja maatumisen
 tutkimuksia mikroskoopilla. 
 Oli myös kompostin tarkistuslista eli  
 mitä saa laittaa ja mitä ei.

• Kuvaa ja kerro roskan tarina. Saimme  
 kuulla mielenkiintoisia tarinoita, 
 miten roska syntyy ja mikä sen vaikutus  
 on meidän vesistöihimme. 

• Opetettiin kierrätysmateriallista
 makrameen tekoa. Paikka oli myös
 kirjojen kierrätystä varten. Ympäristön
 ennallistamista taiteen avulla
 ja huomion herättely, oli erittäin
 mielenkiintoinen rasti. 

• Lähiluonto siivottiin roskista. 

• Piha-alueella tarjottiin evästä 
 ja roskat lajiteltiin oikein.

SUOJELE YMPÄRISTÖÄSI
 Neljän tunnin aikana kierrettiin infopis-
teestä toiseen ja passeja leimattiin. Kun passi 
oli täynnä, sillä sai osallistua arvontaan.
 Ympäristöleijonien yksi päätavoite on, 
että tulevasta sukupolvesta tulee vastuullisia
kuluttajia sekä ympäristöstä ja luonnosta 
huolehtivia kansalaisia. Nuoria kannattaa 
kutsua mukaan Kulmat kuntoon -tapahtu-
miin. Samalla levitämme positiivista mieli-
kuvaa toiminastamme.
 Monen nuoren kanssa pohdimme asioita,
mutta yksi tarina jäi mieleen erityisesti. 
Lääkkeiden oikeasta kierrätyksestä nuori 
kuvasi kortin, jossa asiasta kerrottiin. ”Oota-
han kun menen kotiin, niin valistan mutsia.
Hänen mielestään lääkkeet vedetään alas 
vessanpöntöstä.”•
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Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia tarinoita, miten roska syntyy ja mikä sen vaikutus on vesistöihimme.
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A
rvokyselyn näkökulmana oli ni-
menomaan toimintamme pe-
ruskysymykset – miksi olem-
me, mihin uskomme ja mitä 
tahdomme. Eli strategiakielellä 
missio, arvot ja visio. Tulevai-
suuden tavoitteita ja toimenpi-

teitä kartoitetaan tammikuussa järjestettä-
vässä seuraavassa kyselyssä.
 Kyselyyn tuli 2 795 suomenkielistä ja 131 
ruotsinkielistä vastausta. Vastaajista kaksi 
kolmasosaa oli miespuolisia. Vastaajat jakau-
tuivat melko tasaisesti jäsenyysajan mukai-
sesti. Vastaajissa painottui hieman kymme-
nen vuotta tai alle jäsenenä olleet sekä yli 30 
vuotta jäsenenä olleet.

Arvot
Kysymyksessä ”Millaisia arvoja tulevaisuu-
den lionstoiminnan tulisi edustaa?” ehdot-
tomasti tärkeimmäksi arvoksi nousi aut-
taminen. Toiseksi tärkeimmäksi nähtiin 
paikallisuus ja kolmannen sijan saivat luo-
tettavuus ja yhteisöllisyys. 
 Avoimien vastausten ehdotuksissa oli 
tunnistettavissa muutamia pääteemoja: joh-
tajuuteen ja toimintatapoihin liittyvät, pai-
kallisen toiminnan erilaiset muodot, pal-
velun erilaiset sanoitukset, kestävä kehitys, 
näkyvyys sekä mahdollistaminen.

Mitä tahdomme?
Kysymyksellä ”Tulevaisuuttamme kuvaa 
parhaiten?” sanoitettiin tahtotilaamme eli 
visiota. 
 Kyselyyn annetuista lause-ehdotuksista 
nousi kaksi jäsenistön suosikkia – ”Merki-
tyksellistä auttamista yhdessä onnistuen” ja 
”Lion – vaikuttavia ja vastuullisisia tekoja 
yhteiseksi hyväksi”. Nämä otettiin jatkotyös-
töön strategiaryhmän työpajaviikonvaih- 
teeseen.

Miksi olemme?
Toimintamme tarkoitusta kartoitettiin kah-
della kysymyksellä ”Lions-järjestön tarkoitus
on” ja ”Tulevaisuudessa suomalaisessa lions-
toiminnassa on tärkeää”. Kysymysten vastaus-

Arvokysely innosti vastaamaan
Lions-strategiatyön ensimmäinen laaja jäsenkysely järjestettiin 
lokakuussa. Vastaajamäärä nousi erittäin hyväksi. Melkein kolme tuhatta 
vastaajaa eli noin 17 prosenttia jäsenistöstämme antoi arvokkaan 
näkemyksensä toimintamme tulevaisuudesta.
LIONS 2030 STRATEGIA / nina moilanen ja timo tanskanen, strategiatyöryhmän puheenjohtajat

LIONS-JÄRJESTÖN TARKOITUS ON

TULEVAISUUDESSA SUOMALAISESSA LIONSTOIMINNASSA ON TÄRKEÄÄ

skaala oli ”täysin eri mieltä – täysin samaa 
mieltä” siten, että vastaukset saivat arvon 1−4. 
 Tulosten keskiarvoissa kärkeen nousivat 
vastaukset, joissa järjestön toiminnan tar-
koituksena on auttaa ja palvella lähimmäi-
siämme kotimaassa, lisätä yhteisöllisyyttä ja 
antaa panos kestävän tulevaisuuden raken-
tamiseen sekä olla maineeltaan uusia jäseniä 
houkutteleva.
 Tulevaisuudessa suomalaisessa lionstoi-
minnassa tärkeinä nähtiin erityisesti teke-
mällä auttaminen ja lasten ja nuorten hyvin-
voinnin tukeminen.

Palvelua ja hyväntekeväisyyttä
Kysymyksellä ”Toimintaamme kuvaa parhai-
ten” halusimme saada näkemyksiänne jär-
jestön perusluonteen tarkentamiseen. Tämä 
synnyttikin erinomaisia perusteltuja kom-
mentteja avoimiin vastauksiin. 
 Kansainvälisen järjestön ”We Serve” -mo-
ton pohjalta palvelujärjestönä toimiminen 
nähtiin edelleen hyväksi, mutta palveluun 
liitettiin myös negatiivisesti arvottavia sävyjä 
palvelijuudesta. Suomenkielinen käännös ei 
ole yhtä selkeän tehokas kuin alkuperäinen 
englanninkielinen. >>>
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Strategiatyöpaja järjestettiin 5.–6.11. Turun kristillisellä opistolla. 
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yhmän intensiivinen etätyösken-
tely muuttui vieläkin intensiivi-
semmäksi tiukasti aikataulute-
tuksi kehittämistyöksi. Iloisten 
jälleennäkemisten lisäksi koro-
na-ajan vaikutuksesta johtuen 
osa työryhmäläisistä tapasi toi-

sensa ensimmäistä kertaa kasvotusten.
 Kotimatkan koittaessa totesimme hyvillä
mielin viikonvaihteelle asetettujen tavoittei-
den toteutuneen hyvän valmistautumisen ja 
avoimen tulevaisuuteen katsovan työskentely-
otteen ansiosta. Pystyimme kääntämään nä-
kemyserot hyvässä hengessä tapahtuneeksi 
kehittäväksi keskusteluksi.

Strategiatyö puolimatkassa 
kohti vuosikokousta
Innostunut puheensorina täytti seminaaritilan 
Turun kristillisellä opistolla pyhäinpäivän viikonvaihteessa. 
Melkein vuoden toiminut strategiaryhmä kokoontui 
toiseen työpajaviikonvaihteeseensa. 
LIONS 2030 STRATEGIA / timo tanskanen, strategiatyöryhmän puheenjohtaja

 Turun työpajaviikonvaihde oli keskeinen 
etappi strategiaprosessissamme. Juuri päätty-
neen arvokyselyn tulokset otettiin heti käyt-
töön toimintamme tahtotilaa, arvoja ja tar-
koitusta kiteytettäessä. Avoimet vastaukset 
analysoitiin tarkasti ja niitä hyödynnettiin 
etenkin vision sanoittamisessa.

 Miltei yhtä vahvan kannatuksen toi-
mintamme kuvauksena sai käsite hyvän-
tekeväisyysjärjestö. Hyväntekeväisyys-
järjestön nähtiin pitävän sisällään kaikki 
muutkin vaihtoehdot. Puhtaasti avustus-
järjestöksi profiloituminen oli vähiten 
suosittua.

Arvokeskustelut ovat olleet 
arvokkaita
Viimeisenä kysymyksenä kartoitimme 
kokemuksianne klubeissa syksyn aikana 
käydyistä arvokeskusteluista, joista olem-
me saaneet paljon hyvää palautetta. 
 Sama kokemus näkyi vastauksissa. Jä-
senkyselyyn vastanneista 67 prosenttia oli 
osallistunut klubinsa arvokeskusteluun. 
Kyselyn väitteestä ”Klubissani käyty arvo-
keskustelu oli hyödyllinen” oli keskuste-
luun osallistuneista osittain samaa ja täy-
sin samaa mieltä 92 prosenttia. Kokemus 
oli siis positiivinen. Täysin eri mieltä oli 
vain kolme prosenttia vastaajista.
 Lämmin kiitos vastausaktiivisuudes- 
tanne ja panoksestanne suomalaisen lions-
toiminnan tulevaisuuden rakentamisessa!•
Lisää jäsenkyselyn kaavioita on
liiton kotisivuilla www.lions.fi/jarjesto/
suomen-lions-liitto-jarjestona/
lions-2030-strategia/.

>>>

Strategiaryhmän esitys kuvernööri-
neuvostolle suomalaisen lionstoiminnan 
tulevaisuuskuvaksi vuoteen 2030:

VISIO
Lions – Suomen merkityksellisin auttaja

ARVOT
• Auttaminen 
 – Autamme yhdessä toimien ja tukien

• Luotettavuus 
 – Toteutamme mitä lupaamme

• Paikallisuus 
 – Paikallisesti kaikkialla maailmassa

 • Yhteisöllisyys 
 – Olemme yhdessä enemmän

MIKSI OLEMME 
Lionstoiminnan tarkoitus on auttaa
ja palvella lähimmäisiä. Haluamme 
tarjota kaikille mahdollisuuden olla 
rakentamassa kestävää tulevaisuutta.

LIONSTOIMINNAN TULEVAISUUS

Juuri päättyneen 
arvokyselyn tulokset 
otettiin heti käyttöön.
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ALUEELLISTEN LIONJOHTAJIEN
KOULUTUSINSTITUUTTI 

(RLLI) 2023 
Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutin

työpaja järjestetään 11.–12.2.2023 Jyväskylässä. 
Instituutti järjestetään hybridimuotoisena, 
eli ennen ja jälkeen työpajaa on etäluentoja 
ja työpajaviikonlopun aikana keskitytään 

taitoasioiden harjoitteluun.
 Kurssin tavoitteena on myös tutustua uusiin 

leijonaystäviin iloisissa ja kehittävissä tunnelmissa.

Valmennus alkaa lauantaina klo 9.00. 
Etäpäivät ovat 2.2.2023 ja 16.2.2023. 

Instituuttiin otetaan 36 lionia.

Koulutuksen sisältöjä ovat muun muassa
• Lionismin perusteet 

• Tiimityö 
• Moninaisuus

• Paikalliset tavoitteet 
• Ajanhallinta

• Julkinen puhe ja siihen valmistautuminen
• Henkilökohtainen toiminta-ajatus 

• Jäsenten motivointi

Hakuaika 7.11.2022–6.1.2023. 
Hakulomake löytyy liiton kotisivuilta www.lions.fi.

Osallistumismaksu 350 euroa (arvio) kattaa 
etävalmennusosion, työpajan, majoituksen (pe-su), 
ruuat ja tilavuokrat. Kannattaa selvittää oman piirin 

piirikuvernööriltä piirin mahdollinen tuki.

RLLI – Regional Lions Leadership Institute -työpaja perustuu 
päämajan alueellisen lionjohtajien instituutin materiaaleihin, mutta 
järjestetään Suomessa omaan toimintaympäristöömme sopeutettuna. 

Työpajasta saat taitoja myös työelämään ja muihin tilanteisiin,
 joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja, koska valmennuksen 

aiheet ovat pääosin yleisellä tasolla sovellettavissa. Koulutus on 
avoin kaikille leijonille ja täysi-ikäisille leoille, jotka ovat kiinnostuneet 

henkilökohtaisten johtajuustaitojensa kehittämisestä.

Tammikuussa seuraava jäsenkysely
Syksyn aikana järjestetyissä 21 piiri- ja toimialatyöpajassa 180 
aktiivitoimijaa ovat pohtineet piirien ja liiton toiminnan kehit-
tämistä nimenomaan klubien ja jäsenistön tarpeet huomioi-
vammaksi. Myös klubien arvokeskusteluista saatu palaute huo- 
mioitiin. Nämä muodostivat tärkeän materiaalin tavoitteiden ja 
toimenpiteiden jäsentämiselle.
 Työpajan päätavoite oli valmistella aineisto marraskuun lo-
pun KVN-kokoukseen käsiteltäväksi. 
 Kuvernöörineuvoston marraskuun kokouksen yhteydessä 
järjestetyssä työpajassa jatkotyöstettiin toimintamme tavoitteita
ja keskeisiä toimenpideohjelmia tammikuussa järjestettävää seu-
raavaa jäsenkyselyä varten. Tulevan kevään aikataulun täyttää- 
kin strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden konkretisoiminen.•

PDG Markku Vesikallio jäsensi toimenpideohjelmien luonnostelua. 
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L
ions Quest -arvot muodostavat 
pohjan, joka toimii perustana ryh-
mien toiminnalle. Ohjelman avul-
la ongelmia voidaan ratkaista käy-
tännönläheisin keinoin.
     Elämisentaitoja Lions Quest 
-kurssilla osallistujat harjoittelevat 

konkreettisesti ryhmäytymistä ja saavat ko-
kemuksia ryhmäprosessin tapahtumasta ja 
sisällöstä. Luokassa ryhmiin jakautuminen 
tapahtuu sattumanvaraisesti erilaisin haus-
koin keinoin.
 Harjoituksissa korostuu oppilaiden eri-
lainen osallisuus pohtien ja keskustellen ryh-
män jäsenten kesken. Oppilaiden tekemien 
harjoitusten avulla vahvistuvat luokan sisäi-

Lions Quest -ohjelmalla ohjataan 
lapsia ja nuoria hyvään tulevaisuuteen
Lions Quest -koulutusohjelman avulla lapsille ja nuorille 
opetetaan elämisentaitoja, kuten esimerkiksi erilaisia tunnetaitoja, 
toisten kunnioitusta, vastuuta ja arviointikykyä. Koulutukseen 
osallistuvat henkilöt saavat kurssilta runsaasti työkaluja ja neuvoja, 
joilla voidaan tukea lapsia ja nuoria heidän haasteissaan. 
LIONS QUEST / virpi lukkarla, lions quest -työryhmän puheenjohtaja

Oppilaiden tekemien harjoitusten 
avulla vahvistuvat luokan 
sisäinen turvallisuus ja erilaisuuden 
hyväksyminen.
KUVA: HENRI VALKEINEN

nen turvallisuus ja erilaisuuden hyväksymi-
nen sekä keskustelu- ja vuorovaikutustaidot. 
 Oppimisympäristöjen turvallisuus, viih-
tyvyys ja kannustavuus luovat kasvualustan 
luovuudelle ja ilon kautta oppimiselle. Vä-
littävä ja arvostava vuorovaikutus rohkaisee 
oppilasta ilmaisemaan ja pohtimaan hänelle 
merkityksellisiä asioita.
 Oppiminen on erottamaton osa hyvän 
elämän rakentamisessa. Lions Quest -koulu-
tusohjelma on tarkoitettu kaikille niille, jotka 
työskentelevät ja ovat osallisia lasten ja nuor-
ten elämässä. Tämän ohjelman avulla me lio-
nit voimme vaikuttaa laaja-alaisesti lasten ja 
nuorten elämään, ohjata heitä rakentavalla 
tavalla hyvään tulevaisuuteen.• 

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksiin 
osallistuneiden palautteita: 

• Paras ja käytännönläheisin koulutus
 missä olen ollut.
• Koulutus vahvisti omaa ammatillista
 identiteettiä.
• Materiaalia on runsaasti ja se vastaa 
 moneen haasteeseen, joita kohtaan 
 työssäni.
• Todella monipuolinen ja tutkittuun
 tietoon pohjautuva koulutus.
• Tästä on oikeasti hyötyä opettajalle.
 Kiitos!

MONIPUOLINEN KOULUTUS
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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. Keväällä 2023 kalenterissamme 
ovat myös ruotsinkieliset peruskoulutukset 
Espoossa ja Vaasassa. Koulutuskalenteri: www.
lions.fi/lions-quest/lionsklubilaiselle/koulu-
tuskalenteri/. 

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 ohjaajille
sekä muille lasten ja nuorten liikuntakasvat-
tajille. Liikuntaseurakoulutuksen hinta on 
248 euroa (sis. alv). Koulutuksen yhteydessä 
osallistujat saavat sähköistä ja painettua ma-
teriaalia. 
 Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä 
määrä osallistujia ilmoittautuu. Osallistujat 
saavat kurssin kutsukirjeen tai peruutustie-
don 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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Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma

KOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2023
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YHTEYSTIEDOT

www.lionsquest.fi

• PIIRIEN LIONS QUEST -PUHEENJOHTAJAT
 katso www.lionsquest.fi/yhteystiedot

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

• LIONS QUEST -KOULUTUSSIHTEERI 
 Mari Koivisto
 mari.koivistot@lions.fi, p. 050 400 8775 
 ma–ke klo 13–15.45 ja to–pe klo 9–12
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AIKA PAIKKAKUNTA PIIRI

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

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

KUUKAUSI

HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTIKUU

AIKA PAIKKAKUNTA PIIRI

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

HELMIKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

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

ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI
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ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST ESITTÄYTYY

K
uka olet, mikä on klubisi ja roolisi 
Quest-työssä? 
Olen Tarja Huovinen-Räisänen, 
entinen presidentti LC Oulu/
Hannoista, I-piiristä. Lionsvuo-
sia jäsenenä on takana 18. Myös 
ladytoiminta tätä aikaa ennen on 

tuttua.
 Työskentelen Oulussa ympärivuorokau-
tisessa varhaiskasvatuksessa kasvattajana. 
Vapaa-aikana hyväntekeväisyys ja palvelu 
LC Oulu/Hannoissa onkin täten erityisesti 
sydäntäni lähellä, koska me Hannat, esiku-
vamme suurnaisen Hanna Åströmin tavoin, 
teemme hyväntekeväisyystyötä ja lahjoituk-
sia lasten ja nuorten parhaaksi ja hyväksi. 
 Syksyllä 2022 aloitin I-piirin vastaavana 
Quest-puheenjohtajana. Siinä tärkeimmät 
tehtävät ovat Quest-koulutusten ja -rahoitus-
ten tiedottaminen piirin sisällä, sekä klubien 
rahoituspäätösten vastaanottaminen ja yh-
teistyö liiton Quest-koulutussihteerin Mari 
Koiviston kanssa.
 Miten I-piiri osallistuu Quest-toimintaan?
I-piirissä ymmärretään lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin sekä elämäntaitojen tärkeys. Ym-
märrämme opettajien ja kasvattajien roolin 
oppilas- ja lapsiryhmien ryhmäyttämisessä 
sekä nuorten itseluottamuksen, tunne-, vuo-
rovaikutus- ja päätöksentekotaitojen sekä 
hyvinvointiosaamisen vahvistamisessa. Ar-
vostamme kovasti tätä tieteellisesti tutkit-
tua Lions Quest -koulutusohjelmaa. I-pii-
rissä klubit ovat vuosien varrella tukeneet 
Quest-koulutettuja oikein hyvin ja koulu-
tukset on saatu hyvin toteutettua.
 Miten voisimme mielestäsi entistä parem-
min kannustaa lioneita ja klubeja mukaan tä-
hän tärkeään aktiviteettiin? 
Quest-ohjelmaa on toteutettu Suomessa jo 
pitkään, 30 vuoden ajan. Eli varsin tarpeelli-
nen ja hyväksi havaittu menetelmä meillä on 
aktiviteeteissä. Uskon, että dosentti Markus 
Talvion työryhmällä ja johdolla parhaillaan 
tehty materiaalin uudistaminen ja verkko-
koulutuksen suunnittelu pilotointeineen, 

Tule mukaan viemään supertaitoja elämään
I-piirissä ymmärretään lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä elämäntaitojen tärkeys. 
Piirin klubit ovat vuosien varrella tukeneet Quest-koulutettuja ja koulutukset on saatu 
hyvin toteutettua, kertoo I-piirin Lions Quest -puheenjohtaja Tarja Huovinen-Räisänen.
LIONS QUEST / mari koivisto, lq-koulutussihteeri

mahdollisten uusien epidemioiden vuoksi ja 
haja-asutusalueille, lisäävät tarvetta ja veto-
voimaa Quest-ohjelmaan.
 Kannustusta Questiin jäsen- ja klubita-
solla varmasti voidaan lisätä myös siten, että 
piirin Quest-puheenjohtajat ja piirikuver-
nöörit koulutetaan ja täten sitoutetaan vie-
mään innostuneesti Quest-asiaa eteenpäin. 
Tiedon lisääntyminen asiasta kasvattaa ym-
märrystä ja tarvetta entisestään, silloin se on 
myös helppo ottaa osaksi klubien ja piirien 
toimintasuunnitelmia.
 Myös Quest-koulutettujen kokemusten 
hyödyntäminen, heidän pyytämisensä klubi- 
iltoihin esittelemään opittua ja toteuttamaan 
harjoitteita klubin sisällä, voisi olla hyvinkin 
klassinen hyvä tapa laajentaa innostunei-
suutta. Unohtamatta, että omat pimeät nur-
kat on välillä hyvä valaista ja miettiä, olisiko 
jo aika klubissa kouluttaa oma kasvatus- ja 
opetustyötä tekevä jäsen.
 Muita terveisiä lehden lukijoille?
Vaikeiden koronavuosien jälkeen varsin epä-
vakaassa maailmantilanteessa lasten ja nuor-

ten paha olo on lisääntynyt. Haluan kannus-
taa ja innostaa kaikkia klubeja tarttumaan 
tähän Quest-aktiviteettiin. Tule tekemään 
kanssamme hyvää. Lisäämään sosiaalista hy-
vinvointia. Viemään eteenpäin näitä super-
taitoja elämään.
 Yksi suuria asioita hyväntekeväisyydessä 
ja palvelussa on se, että saa olla muiden mu-
kana työssä, joka vaikuttaa ja muuttaa ihmis-
elämiä. Lions Questin kautta pääsee helposti
vaikuttamaan yhteiskunnassa tärkeimpiin 
eli lapsiin ja nuoriin sekä sitä kautta muutta-
maan myös meidän kaikkien elämää. Toivon 
sinulle hyvää ja merkityksellistä lionskautta.
Muista, että aina auttaessasi toista, autat myös
itseäsi.• 

Epävakaassa maailmantilanteessa lasten ja nuorten 
paha olo on lisääntynyt.
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Lions Questin kautta pääsee helposti vaikuttamaan 
yhteiskunnassa tärkeimpiin eli lapsiin ja nuoriin, 

Tarja Huovinen-Räisänen sanoo.
KUVA: TARJA HUOVINEN-RÄISÄSEN KOTIARKISTO



36

A
urinkokeitin perustuu LC Hel-
sinki/Pohjois-Haagan vuonna 
1997 kehittämään laitteeseen, 
joka mahdollistaa aurinkovoi-
man käytön kotitalouksissa 
ruuanvalmistukseen. Vuonna 
1997 Pohjois-Haagan leijonat 

lahjoittivat 31 keitintä kenialaiseen kylään.
 Seuraavaan vuonna 2016 aloitettuun 
projektiin osallistuivat Pohjoismainen yh-
teisö NSR sekä järjestömme kansainvälinen 
säätiö LCIF.
 Saimme tilaisuuden kertoa hankkees-
tamme myös YLE-radion aamulähetyksessä
ja sen seurauksena mukaan ilmoittautui 
myös yksityinen rahoittaja huomattavalla 

Aurinkokeitin menestyy Keniassa
Aurinkokeitin-projekti Keniassa on ollut menestys ja nyt on tullut aika jatkaa. 
Projekti on ollut koronaepidemian vuoksi lähes kaksi vuotta pysähdyksissä.
AURINKOKEITIN-PROJEKTI / pid jouko ruissalo, työryhmän puheenjohtaja ja pdg heikki saarinen, projektipäällikkö

Käyttäjät tutustuvat omaan, 
uuteen keittimeensä.
KUVA: HEIKKI SAARINEN

summalla. Kaikki toimitukset tehtiin suo-
malaisin voimin.

Keittimiä käytetään 
monipuolisesti
Keitinten toiminnasta Kenian olosuhteissa ei 
etukäteen ollut varmaa tietoa. Oikeaa tietoa 
tarvittiin jatkamiseen ja niinpä pyysimme 
keväällä 2022 paikallista alueen ja keittimen 
asiantuntijaa raportoimaan toimitettujen 
keitinten tilanteesta.
 Raportti saatiin heinäkuussa 2022 ja se 
rohkaisi jatkamaan hanketta. Keitintä käy-
tetään monipuolisesti ruoanvalmistukseen. 
Tulokset olivat todella hyvät ja käyttäjät oli-
vat laitteeseen tyytyväisiä.

 Raportin mukaan muutamat käyttäjät 
ovat aloittaneet jopa yritystoiminnan muun 
muassa leipien ja kakkujen valmistajina. 
Keittimellä voitiin valmistaa kaikkea ruokaa, 
joka tarvitsee valmistumiseen alle 150 asteen 
lämpötilan.
 Sillä todettiin olevan myös tärkeä rooli 
veden desinfioimisessa juotavaksi. Parhaim-
millaan keitin saavuttaa jopa 170 asteen läm-
pötilan, mutta paistamiseen se ei sovellu.
 Myös tekninen laatu on ollut hyvä. Pieniä 
korjauksia on tehty, mutta paikallinen am-
mattitaito on riittänyt ongelmien ratkaisuun. 

Materiaaleja Keniasta
Ensimmäinen NSR-projekti aloitettiin val-
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vastaanottajalle. Myös muut rahalahjoitukset 
ovat tervetulleita.
 Mikäli kiinnostusta hankkia keitin toi-
mitettavaksi Suomeen ilmenee, niitä voi-
daan valmistaa Suomessa hintaan 150 euroa. 
Keittimen on todistettu toimivan meidänkin 
kesäisissä olosuhteissamme. Tarjolla on ra-
joitettu erä johtuen talkootyöstä.•
Laaturaportti on kokonaisuudessaan 
nähtävissä osoitteessa 
www.verkkoviestin.fi/lionshkipohjoishaaga/

punch -menetelmällä. Osat esivalmistaan 
siten, että keittimen kasaamiseen ei tarvita 
erikoistyökaluja. Työkaluiksi riittää vasara, 
pora, ruuvimeisseli ja veitsi. Keittimet koo-
taan Kakamegassa Länsi-Keniassa lion, PCC, 
ID Rajinder Pape Sembin varastohallissa.
 Keitinten jakelun ovat toteuttaneet pai-
kallisten naisyhdistysten toimijat. Ennen toi-
mitusten aloittamista jakelijoiksi ja koulutta-
jiksi valitut 40 henkilöä koulutettiin kahdella 
kahden päivän kurssilla sen varmistamiseksi, 

Keitintä käytetään 
monipuolisesti 
ruoanvalmistukseen.

• Pohjoismaisena yhteistyönä toteutettu
 kaksivuotinen palveluprojekti,
 Aurinkokeittimiä Keniaan on ollut
 Suomen toteuttama.

• Projekti käynnistyi 2016 Pohjoismaisen
 yhteistyöneuvosto NSR:n päätöksen
 jälkeen.

• Jakelusta kyliin ovat vastanneet
 Lions-järjestön kouluttamat avustajat.
 Käytännön toimituksesta ovat
 vastanneet suomalaiset.

• Projekti päättyi kaudella 2016–2017.
 Jatkotoimet ja seuranta ovat jatkuneet 
 projektin jälkeen.

AURINKOKEITIN-PROJEKTI

mistamalla keittimen osat Suomessa. Runko 
oli vesileikattua filmivaneria. Saimme pro-
jektiin lahjoituksena UPM:ltä materiaalit 
300 keittimeen. Keittimiä toimitettiin kah-
den vuoden aikana Keniaan yhteensä 1 500 
kappaletta.
 Yksityishenkilön huomattavalla lahjoi-
tuksella aloitimme välittömästi seuraavan 
projektin. Edellisestä projektista viisastunee-
na päätimme, että kustannusten minimoimi-
seksi materiaalit tulisi löytää Keniasta. Olim-
me jo aiemmin suunnitelleet toisen polven 
metallirakenteisen keittimen ja sille löytyi 
osavalmistaja Nairobista.

Tuotanto Keniassa
Aurinkokeitin ei ole uusi keksintö. Sen on 
alun perin kehittänyt unkarilainen NASAlla 
työskennellyt fyysikko Maria Telkes (1900–
1995). Hän on saanut NASAlta kunnianimi-
tyksen: The Solar Queen.
 Keittimen runko valmistetaan 0,5 millin 
galvanoidusta pellistä niin sanotulla Turret 

että keittimet tulevat hyvään käyttöön ja oi-
keisiin paikkoihin. Toimintamalli osoittautui 
erinomaiseksi laatupalautteenkin mukaan.

Lisätoimituksia toivotaan
Keitinten hyvä menestys käytössä on joh-
tanut paikalliset toivomaan lisätoimituksia. 
LC Helsinki/Pohjois-Haaga on päättänyt jat-
kaa projektia koronapandemian vähitellen 
helpottaessa. Ystävämme Keniassa ovat il-
moittaneet olevansa valmiit jatkamaan. Kun 
yhteistyö on osoittautunut toimivaksi ja luo-
tettavaksi ovat edellytykset jatkolle hyvät. 
 Projektin jatko on rahoituksesta kiinni. 
Rahoittajia haetaan kampanjatoimenpiteil-
lä. Klubit ja yksityiset henkilöt voivat osal-
listua  myös liiton kotisivujen lahjoitussivun 
tai verkkokaupan kautta lahjoittamalla keit-
timen Keniassa tuotettavaksi ja toimitetta-
vaksi. Tuet samalla leijonien ympäristötyötä. 
Keittimen omakustannushinta on 120 euroa.
 Liiton verkkosivuille tulee mahdollisuus 
lahjoittaa keittimen arvo aineettomana lah-
jana. Lahjoitettu tuote toimitetaan Keniassa 

Aurinkokeittimellä valmistetut vanilja- ja hedelmäkakut juuri uunituoreina.
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Y
leisöä viime kesän jokaisessa 
konsertissa Lahdessa, Järven-
päässä ja Helsingissä oli muka-
vasti, mutta enemmänkin olisi 
katsomoon mahtunut. Konsert-
tien lisäksi orkesterin jalkautu-
mispäivänä 21.7. kymmenen 

eri kamarimusiikkikokoonpanoa esiintyi 
eri puolilla Lahtea; kaupoissa, kahviloissa ja 
muun muassa uudessa museossa Malvassa. 
Päivä oli onnistunut ja mielekäs lisä harjoi-
tustentäyteisiin päiviin. 
 Vielä ennen juhlavuoden suunnitelmia 
lyhyt katse viime kesään lukuina.
 Osallistujia oli yhteensä 70, joista 39 nai-
sia ja 31 miehiä. Ikäjakauma oli tällä kertaa 
hyvin laaja. Nuorin osallistujamme oli 15- 
vuotias ja vanhin 30 vuotta. 

Orkester Norden täyttää 
ensi vuonna 30 vuotta
Takana on upea kesä Lahdessa kahden koronavuoden jälkeen. Lahden 
lyseolle ja Sibeliustalolle kokoontui harjoitusleirille energinen ja lahjakas 
70 hengen joukko nuoria muusikoita ja kahdeksan heitä ohjaavaa 
kouluttajaa. Leirin jälkeen orkesteri esiintyi kolmessa eri konsertissa.
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, kulttuurituottaja

Orkesterissa mukana 
20 eri kansalaisuutta
Orkesteriin voi hakea mukaan Pohjoismai-
den ja Baltian maiden kansalainen. Tänä 
vuonna mukana oli 20 eri kansalaisuuden 
edustajaa, joista suuri osa, 24 muusikkoa oli 
Suomesta. Kansalaisuuksien suuri määrä se-
littyi sillä, että kyseiset muunmaalaiset muu-
sikot opiskelevat Pohjoismaisissa tai Baltian 
maiden musiikkioppilaitoksissa ja näin ollen 
voivat hakea mukaan toimintaan. 
 Espanjalaisten suuri määrä tänä vuon-
na kiinnitti erityistä huomiota. Heidän tiivis 
joukkonsa toi ääntä ja temperamenttia lyse-
on käytäville. Kesän 2022 jälkeen kerätystä 
palautteesta voimme päätellä onnistuneem-
me järjestelyissä hyvin. Jopa 88 prosenttia 
vuoden 2022 osallistujista aikoo hakea uu-
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Orkesteriin voi hakea mukaan Pohjoismaiden tai Baltian maiden kansalainen. Haku käynnistyy joulukuun alussa.

delleen vuonna 2023. Luku on suuri ja olem-
me siitä onnellisia. 
  Osallistujille teetetyn kyselyn mukaan 
leirin ja kiertueen järjestelyt oli pääosin hoi-
dettu hyvin. Muutamia korjauksia tosin tu-
lemme tekemään seuraavan vuoden järjeste-
lyihin, mutta pääpiirteittäin kaikki sujui niin 
hyvin kuin saatoimme odottaa. 
 Lions-yhteistyön puolelta toivomme 
tulevina vuosina vielä lisää todellisia koh-
taamisia leijonien vapaaehtoisten ja orkes-
terilaisten välille. Leirin aikaisia muita akti-
viteetteja toivottiin lisää, joten toivottavasti 
ensi vuonna saamme innokkaan vapaaeh-
toisjoukon avuksi tähän. 
 Toivomuksia oli muun muassa urheilu-
henkisistä illoista. Tänä vuonna hankimme 
orkesterille koripallon ja pingismailat ja niitä 

”Kapellimestari Eivind 
teki erittäin hyvää työtä! 

Kaikki kapellimestarit eivät ole 
taitavia nuoriso-orkestereiden 
kanssa, mutta Eivind onnistui 

todella hyvin. Hän oli inspiroiva
 ja mieltä ylentävä.”

Orkesterin jäsen 2022
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käytettiinkin ahkerasti. Rankan harjoittelun lisäksi on hyvä olla 
muutakin ohjelmaa tarjolla vastapainoksi pitkille päiville harjoi-
tusten ja musiikin parissa. 

Orkesterin juhlavuosi 2023
Juhlavuoden suunnitelmia ovat varjostaneet orkesterin rahoi-
tuksen päättymisen uhka. Emme ole vieläkään varmoja siitä, 
onko päärahoittajamme Pohjoismainen ministerineuvosto tu-
kemassa toimintaamme vuonna 2023. Luotamme kuitenkin or-
kesterin jatkuvuuteen ja mahdollisuuteen juhlia upeaa 30-vuo-
tiasta taivalta Lahdessa elokuussa 2023.
 Jotta saamme järjestettyä ikimuistoisen juhlakonsertin toi-
vomme kaikkia leijonia mukaan järjestelyihin ja saapumaan 
sankoin joukoin paikalle. Juhlakonsertti on tarkoitus järjestää 
Lahden Sibeliustalossa 8.8.2023.
 Lipunmyynti aloitetaan jo vuoden 2023 alussa. Klubit voivat 
ottaa lippuja myyntiin ja osoittaa näin tukensa lahjakkaille nuo-
rille ja heidän taidoilleen. Toimitamme klubeille tietoa asiasta 
vuoden alussa. Pääteoksena kuullaan luonnollisesti Sibeliusta. 
Muun ohjelmiston osalta suunnittelu on vielä kesken.
 Toivomme, että leijonayhteistyö klubien ja orkesterin vä-
lillä syvenee tulevina vuosina ja saa uusia ulottuvuuksia. Aidot 
kontaktit erilaisten ihmisten välillä luovat elinikäisiä ystäviä ja 
syventävät niin vapaaehtoisten kuin muusikoidenkin Orkester 
Norden -kokemusta.•
Orkester Nordenin uusi haku alkaa 2.12.2022. 
Verkkosivuiltamme www.orkesternorden.com saa ajankohtaista tietoa 
hakuun ja ensi vuoden järjestelyihin liittyen. Ilmoittakaa osoitteeseen 
henna.keihas@lahti.fi, jos klubinne haluaa olla mukana juhlajärjestelyissä.

SUOMEN LIONS-LIITON 
SM-KEILAUS 

KILPAILUKUTSU 
Kilpailuaika: 20.3.–16.4.2023

Järjestäjä: LC Lappeenranta/Rakuuna
Paikka: Lappeenrannan keilahalli, 

Pohjolankatu 29, Lappeenranta.
Kilpailutapa: 6 sarjaa eurooppalaisittain

Keskiarvotasoitukset: 205–155/70%, 
ei rekisteröityneet max. 35 p/s 

Kilpailumaksu: 40 euroa
Kilpailusarjat:   

Henkilökohtainen Lion-mestaruus, Lion-sarja, 
Lion-veteraani-sarja, Ladyt-sarja, Parikisa,

Lion-veteraani parikilpailu
Palkinnot: Kolme parasta/sarja

Ilmoittautuminen:
varaavuoro.com/lappeenranta tai 

Lappeenrannan keilahalli, p. (05) 451 3710
Kilpailuajat: ke klo 17.30, pe, la ja su klo 11.00

Tiedustelu/ilmoittautuminen: 
Mika Vento, p. 050 544 4160, mikaventolainen@gmail.com
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Suomen nuorisovaihtopisteellä keskustelemassa Teemu Laitinen, Tapio Suokas, Tuula Rantaeskola, 
Juhani Kautonen ja Heikki Hemmilä.

E
uropa Forumissa käsiteltiin ta-
vanomaisia kokousasiakirjoja, 
keskusteltiin ja esitettiin erilaisia 
asioita. Keskusteltiin seksuaali-
sesta suuntautumisesta. Jotkut 
maat väittivät, ettei heidän kult-
tuurinsa mukaan homoseksuaali 

voi asua samassa huoneessa heteroseksuaa-
lin kanssa. Hyvää ratkaisua tähän ei löytynyt. 
 Kokouksessa toivottiin, että kaikkien 
nuorten kanssa tulisi keskustella ennen 
hakemuksen lähettämistä. Pienemmissä 
maissa tämä on helpompi järjestää, mutta 
pitkien etäisyyksien maissa, kuten Suomes-
sa, se ei ole niin helposti järjestettävä.
 Usein joudumme turvautumaan puhe-
limeen tai sähköpostiin, eikä se anna samo-
ja tuloksia kuin fyysinen näkeminen.
 Keskusteltiin myös erilaista ruoka-aine-
allergioista ja esimerkiksi siitä, että haku-
lomakkeessa tulisi olla mahdollisuus il-
moittaa gluteenittomasta ruokavaliosta. 
Johtopäätös oli, että tällä kaudella voimme 
huomioida vain sen, mitä on otettu esiin 
vuoden hakulomakkeessa. Maiden on vai-
kea täyttää kaikki toiveet, jos nuoret alka-
vat luetella erilaisia toiveita vasta kohteisiin 
saapuessaan.

Nuorisovaihto näyttää normalisoituvan 
Suomen lionien nuorisovaihtoa Europa Forumissa 
Kroatiassa edustivat tänä vuonna YCED Tor-Erik Backström, 
YCEC-D Tapio Suokas, YCEC-B Teemu Laitinen ja 
YCEC-O Heikki Hemmilä.
NUORISOVAIHTO / tor-erik backström, yced 2020–2023

Yli sata nuorta vaihtoon Suomesta
Ensi vuonna, kun Europa Forum järjestetään 
Klagenfurtissa Itävallassa, David Drobesch 
toimii Lions Europa Forumin nuorisovaih-
don kokouspuheenjohtajana. Pitkäaikainen 
puheenjohtaja Paul Vanderhaegen jää si-
vuun, mutta lupasi auttaa tarvittaessa tietä-
myksensä ja kokemuksensa avulla.
 Basaarin aikana allekirjoitettiin sopi-
muksia edustettuina olevien maiden välillä. 
Suomen hyvän edustuksen ansiosta meillä 
oli aikaa tehdä sopimuksia kaikkien kans-
sa ja lisäksi keskustella eri asioista muiden 
maiden kanssa.
 Kesällä 2023 otamme vastaan 102 nuor-
ta ja voimme lähettää vaihtoon 107 nuorta. 
Lisäksi teemme Aasian ja Amerikan mai-
den kanssa erilliset sopimukset. Nuoriso-
vaihto näyttää siis normalisoituvan.
 Oli ilahduttavaa, että saimme allekir-
joittaa sopimuksen Ukrainan kanssa. He 
eivät ole antaneet periksi, vaan odottavat 
luottavaisina ja se on ilahduttavaa.•
Hakeutuminen nuorisovaihtoon tai isäntä-
perheeksi Suomeen saapuvalle nuorelle
tapahtuu aina paikallisen lionsklubin kautta. 
Hakulomakkeet ovat saatavilla piirien sivuilla. 
Hakuaika päättyy joulukuun puolivälissä.

Opitaan toisia kunnioittavaa 
nettikäytöstä
KITENET / saija laurila

LC HUITTINEN/DORIS järjesti 15.9. Vampulas-
sa Sallilan koulussa Kiusaamisesta terveeseen
nettikäytökseen -illan vanhemmille.
 Tapahtuman aluksi koulunjohtaja Veli- 
Matti Laine toivotti läsnäolijat tervetulleiksi 
KiTeNet-iltaan. Osallistujia olikin runsaasti, 
koulun ruokasali oli lähes tulkoon viimeistä 
paikkaa myöden täynnä. Vanhempien lisäksi 
koulun henkilökuntaa oli myös läsnä.
 Seuraavaksi klubimme presidentti Hilve 
Reijonen piti PowerPoint-esityksen lionstoi-
minnasta, KiTeNetin painottumisesta, me-
diataidoista, digihyvinvoinnista, nettikiusaa-
misesta ja nuorten suhtautumisesta siihen.
 Iltaan mukaan alustajaksi saimme eri-
tyisopettaja, lion Johanna Arho-Forsblomin.
Johannan osuudessa näimme videopätkiä 
nettikäyttäytymisestä. Aiheina luottamuksen 
rakentaminen kiusaamiseen puuttumisessa, 
toista kunnioittava nettikäytös, internetin 
hyödyt lapsille, terveellinen tasapaino inter-
netin ja muun elämän välillä ja mitä tehdä, 
kun kiusaamista ilmenee.
 Näiden välillä oli viiden minuutin tauko-
ja pöytäryhmille ajatustenvaihtoa varten ja ai-
heista syntyikin hyvin tiivistä keskustelua.
 Johannan mukana illassa vieraili myös 
Quintus-nalle.
 Iltaan osallistujia ovella tervehtivät iloi-
set dorikset Riikka Taivainen ja Helena 
Mäkelä. Kuvassa Johanna Arho-Forsblom 
(vasemmalla) sekä järjestävän klubin puuha-
naiset Saija Laurila, Aila Hänninen, Pirjo
Lammi-Heikkilä ja Hilve Reijonen. Illan 
pullakahvit tarjosi dorikset.
 Tärkeästä, ajatuksia herättävästä illasta 
annoimme Johannalle kiitokseksi lähituotta-
jien tuotteita.•

KUVA: SAIJA LAURILA



41

Lasten Leijonahiihto -kampanja jatkuu 
KUMPPANUUSHANKKEET / anna-kaisa jansson

SUOMEN LIONS-LIITON ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö lasten 
ja nuorten hiihtoharrastuksen lisäämiseksi jatkuu talvella 2022–
23. Toissavuonna alkaneen yhteisen kampanjan tavoitteena on 
järjestää Lasten Leijonahiihdot koulujen hiihtolomien aikaan ja 
kannustaa lapsia hiihtämään. 
 Tälle kaudelle on lähes kaikkiin piireihin jo nimetty Leijo-
nahiihto-vastaava. Vastaavien on tarkoitus koordinoida, välit-
tää klubeille ja lohkoille tietoa ja innostaa klubeja järjestämään 
Leijonahiihto-tapahtumia. Liiton puolesta kampanjasta vastaava 
PDG Erkki Lappi tukee vastaavia tehtävässään. Nimetyt henki-
löt ovat pääosin piirihallitusten jäseniä.
 Koko perheen Leijonahiihto-tapahtumassa on 4−12-vuo-
tiaille lapsille tarjolla tekniikkarata ja hiihtokilpailu. Hiihtoliit-
to on tuottanut tapahtuman toteutuskonseptin ja ohjeistukset 
helpottamaan tapahtuman järjestämistä. Klubeilla on kuitenkin 
mahdollisuus räätälöidä oman näköisensä tapahtuma ja päättää 
tapahtumalleen sopiva ajankohta.
 Erkki Lappi toivoo, että klubit ottaisivat Lasten Leijonahiih-
dot perinteiseksi aktiviteetikseen ja tarjoaisivat lapsille liikunta-
tapahtuman. Kampanjan tavoitteena on saada toteutettua valta-
kunnallisesti yli 100 tapahtumaa vuosittain.
 Piirien leijonahiihtovastaavat raportoivat alueensa tapahtu-
mat. Kauden päätteeksi aktiivisimmin Leijonahiihtoja järjestä-
nyt piiri saa kampanjan käynnistämisessä merkittävässä roolissa 
olleiden Immo Kuutsan ja Eero Hietasen liitolle lahjoittaman 
kiertopokaalin ensi kesän vuosikokouksessa Espoossa.

Suunnittele oma tapahtumasi
Kampanjassa on mukana noin 800 hiihtoseuraa ja lionsklubia. 
Paikalliset lionsklubit vastaavat hiihtopäivän kustannuksista ja 
järjestelyistä, hiihtoseurat tapahtuman teknisestä tuesta.
 Tapahtumien suunnittelu, päätökset ja järjestelyt kannattaa 
tehdä hyvissä ajoin. Hiihtoliitto tiedottaa yhteistyöstä jäsenseu-
rojaan, joten lionsklubit voivat olla käytännön toteutuksesta suo-
raan yhteydessä paikalliseen hiihtoseuraan.
 Lionsklubit vastaavat tapahtuman järjestämisen lisäksi 
muun muassa kaikille osallistujille jaettavan palkintomitalin 
hankkimisesta. Lasten Leijonahiihto -mitalit ovat myynnissä 
Lions-verkkokaupassa www.lionsverkkokauppa.fi.•
Lisäohjeita tapahtuman järjestämiseen, Hiihtoliiton laatimat 
ohjeistukset ja suorituspaikkaohjeet tekniikkaradalle löydät osoitteesta 
www.lions.fi/toiminta/yhteistyokumppanit/suomen-hiihtoliitto/.
Lisätietoja kampanjasta Erkki Lappi, p. 0400 557 136, erkki.lappi@lions.fi.
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Raaputa ja katso,voititko jonkin muun voitoista!
Skrapa och kontrollera om du vunnit  någon av de övriga vinsterna!

Raaputa ja katso voititko Helkama polkupyörän!
Skrapa och kontrollera om du vunnit Helkama cykel!

Arvassa on tieto mahdollisesta voitosta. 
På lotten finns information om eventuell vinst.

Päävoitto arvotaan arvasta löytyvän koodin määräaikaan 2.6.2023 rekisteröineiden 
kesken. Arvonta suoritetaan 4.6.2023 Digi- ja väestötietovirastossa Turussa.  

Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja Lions-liiton sivuilla www.lions.fi

Huvudvinsten lottas ut bland de som registrerat koden på lotten senast den 2.6.2023. 
Dragningen sker den 4.6.2023 hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i 
Åbo. Vinnaren underrättas personligen samt på Lionsförbundets hemsida www.lions.fi

Lions-arpa
Lions-lott

Yhteensä 855 voittoa!
3 mahdollisuutta voittaa!

Totalt 855 vinster!
3 chanser att vinna!

Raaputa ja rekisteröi arvontakoodisi
Skrapa och registrera din utlottningskod

Koodilla voit osallistua matkalahjakorttien  
arvontaan ja samalla lunastaa mahdollinen 

voitto osoitteessa www.lions.fi 

Med koden kan du delta i utlottning av rese-
gåvokort samt lösa ut eventuell vinst på  

adressen www.lions.fi

2023 10€

PÄÄVOITTO / HUVUDVINST
3 kpl/st matkalahjakortti  
/ resepresentkort 

4.000€
Rekisteröi arvasta löytyvä koodi.  
Registrera koden som finns på lotten.

Katso voittoluettelo kääntöpuolelta.  
Se vinstförteckning från baksidan.

50 kpl/st 
Jopo 24”

2 kpl/st 
Helkama sähköpolkupyörä / elcykel

• Päävoittoina on kolme kappaletta 4 000 euron 
 matkalahjakorttia ja lisäksi muita upeita palkintoja. 

• Lions-arpoja lunastamalla autetaan tukemaan lasten ja 
 nuorten kasvua sekä nuorten kulttuurityötä. Tällä kertaa   
 kohteena on erityisesti NSR-kehitysyhteistyöhankkeet 
 ja nuorisoaktiviteetit.

• Mainosta Lions-arpoja myös tapahtumissa ja arpoja kannattaa  
 myydä laajemminkin. Yhden arvan hinta on 10 euroa. 
 Myyntiaika on 1.2.–31.5.2023 ja myyntialue koko Suomi, 
 pois lukien Ahvenanmaa.

• Toivotamme iloa ja jännitystä – katso arpaesitteestä, mitä   
 kaikkea voit voittaa. Lisäksi saat hyvän mielen, kun autat 
 lapsia ja nuoria tukemalla meidän omaa lionstoimintaamme.

• Arpajaisiin osallistuminen ja arpojen lunastamisen on 
 täysin vapaaehtoista. Jos arpoja ei halua lunastaa, 
 ne voi halutessaan palauttaa mukana tulevalla kuorella.

Lions-arpajaiset 
2022–2023

Onnea arpajaisiin 
ja lämmin kiitos!

Lisätietoja: Kumppanuusjohtaja Anita Tihveräinen 
ja arpatyöryhmän vastaava lion Arja Kekoni

Voimme jälleen tukea lapsiamme ja nuorisoamme yhdessä. 
Lions-arvat kolahtavat klubien presidenttien postilaatikoihin 

helmikuun aikana klubikokoukseen vietäväksi.
Suunnitelkaa klubeissa yhdessä arpaiset.
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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  Akvarellien myynnillä stipendejä 
Pihtiputaan nuorille
LC Pihtiputaan lion Pekka Juhani Arkilahti innostui koronaeristyksessä 
maalaamaan päivittäin akvarelleja 30 vuoden tauon jälkeen. 
Klubin järjestämän näyttelyn tuloilla voidaan myöntää ainakin 
50 stipendiä kymmenen vuoden ajan Pihtiputaan nuorten hyväksi.
martti karjalainen
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P
ekka Juhani Arkilahti, 77, on 
eläkkeellä oleva pankinjohtaja 
ja taiteenharrastaja. Hän aloitti 
maalaamisen 1990-luvun vaih-
teessa, jolloin hän teki pääasiassa
öljyväritöitä.
     – Innostukseni maalaamiseen 

lähti taidemaalari Juhani Palmun pitämäs-
tä taidenäyttelystä, joka järjestettiin Pihtipu-
taalla. Sen jälkeen ostin kerralla tarvittavat 
maalaustarvikkeet ja aloin heti maalaamaan.
 Suurin pitämäni näyttely on ollut kesällä 
1995 Pihtiputaan Kultakeramiikassa, Arki-
lahti kertoo.
 – Vieraskirjoihin kertyi yli 4 000 nimeä, 
muistelee Arkilahti. 

Koronaeristys inspiroi 
maalaamaan
– Koronaeristyksestä osittain johtuu, että lo-
kakuussa 2021 aloin tehdä vesiväritöitä. Sen 
jälkeen maalasin seitsemän kuukautta lä-
hes päivittäin. Akvarellien maalaus oli ol-
lut tauolla 30 vuotta. Näyttelyssä oli muka-
na myös muutamia maalauksia 1990-luvun 
alkupuolelta. Ystävyys taidemaalari Palmun 
kanssa toi maalauksiini pihapiirejä ja raken-
nusryhmiä. Minun ”latomaalari” ei ole häi-
pynyt, vaan se oli nähtävissä myös kesällä pi-
detyssä näyttelyssä.
 LC Pihtipudas järjesti kesä-heinäkuussa 
PekkaJuhani Akvarellit -näyttelyn Pihtipu-
taalla. Näyttelyn yhteistyökumppanit kattoi-
vat näyttelyn kulut. 
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 Saadun tuoton Arkilahti lahjoitti suo-
raan LC Pihtiputaan hallinnoimalle Reino 
Varhan stipendirahastolle, joka on perustet-
tu vuonna 2008. Rahastosta klubi on myön-
tänyt vuosien aikana yli 60 stipendiä pihti-
putaalaisille nuorille. Onnistuneen Pekka 
Arkilahden akvarellinäyttelyn jälkeen Reino 
Varhan rahasto voi myöntää ainakin 50 sti-
pendiä kymmenen vuoden ajan Pihtiputaan 
nuorten hyväksi.•
Näyttelystä saadun tuoton Pekka Juhani Arkilahti 
lahjoitti suoraan LC Pihtiputaan hallinnoimalle 
Reino Varhan stipendirahastolle.
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2  Terveyskävely innosti 
Jalasjärvellä 
jaana kuusinen

LC JALASJÄRVI/LIISAT, LC Jalasjävi, Jalasjär-
ven Diabeteskerho, Jalasjärven Syöpäosasto 
ja Jalasjärven Sydänyhdistys järjestivät yh-
teisvoimin kävelytempauksen 23.9. Kiuas-
kallion urheilukentällä.
 Tilaisuuden alussa paikkakunnan oma 
tangokuningas Keijo Hietikko nostatti tun-
nelmaa laulullaan. Sen jälkeen oli alkujum-
pan vuoro Jenni Peltomäen johdolla ja sitten 
kävelemään kukin oman kuntonsa mukaan. 
Suorituksen jälkeen nautittiin makkaroista ja 
mehusta. Jokainen osallistuja sai myös arpa-
lipukkeen ja jaossa oli hyviä palkintoja.
 Tapahtuma järjestettiin jo kolmannen ker-
ran ja osanottajia oli yli 200 vauvasta vaariin.•

3  Rahankeräys pakolaisten 
auttamiseksi
seppo sirainen

JOENSUUN SEUDULLE saapui sotapakolai-
sia Ukrainasta keväällä 2022. LC Joensuu/
Adam&Evassa heräsi ajatus ukrainalaisten 
auttamisesta. Aluksi oli tarkoitus järjestää 
vain oman klubin avustusoperaatio. Muita 
klubeja mukaan ottamalla operaatio kasvoi 
niin, että avustuksia tuli klubeilta koko H- 
piirin alueelta.

 Aluksi LC Joensuu/Adam&Eva haki ra-
hankeräyslupaa koko Suomen aluetta kos-
kien 10 000 eurolle. Aktiivisina rahoituksen 
hakemisessa ja aktiviteetin toteutuksen orga-
nisoinnissa olivat LC Joensuu/Adam&Evan 
lionit Arja ja Arvo Puhakka. H-piirin web-
master Niilo Hirvonen teki aktiviteetista 
esitteen, jota jaettiin eri somekanavien kautta.
 Klubit hoitivat rahankeräystä omalla 
alueellaan ja lahjoittivat aktiviteettien tuotot 
keräykseen. Myös alueiden yrityksiä saatiin 
mukaan lahjoittamaan. Lahjoitetut summat 
vaihtelivat 20–500 euron välillä. Kerätyt ra-
hat tilitettiin lyhentämättöminä keräystilille. 
Osa lioneista ja klubeista lahjoitti rahaa myös 
LCIF:n kautta. 
 Ainoa keräyksestä syntynyt kulu oli ke- 
räysluvan hinta 63 euroa. Kaikki muu työ 
tehtiin lions-periaatteen mukaisesti talkoo-
työnä, eli jaetaan kaikki mikä kerätään.
 Yhteistyö SPR:n kanssa toimi sujuvasti.
SPR:n kautta saatiin myös tieto siitä, että 
minne ja minkälaista apua tarvitaan. Kaikki
keräystuotot kohdennettiin Pohjois-Karja-
laan tulleille ukrainalaisille sotapakolaisille 
lahjakortteina. Keräyssumma oli kokonai-
suudessaan lähes 8 000 euroa.• 

Kuvassa vasemmalta Savo-Karjalan piirin 
Kaisu Haataja ja Eveliina Yli-Rahnasto. 
Keräystuottoa lahjoittamassa lion Arvo Puhakka 
LC Joensuu/Adam&Evasta.
Kuva: Arvo Puhakka

4  Parempi myöhään...
saija laurila

LC HUITTINEN/DORIKSEN viisivuotisjuhlaa 
piti viettää jo vuosi sitten, mutta korona lait-
toi suunnitelmat uusiksi ja 21.9. vietimme 
normaalia kuukausitapaamista juhlavam-
man kokousillan Rekikosken kylätalolla. Ko-
kouksen avauksen jälkeen otimme vastaan 
uuden jäsenen Kristiina Arolan. Hän antoi 
jäsenlupauksen ja Hilve Reijonen kummina 
kummin lupauksen, kiinnitti pinssin Kristii-
nan rintaan ja sytytti uuden jäsenen kynttilän.
 Hilven vuoro oli asiaosuuden jälkeen pi-
tää tietovisa, jonka voitti vierailijana ollut LC 
Vampulan Tapio Nieminen. LC Vampula on 
klubimme kummiklubi ja Tapio oli sen pre-
sidenttinä, kun LC Huittinen/Doris perus-
tettiin. Presidenttimme Hilve ojensi hänelle 
klubimme standaarin kiitokseksi saamas-
tamme huomiosta. 
 Kokouksen ja illallisen jälkeen koittikin 
yllätys, kun vanha tuttumme valkotukka 
Doris pyrähti paikalle. Hän oli kuullut, että 
meidän juhlaillassamme on paikalla joku, 
joka tietää paljon numeroista.
 Ennen numeroasioita hänen piti kuiten-
kin löytää kenkänsä. Lopulta ne löytyivät 
daamin omasta laukusta. Sieltä löytyi vasa-
rakin, joka hänellä oli lipunnaulausjuhlas-
sammekin.
 Doriksella oli tehtävä rahastonhoitajal-
lemme Pirjo Lammi-Heikkilälle. Hänen tuli 
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kertoa valkotukalle oikeat lottonumerot. Kun 
rivi oli valmis, Hilve ilmoitti, että hänelläkin 
on asiaa Pirjolle. Pirjo palkittiin Melvin Jones
-jäsenyydellä tunnustuksena ansiokkaasta 
työstä klubissamme ja lionstoiminnassa.•
Kuva: Saija Laurila

5  Ulkoilutusapuna 
kuntoutussairaalassa
olga laaksonen

KLUBIMME SAI JÄLLEEN toteuttaa leijonahen-
keä osallistumalla mieluisaan aktiviteettiin. 
LC Helsinki/Keskuspuisto oli mukana to-
teuttamassa Oulunkylän Kuntoutussairaa-
lassa Hyvän Päivää.
 Vanhustenviikolla olimme ulkoilutta-
massa 6.10. Kuntoutussairaalan asukkaita 
syysruskan värikkäässä ympäristössä, jonka 
jälkeen tarjosimme kuumaa mehua, kahvia 
ja suklaata. Keskuspuistolaiset olivat leipo-
neet asukkaille kakkuja, joita tarjotaan heille 
myöhemmin.
 Ulkoiluttamisen alussa päivä oli sateinen, 
mutta pikkuhiljaa sade lakkasi ja aurinko pil-
kotti pilvien läpi. Kahvituksen aikana paikal-
la oli myös haitarinsoittaja. Nautimme juttu-
tuokioista, muistoista ja iloisesta mielestä. 
Uskomme, että osallistujillakin oli mukava, 
erilainen päivä – Hyvän Päivä. Yhdessä ole-
minen ja auttaminen kantaa taas eteenpäin.
 Oulunkylän Kuntoutussairaala on ollut 
auttamisen kohteemme alusta alkaen, vuo-

desta 2007. Vuosien varrella olemme järjes-
täneet glögitarjoilua, ulkoiluttaneet asukkai-
ta ja järjestäneet musiikki-iltoja, joissa lapset 
ovat laulaneet sairaalan asukkaille. Yhteis-
työ jatkuu.•

6  Hyvän Päivän etkot Pakilassa
olli aulio

LC HELSINKI/PAKINKYLÄ järjesti makkaran-
paistoa Kustaankartanon vanhuksille 6.10. 
Keskuksen asukkaille järjestettiin mahdolli-
suus nauttia ulkonaolosta, kun leijonat pais-
toivat heille makkaraa.
 Esko Leppänen klubista kertoo, että 
tämä on klubin perinteinen palvelutempaus, 
joka järjestetään 1–2 kertaa vuodessa. Mak-
karanpaiston yhteydessä jutellaan vanhusten 
kanssa. Sekä talon asukkaat että hoitajat pi-
tivät tilaisuutta onnistuneena. Sää ei oikein 
suosinut tapahtumaa, mutta silti makkaroita 
meni yli sata.•

7  Dorikset osallistuivat 
kävelyhaasteeseen
hilve reijonen

LC HUITTINEN/DORIKSEN leijonat osallistui-
vat liiton kävelyviikon 1.-9.10. aktiviteettiin 
ja kävelivät viikon aikana yhteensä 505 kilo-
metriä. Doris-patsas sijaitsee kaupungin 
keskustassa näköalapaikalla ja on ”liikkeellä” 
yötä päivää!

 Askelten miljoonan määrää emme to-
dennäköisesti saavuttaneet, mutta jäsenten 
osallistuminen oli erinomainen, lähes 100- 
prosenttinen ja mukana myös oli ei-lioneja. 
Tämä ansaitsee kyllä isot kiitokset taputusten 
ja Doris-kakun kera.•
Kuva: Hilve Reijonen

8  LC Kauhajoki/Aro 
oikoi hautakiviä
harri niemenmaa

HAUTAKIVI VOI pahimmassa tapauksessa kaa-
tua ja vahingoittaa vakavasti hautoja hoitavia
henkilöitä. Kaatuva kivi voi myös itse vahin-
goittua tai vahingoittaa naapurihaudan kiveä 
ja istutuksia. Kallellaan oleva ei ole myöskään
hoidetun ja arvokkaan näköinen, vaikka is-
tutukset olisivatkin muuten hyvin hoidettuja.
Hautakivi, sen hoito ja sen mahdollisesti ai-
heuttamat vahingot ovat aina omaisten vas-
tuulla.
 Roudan sulettua keväällä 2022 LC Kau-
hajoki/Aro aloitti hautakivien oikaisemis-
palvelun Kauhajoen Kirkkomaan ja Vuoren-
mäen hautausmailla. Viimeiset kivet tulivat 
valmiisi syyskuun aikana. Ensimmäisellä 
kaudella oiottiin 24 kiveä.•
Kuvassa on talkooporukasta Timo Kulmala, 
Harri Niemenmaa, Alf Nygård, Jari Malkamäki, 
Heikki Yli-Korhonen, Ossi Viitala, Aimo Saarenpää, 
Aaro Koivisto ja Tapani Ojala. 
Kuva: Tapani Ojala
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9  LC Reisjärvi kunnosti 
puiston polut
juhani tilli

REISJÄRVEN terveyskeskuksen vieressä on 
alue, jonka LC Reisjärvi yli 10 vuotta sitten 
teki puistoksi. Siellä on muun muassa huvi-
maja, grillipaikka ja puuvaja. Klubi on pitä-
nyt sitä kunnossa vuosien mittaan.
 Nyt klubille esitettiin toive, että puistossa 
olevat pääpolut saataisiin sellaiseen kuntoon, 
että niitä pitkin pystyisi kulkemaan myös 
pyörätuolilla. Klubi tarttui haasteeseen, klu-
bin puistotoimikunnan puheenjohtaja Heikki
Hovi teki suunnitelmat ja laskelmat eri ma-
teriaalien käytöstä. Työn lisäksi tarvittiin ko-
neita leikkaamaan ruohokerros pois, suo-
datinkangasta, alusmursketta ja kivituhkaa 
päällimmäiseksi kerrokseksi. Kunta lahjoitti 
murskeen, kivituhkan ja suodatinkankaan.
 Syyskuun lopulla 14 klubin jäsentä ryhtyi 
talkoisiin. Pitkän päivän jälkeen saatiin po-
lut sellaiseen kuntoon, että niitä pitkin pys-
tyy pyörätuolilla kulkemaan. Samalla uusit-
tiin istuinpölkkyjä ja Kotipuiston kyltit. 
 Juuri ennen vanhusten viikkoa valmistu-
neet polut osoittivat tarpeellisuutensa, kun 
puistossa vietettiin juhlatilaisuus, jonne ter-
veyskeskuksen ja viereisen vanhainkodin 
asukkaat pääsivät helposti myös pyörätuo-
leilla.•

10  Silakka- ja siikamarkkinat 
Vaasassa
risto soini

LC VAASA/MEREN perinteisillä Silakka- ja 
siikamarkkinoilla nähtiin iloisia ilmeitä, kun 
yli 20 lasta päiväkodista lauloi säälaulun kii-
toksena LC Vaasa/Meren Vaasan kaupungin 
esiopetukselle lahjoittamista äänikirjoista.
 LC Vaasa/Meri lahjoitti 45 lintuaiheista 
äänikirjaa Vaasan kaupungin esiopetuksen 
käyttöön. Kirjat kiertävät Vaasan päiväko-
deissa ja niiden avulla lapset voivat tutustua
lintuihin ja niiden lauluun. Päiväkodissa voi-
daan äänikirjan perusteella tunnistaa met-
sässä laulavia lintuja.
 Markkinoilla LC Vaasa/Meri valmistaa ja 
myy siikakeittoa soppatykistä ja savustaa sii-
kaa kahdella savustuspöntöllä paikalla. Sadat 
markkinakävijät saivat maukkaita kalamais-
tiaisia. Markkinoiden tuotto jaetaan joulun 
aikana kirkossa.•
Kuvassa Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen 
ja esiopetuksen palvelupäällikkö Maria Karvonen 
piti kiitospuheen LC Vaasa/Merelle.

11  Pyöräilykypärät 
ekaluokkalaisille
harri niemenmaa

LC KAUHAJOKI/ARO lahjoitti 16.8. Aron kou-
lun ensimmäisen luokan oppilaille pyöräily-

kypärät ja Isojoen Konehalli puolestaan luo-
vutti kaikille heille nimikoidut heijastinliivit.
 LC Kauhajoki/Aron presidentti Ossi 
Viitala ja sihteeri Tapani Ojala lahjoittivat 
Aron koulun ensimmäisen luokan oppilaille 
19 pyöräilykypärää. Samalla kertaa Sari Ku-
janpää Isojoen Konehallilta puolestaan luo-
vutti kaikille heille nimikoidut heijastinliivit. 
Aron koulusta lahjoituksia olivat oppilaiden 
lisäksi vastaanottamassa rehtori Susanna 
Väre ja ensimmäisen luokan opettaja Hanna-
Leena Rinne.
 Klubimme on lahjoittanut pyöräilyky-
päriä 26 vuoden ajan. Kypäriä on lahjoitettu 
kaikkiaan 444 kappaletta.•
Kuvassa oppilaiden lisäksi ovat takana vasemmalta 
alkaen Sari Kujanpää, Ossi Viitala, Ada Vähäniemi, 
Hanna-Leena Rinne ja Susanna Väre.
Kuva: Tapani Ojala

12  Petronellat mukana 
Wanhoilla markkinoilla
riitta anetjärvi

ROVANIEMEN Wanhat markkinat järjestettiin 
viikonlopputapahtumana 19.–21.8. Petro- 
nellojen koju rakennettiin markkina-alueelle
kahden vuoden tauon jälkeen puolisoiden 
avustamana.
 Petronellojen lättypuoti on vuosittain 
klubin kauden varainkeruun päätapahtuma. 
Petronellojen lättypuodissa oli tarjolla lättyjä 
sekä suolaisella täytteellä että makealla 

12

109

11

>>>



46

13

KLUBIEN KUULUMISIA

LC Alavieska on perinteisesti osallistunut
vanhusten ulkoilutukseen Vanhustenviikolla.

>>>
hillolla. Uutena myyntituotteena oli sima. 
Lätyillä ja simalla osallistuttiin myös Rova-
niemen Wanhoilla markkinoilla järjestettyyn 
perinneruokakilpailuun. 
 Klubin tapahtuman vastuuhenkilöt, lio-
nit Liisa Kärkkäinen ja Riitta Helisten or-
ganisoivat hienosti toteutuneen tapahtu-
man yhdessä aktiivisten klubilaisten kanssa. 
Myyntituottoa on jo käytetty Rovaniemen 
kaupungin kuntoutussairaalan osasto K1:n 
televisioiden ja omaisten varavuoteiden han-
kintaan, Palvelukoti Aarnenpihan viihtyvyy-
den lisäämiseen, Etsivän nuorisotyön tuke-
miseen ja Asunnottomien yön lettutaikinan 
tarvikkeiden hankintaan.•

13  Akkukeräys 
Hämeenlinnassa
LC HÄMEENLINNA/WANAJA on kerännyt romu-
akut pois luonnosta asianmukaiseen romu-
metallien kierrätykseen. Akuista saatu rahal-
linen korvaus on ohjattu Hämeenlinnan Uk-
raina-keskuksen hyväksi.
 Käytöstä poistetut romuakut ovat jääneet 
usein yksityistalouksissa pyörimään varasto-
jen ja autotallien nurkkiin. Romuakut ovat 
ongelmajätettä, ne sisältävät rikkihappoa, 
lyijyä ja muita ympäristölle haitallisia mine-
raaleja.
 LC Hämeenlinna/Wanaja on kerännyt 
romuakkuja Hämeenlinnassa jo vuodesta 
2017 alkaen. Toukokuussa 2022 romuakku-
jen keräys järjestettiin Myllymäen, Kankaan-

taustan, Poltinahon ja Nuppolan alueilla. 
Käytöstä poistetut akut toimitettiin asianmu-
kaisesti romumetallien kierrätykseen uusio-
käyttöä varten.
 Tänä vuonna romuakuista saatu rahal-
linen korvaus toimitetaan Ukrainan pako-
laisten avuksi. Romuakuista saatu tuotto oli 
1 250 euroa. Klubi lisäsi akuista saadun tuo-
ton lisäksi omasta aktiviteettirahastostaan 
puolet lisää, joten lopulliseksi lahjoitettavaksi
summaksi muodostui yhteensä 2 500 euroa. 
Avustus luovutettiin Hämeenlinnan Ukraina-
keskukselle 3.11.•
Kuvassa lahjoituksen vastaanotti Hämeenlinnan 
Ukraina-keskuksen puolesta Janne Rouhiainen. 
Luovuttajina olivat klubin puolesta presidentit 
Veijo Siiankoski ja Ari Paulamäki.

14  LC Alavieska mukana 
Vanhustenviikolla
heikki niskala

LC ALAVIESKA on perinteisesti osallistunut 
vanhusten ulkoilutukseen Vanhustenviikol-
la. Ne, joille askelmerkki sopii, käyvät van-
hainkodilta hakemassa pyörätuolilla olevia 
vanhuksia ulkoilutettavaksi samalla kun osa 
leijonista paistaa makkaraa. Vanhuksia oli 

myös ulkoiluttamassa Alavieskan yhtenäis-
koulun oppilaita.•
Kuvassa vasemmalta leijonat Sakari Raasakka, 
Seppo Maarala ja Esa Kivimaa. 

15  Kolme kuningasta 
ja presidenttiä
pekka juhani arkilahti

KOLME KUNINGASTA ja kolme presidenttiä 
tapasivat LC Pihtiputaan yritysvierailulla 
Antti Ojanperän tallilla. Tapasimme vuo-
sien 2020, 2021 ja 2022 ravikuninkaan Evar-
tin, 2016 Vitterin ja 2015 Jokivarren Kun-
kun. Presidentit Panu Kuronen, past Pekka 
Sutinen ja I-vara Erkki Kananen sekä 13 lei-
jonaa tapasivat kolme ravikuningasta, joita 
voi tavata vain Pihtiputaalla.
 Ojanperän huipputiimissä ovat Evartin 
valmentaja Antti Ojanperä, hoitaja Jutta Iha-
lainen, Jutan isä Martti Ihalainen ja hevosten 
hoitajat. Tiimiin huippuohjastaja on Santtu 
Raitala, joka on ohjastanut kolmena peräk-
käisenä vuotena Evartin ravikuninkaaksi.
 Ojanperän tallin 40 hevosta valmenne-
taan oman lukujärjestyksen mukaan. Tallin 
hevoset ovat voittaneet lähes kaiken, mutta 
on ollut myös raskaita takapakkeja. Evartti 
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>>>

on kaksi kertaa kiidätetty leikkaukseen, jois-
ta on taas ihmeen kautta kuntoutunut voitta-
maan. Vierailulla saimme paljon tietoa val-
mennuksesta ja raviurheilusta.•
Kuvassa ravikuningas Evartti ja presidentti 
Panu Kuronen kohtaavat Antti Ojanperän 
seuratessa erikoista tapaamista.
Kuva: Pekka Juhani Arkilahti

16  Tapahtuma 
sotiemme veteraaneille
riitta anetjärvi

LC ROVANIEMI/PETRONELLOJEN syyskausi on 
käynnistynyt vauhdikkaasti. Klubin ensim-
mäisenä palvelutehtävä oli sotiemme vete-
raaneille ja heidän läheisilleen Rovaniemen 
varuskunnan tiloissa Someroharjulla järjes-
tetty tilaisuus.
 Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Fin-
nairin henkilökunnan, Hyvinkään lionien ja 
Rovaniemen sotilaskotisisarten kanssa. Hy-
vinkään lionien Kalevi Rönnqvist pyysi LC 
Rovaniemi/Petronelloja auttamaan tarjoi-
luissa. Finnair tarjosi 17.8. järjestetyn tilai-
suuden.
 Kuusi petronellaa oli tarjoilemassa vie-
raille rosvopaistia ja sotilaskotisisarten lei-
pomia munkkeja kahvin kera. Hyvä ruoka 
ja ohjelma tekivät tilaisuudesta lämminhen-
kisen ja arvokkaan. Ohjelmassa oli muun 
muassa runonlausuntaa, muisteluita ja mu-
siikkia. Ohjelman isäntänä ja juontajana toi-
mi Kalevi Rönnqvist.•

17  ”Halua olisi, mutta 
käsiparit eivät riitä!” 
ulla karppinen

MITÄ TEHDÄ? Tätä varmasti mietitään mo-
nessa klubissa. Oulun seudulla klubit ovat 
lähtenet tietoisesti edistämään klubien yh-
teistyöhankkeita. Ja se on tuottanut tulosta: 
Oulun Kuusisaaren lasten talvitapahtuma, 
Kempeleen kolmen klubin ympäristötempa-
ukset ja koko I-piirin yhteinen Ukraina-pro-
jekti. 
 – Yhteisillä tempauksilla on saatu käsipa-
reja, isompia hankkeita ja leijonatoiminnan 
näkyvyyttä, painottaa piirikuvernööri Eija 
Tuomaala.
 – Useamman klubin voimin olimme 
myös Oulun Äimäraution raviradalla Lei-
jonaraveissa elokuisena perjantaina kerto-
massa leijonatoiminnasta ja keskustelemassa 
ravien ja leijonien kumppanuudesta. Jatkoa 
on luvassa.
 Klubeilla on omia aktiviteetteja, joiden 
historia yltää vuosien, jopa vuosikymmenten 
taakse. Klubien yhteistyö ei tarkoita sitä, että 
omista aktiviteeteista olisi luovuttava tai niitä 
olisi jaettava muiden kanssa. Mutta uudet ak-
tiviteetit, joissa tarvitaan enemmän tekijöitä 
ja näkyvyyttä, voisivat olla useamman klubin 
yhteisiä.
 – Ukraina-projekti toteutettiin piirive-
toisesti ja saimme päämajasta vajaa 15 000 
euroa. Yritykset ja yksittäiset klubit antoivat 
lisärahoitusta ja saimme kasaan noin 20 000 

euroa. Sillä rahamäärällä jaoimme 500 avus-
tuspakettia eri puolilla piiriä. Tähän tarvit-
tiin useamman klubin jäseniä, sillä paikal-
liset klubit kokosivat kassit ja toimittivat 
ennalta sovittuihin jakopisteisiin.
 Eija Tuomaala kertoo, että useampi klubi
on kertonut mahdollisista uusista jäsenistä 
Ukrainan avustuspakettien saaman media- 
ja somenäkyvyyden jälkeen.•
Kuva: Ulla Karppinen

18  Ikäihmisille tapahtuma 
Hyvän Päivänä
kerttu illikainen

LC YLIVIESKA/SAVISILLAN lionit kutsuivat 
Hyvän Päivän merkeissä ikäihmisten sosiaa-
lista kanssakäymistä ja hyvinvointia edis-
tävän Tuokiotuvan kävijät ja vapaaehtois-
työntekijät Pylvään kylätalolle nauttimaan 
lohisopasta lisukkeineen ja mukavasta yh-
dessäolosta. Kutsua noudatti bussilastillinen 
senioriväkeä.
 Monitaitoiset jäsenet mahdollistivat on-
nistuneen tapahtuman järjestämisen. Suun-
nitelmista toteutukseen edettiin juohevasti. 
Kauniisti katetut pöydät, maittava lohisoppa 
pöytiin tarjoiltuna ja välipaloiksi vähän oh-
jelmaakin toivat silminnähden mielihyvää ja 
iloa kutsutuille. 
 Klubin motto: Ilo auttaa ihmisiä, lysti 
tuttuja tavata – todentui erinomaisesti. Jatkoa
toivottiin; vuoden kuluttua Hyvän 
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LC Helsinki/Malmittaret lahjoitti Vanhustenviikon ja 
Hyvän Päivän kunniaksi kaksi sydäniskuria hoitokoteihin.

>>>
Päivänä todennäköisesti samalle kohderyh-
mälle jotakin hyvää.•
Kuvassa (sivulla 47) toteutettiin yksi senioritanssin 
muoto, istumatanssi, mikä erityisesti tempaisi 
mukaansa pääruoan ja jälkiruokakahvien 
välipalana kaikki pöydissä istuneet. 

19  Hyvän Päivän viettoa 
siivouskävelyllä
tina viberg

LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO vietti Hyvän Päi-
vää 9.10. siivouskävelyn merkeissä. Aloitim-
me Harjavallassa ja sitten siirryimme Koke-
mäelle. Ojanpenkalla saattoi nähdä ihan ”oi-
kean” leijonan. Ainakin lapset olivat ihastuk-
sissaan ja autoilijatkin antoivat hyvin tietä 
suojateillä.•

20  Suonenjoen kaupungille 
lahjoitettiin liikennepuisto
erkki paukkunen

LC SUONENJOKI lahjoitti kesän päättyessä 
10-vuotisjuhlakauttaan viettäneen lasten lii-
kennepuiston Suonenjoen kaupungille. Lah-
joituksella klubi haluaa varmistaa puiston 
toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.
 Puiston polkuautojen ratissa on ollut yli 
6 000 lasta eli lähes saman verran kuin kau-
pungissa on asukkaita. Jos mukaan lasketaan 

lasten saattajat, puiston kävijämäärä on yli 
10 000 henkilöä.
 Lahjoituksessa on kyse noin 60 000 eu-
ron investoinnista. Hanke toteutettiin aika-
naan klubin omien varojen lisäksi paikallis-
ten yritysten, yhteisöjen ja kaupungin tuella. 
Hanke sai rahallista tukea myös muun muas-
sa Mansikka ry:ltä ja Arne Ritari -säätiöltä.
 Lahjoituksen vastaanottaneen kaupun-
ginjohtaja Juha Piiroisen mukaan liikenne-
puistolla on ollut suuri merkitys lapsille ja 
lapsiperheille.
 LC Suonenjoen kokemusten mukaan 
puisto on lisännyt lasten tasa-arvoa ja tuonut 
paikkakunnalle uutta yhteisöllisyyttä. Muun 
muassa puiston valvonta on hoidettu talkoo-
voimin.
 Liikennepuisto on ollut käyttäjilleen il-
mainen ja kouluilla ja päiväkodeilla on ol-
lut oikeus käyttää puistoa. Puisto on myös 
saanut Itä-Suomen liikenneturvallisuustyö-
ryhmän palkinnon Vuoden liikenneturvalli-
suustekona.•
Kuvassa kaupunginjohtaja Juha Piiroinen ja 
LC Suonenjoen Erkki Paukkunen kunniakirjoilla 
palkittujen MLL:n edustajan Essi Peltosen, 
Suonenjoen Talvionkijat ry:n Sirpa Kolehmaisen 
ja kaupungin kuntatekniikan päällikkö 
Heli Kannisen kanssa. Kuva: Tapio Hautasaari

21  Malmittaret 
tempaisivat lokakuussa
arja oksanen

LC HELSINKI/MALMITTARET lahjoitti 7.10. 
Vanhustenviikon ja Hyvän Päivän kunniaksi
kaksi sydäniskuria hoitokoteihin. Toisen 
niistä luovutimme hoitokoti Päiväkummun 
Paloheinän yksikölle ja toinen Miljan palvelu-
talolle. Saimme sydäniskureihin apurahaa 
Arne Ritari -säätiöltä.
 – Yleensä kun lahjoitamme jotain, niin 
sanomme, että toivottavasti tällä on paljon 
käyttöä. Mutta nyt me päinvastoin toivom-
me, ettei tätä tarvitsisi juurikaan käyttää, 
sanoi klubimme presidentti Teija Loponen 
luovuttaessaan iskurin. 
 Samalla viikolla oli myös jäsenemme 
Kirsi Sjöblomin ideoima ilmainen silmän-
paineenmittaus optikko Sjöblomin liikkeessä.
Mittauksessa kävi 46 henkilöä. 13.10.2022 
jaoimme heijastimia Maailman näköpäivän 
kunniaksi. Ihmiset ottivat mielellään tarjotut 
heijastimet vastaan.
 Ja 14.10. järjestimme yhteistyössä Malmin
K-Citymarketin kanssa Auta lasta – auta per-
hettä -keräyksen ukrainalaisten perheiden 
hyväksi. Tuotteita kertyi pahvilaatikoihin 
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pakattuna yhteensä kolme rullakollista ja li-
säksi vielä yksi ostoskärryllinen. Perille Uk-
rainaan ne toimittaa malmilainen Mikael 
Kojima, joka samalla tuo sieltä autollaan 
Suomeen pakolaisia.•
Kuva: Arja Oksanen

22  Sököneuvoksen muistolle 
sökökisa
pasi leppänen

TARMON MUISTOSÖKÖTURNAUS pidettiin 
8.10. Kiihtelysvaarassa. Päivän aluksi vie-
tettiin hiljainen hetki ystävämme, sököneu-
voksen muistolle. Sen jälkeen LC Kiihtelys-
vaaran sökövastaava Pasi Leppänen kertoili 
Tarmosta juttuja. Tarmon aloitteesta vuonna 
1998 aloitettiin järjestää sökön Lions-mesta-
ruuskisoja. Ensimmäiset pidettiin Liperissä, 
Tarmon oman lionsklubin järjestämänä. Sit-
temmin joka vuosi on pelattu leikkimielistä 
sököä Suomen mestaruudesta Lions 107 H 
-piirissä. Sökökisojen tuottoja on kertynyt 
lähes 150 000 euroa, jotka on lahjoitettu hy-
väntekeväisyyteen. 
 Tarmo voitti vuonna 2018 Suomen mes-
taruuden Kiihtelysvaarassa järjestetyssä ki-
sassa. Tarmo oli useasti pelaamassa finaali-
pöydässä.
 Tarmon sökökisaan osallistui 33 pelaajaa 
Kiihtelysvaarasta, Kontiolahdelta, Outokum-
musta, Savonlinnasta, Kiteeltä, Tuupovaaras-
ta, Pyhäselästä ja Hartolasta.

 Tarmon sököturnauksen tuotto oli 2 334 
euroa, joka lahjoitetaan Joensuun Mailan 
juniorityöhön Tarmon muistolle. Tuotto 
koostui pelin aikana kerätyistä bonuksista, 
osallistumismaksuista, arpajaisista sekä lah-
joitetun pesäpallopelipaidan huutokaupasta.
Sököturnauksen kolme parasta olivat Juha 
Volotinen, Markku Korhonen ja Eero Tanni-
järvi.•
Kuvassa finaalikahdeksikko Juha Volotinen, 
Markku Korhonen, Eero Tannijärvi, Keijo Partanen, 
Pekka K. Vatanen, Juhani Alakangas, Simo Vehkasalo 
ja Raimo Timoskainen sekä päivän parhaan pelin 
haltija Ilkka Tammi.

23  Kuvernöörikurssin 
2005–2006 tapaaminen
antti tuomikoski

KAHDEN VUODEN koronatauon jälkeen kau-
den 2005–2006 kuvernöörikurssi puolisoi-
neen kokoontui 10.–11.9. Tampereella. Ta-
paamista isännöivät Teuvo Männistö ja Tuija
Ikonen. Kokoontumispaikkakuntaa selittää
se, että Teuvo ja Tuija ovat kuvernöörivuoden
jälkeen muuttaneet Kankaanpäästä Tampe-
reen naapurikuntaan Pirkkalaan.
 Kokoontumisessamme vieraili E-piirin 
istuva kuvernööri Anita Tihveräinen. Samal-
la Tihveräinen kuvaili hiukan, kuinka lions-
toiminta on muuttunut vuodesta 2005–2006.
 Tampereen nähtävyyksistä tutustuttiin 
muun muassa Palatsi Milavidaan, Tampere-

taloon ja Muumi-museoon sekä lähes uu-
teen, Suomen korkeimpaan 25-kerroksiseen 
Hotelli Tornin ylimpään kerrokseen. Parin 
pysäkinvälin verran tutustuimme ratikkaan, 
Tampereen aivan uuteen joukkokulkuväli-
neeseen.
 Tapaamisessamme kahdeksantoista vuo-
den takaisten tapahtumien muistelu oli mu-
kavinta. Pekka Arkilahti esitteli kahta ko-
koamaansa kuvakirjaa, jotka ensisijaisesti 
kuvaavat hänen ja Mairen oman maakunnan, 
Keski-Suomen, Lions-vuotta 2005–2006.•
Kuva: Hannele Koskio

24  LC Huittinen/Doris 
mukana SEESTE-messuilla
saija laurila

LC HUITTINEN/DORIS oli mukana SEESTE eli
seniori- ja esteettömyysmessuille Tahto 
Areenalla 15.10. Kohteessamme Maarit Säilä 
ja Riikka Taivainen suorittivat verensokerin 
mittausta ja Eija Sampolahti ja Aila Hänni-
nen opastivat jalkojenhoidossa.
 Kumpikin tapahtuma oli suosittu ja kä- 
vijöitä riitti pitkin päivää. Teimme yhteistyö-
tä Huittisten Seudun Diabetesyhdistyksen 
kanssa.
 Eijan esitys ohjelmalavalla oli ”Diabetes 
pähkinänkuoressa”. Järjestimme myös arpa-
jaiset ja jaoimme heijastimia pimeällä liikku-
vien turvaksi.•
Kuva: Hilve Reijonen
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25  Heijastinpuu 
”rakennettu” jälleen
olli aulio

PAKILAN KIRJASTON edustalle ovat Pakin-
kylän leijonat perustaneet heijastinpuun 
turvaamaan jalankulkijoiden turvallisuutta. 
Tarkoitus on, että henkilö, jolla ei ole heijas-
tinta, voi sellaisen puusta ottaa. Vastaavasti 
jos jollain on ylimääräisiä heijastimia, voi sii-
hen niitä lisätä.
 Puoliso Marita Stenbacka kertoi, että 
puu on ollut ”pystyssä” jo usean vuoden ajan 
ja että puu on saavuttanut pakilalaisten suo-
sion. Puusta on otettu heijastimia ja niitä on 
myös siihen tuotu. Jos heijastimet uhkaavat 
loppua niin leijonat tuovat niitä lisää.•
Kuva: Olli Aulio

26  LC Vantaa/Vernissa 
täytti 25 vuotta
riitta dahlberg

LC VANTAA/VERNISSAN perustamiskokous 
pidettiin 19.5.1997 ja klubin perustamisjuh-
laa vietettiin Helsingissä ravintola Kalastaja-
torpalla 15.11.1997. Jäseniä oli tuolloin 24, 
joista nyt on klubissa kolme.
 Vernissan 25-vuotisjuhlaa vietettiin klu-
bilaisten kesken 1.10. Hämeenlinnassa. Juhla-
päivä aloitettiin Hämeenlinnan teatterin As-
kel kerrallaan -esityksellä. Päivä jatkui juhla-
illallisella Ravinteli Vintissä Verkatehtaalla.
Juhlan kulkua ohjasi juhlatoimikunnan pu-

heenjohtaja, lion Ulla Saarela. Illan koho-
kohta oli kuuden jäsenen palkitseminen 
Melvin Jones Fellow -jäsenyydellä.
 Illan juhlapuheissa käytiin läpi klubin 
toimintaa ja historiaa alkuajoista nykypäi- 
vään ja kuultiin juhlaruno. Klubin presi-
dentti Katriina Akselinmäki totesi, että 25 
vuoden aikana klubilaiset ovat tehneet valta-
van määrän tunteja erilaisissa palvelutapah-
tumissa. Rahallisia lahjoituksia ja avustuksia 
klubi on antanut yhteensä noin 125 000 eu-
roa. Klubin keskeisiä palveluaktiviteetteja on 
toiminnan alusta asti ollut Vantaan turvakoti 
ja jo 16 kertaa järjestetty Tonttumetsän seik-
kailu. Tonttumetsä on lapsiperheiden suo-
sima tapahtuma, ja sen toteuttamisessa on 
mukana myös klubilaisten puolisoita, lapsia 
ja lastenlapsia.• 

Kuvassa vasemmalta Riitta Lindholm, Marjatta 
Kuronen, Eevastiina Gjerstad, Riitta Dahlberg, 
Riitta Liisa Seitakari ja Aija Lehmusvaara, 
jotka saivat Melvin Jones Fellow -tunnustuksen 
tekemästään työstä.

27  Lionien tukikonsertti 
Tampereen tuomiokirkossa
eija westerberg

LC TAMPERE/NÄSINEULA ja LC Tampere/
Amuri järjestivät 19.5. Tampereen tuomio-
kirkossa hyväntekeväisyyskonsertin Suomen 

ensimmäisen Ukraina-talon hyväksi. Kon-
sertti toteutettiin lähinnä viiden lionin voi-
min kahdessa ja puolessa kuukaudessa. 
 Halusimme antaa pakolaisille konsertin 
kautta mahdollisuuden ilonpilkahdukseen 
ja uskoa sekä toivoa tulevaan. Teetimme 100 
ukrainankielistä ohjelmalehtistä, mitkä an-
noimme Ukraina-talon kautta jaettavaksi 
pakolaisille. Myös ukrainalaisia oli saapunut 
runsaasti kirkkoon. 
 Konsertti onnistui yli odotusten. Ohjel-
misto koostui sekä ukrainalaisista, että suo-
malaisista kappaleista. Tenori Tero Harjun-
niemen laulama Ukrainan kansallislaulu sai 
kyyneleet monien kuulijoiden silmiin. Tilai-
suus päättyi yhteislauluun suvivirren sävelin.
 Tilaisuudessa esiintyivät urkuri Riikka 
Viljakainen, Mieskuoro Laulajat, sopraano 
Tuiki Järvensivu, viulisti Tatevik Ayazyan, 
laulaja Camilla Bäckman, säestäjänä toimi 
pianisti Viktor Pellia sekä laulaja Kaija Poh-
jola, jota säesti Vesa Tuomi. Konsertin kaikki
esiintyjät osallistuivat tapahtumaan hyvänte-
keväisyystyönä. Tilaisuuden juonsi Yle Tam-
pereen toimittaja Katri Tapola.
 Tapahtuman tuotto, yli 10 000 euroa lah-
joitettiin kokonaisuudessaan Ukraina-talon 
hyväksi.•
Kuvassa konserttitiimi eli Outi Tervala oikealla, 
Marjo Kiviranta, Taru Dunder, Anita Kaakkolammi 
ja Eija Westerberg.
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Pentti Ilmari
LC Tampere/Hervanta
s. 31.10.1934
k. 2.7.2022

Hannu Kiviaho 
LC Lempäälä 
s. 5.6.1951 
k. 31.8.2022

Hannu Kuoppala
LC Lappajärvi
s. 21.6.1957 
k. 18.6.2022 

Juhani Lukumaa
LC Hyvinkää/Sveitsi
s. 15.10.1947
k. 2.7.2022

Pentti Matturi
LC Pietarsaari
s. 27.6.1929
k. 20.4.2022

Tarmo Kalevi 
Nenonen
LC Liperi
s. 8.3.1947 Tohmajärvi
k. 4.1.2022

Erkki Jukka
LC Salpakangas
s. 17.9.1949
k. 3.10.2022

Arto Tuominen
LC Salo-Uskela 
s. 4.10.1938
k. 2.9.2020

Jouko Juhani 
Tolvanen
LC Karhula
s. 7.8.1940
k. 7.9.2022

Mikko Mooses 
Huuskola
LC Luhanka
s. 24.11.1934 Luhanka
k. 9.11.2021 Luhanka

Kaj Kerke
LC Nagu/Korpo/Houtskär
f. 27.4.1939 
d. 13.7.2022

Harri Viitasalo
LC Kankaanpää/
Kuninkaanlähde
s. 12.8.1956 Kankaanpää
k. 29.6.2022 Kankaanpää

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

Leo Kullervo 
Jäppinen
LC Suonenjoki
s. 11.2.1950 
k. 21.8.2022 

Kalevi Lampila
LC Ähtäri/Ouluvesi
s. 30.6.1945 Ähtäri
k. 21.8.2022 Ähtäri

Raimo Piippo
LC Hyvinkää/Paavola
s. 5.10.1941 Kuopio
k. 23.9.2022 Hyvinkää

Leo Väänänen
LC Turku-Åbo
14.3.1941 Perniö
10.8.2022 Turku

Risto Lietepohja
LC Salo-Uskela
s. 11.3.1927
k. 14.7.2022

Ari Sorjonen
LC Jeppo
f. 22.8.1960
d. 6.12.2019

Kauko Järvelä
LC Kerava
s. 8.11.1924
k. 24.8.2022

Veikko Kaski
LC Salo-Uskela
s. 8.1.1932
k. 30.5.2022 

Tom Liljeblad
LC Åland/Södra
f. 15.2.1949 
d. 9.7.2022

Sture Södergran
LC Korsnäs
s. 10.9.1945
k. 18.9.2022

Lasse Österdahl
LC Riihimäki
s. 28.10.1925 Viipuri
k. 12.5.2022 Riihimäki

Änkö Matti
LC Helsinki/Pakinkylä
s. 11.12.1935 Ikaalinen
k. 23.7.2022
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KUTSU KUVERNÖÖRINEUVOSTON
KOKOUKSEEN 4 / 2022-2023 

Aika: Lauantai 11.3.2023
Paikka: Ikaalinen Spa & Resort, 

Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen

 Perjantai 10.3.
 16.00–17.00 Ilmoittautuminen 
 17.00–19.00 KVN-info (suljettu)
 20.00–22.00 Vapaamuotoinen illallinen 
  (Iltabuffet /ravintola Kyrös) 
 Lauantai 11.3.
 08.00–09.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
 10.00–11.00 Avajaiset
 11.00–12.30 Seminaarit, osa I
 12.30–13.30 Lounas / ravintola Kyrös
 13.30–14.30 Seminaarit, osa II Strategiatyöskentely
 14.00–16.00 Puoliso-ohjelma, Spa Talvipäivä
 14.30–15.00 Kahvi
 15.00–17.00 KVN-kokous
 19.00–24.00 Illallinen (smokki tai tumma puku)
 Sunnuntai 12.3.
 08.30–15.00 VDG-koulutus

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

joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tervetuloa
SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Heikki Mäki Petri Kaukiainen
 puheenjohtaja 2022–2023 toiminnanjohtaja

ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSPAKETIT
Sitovat ilmoittautumiset ja varaukset 8.2.2023 mennessä 

Lions-liiton sivuilla jäsenosiossa.
Ilmoittautuneille lähetetään lasku. 

8.2.2023 jälkeen tehtyihin varauksiin 20 % korotus.
Ilmoittautumismaksu: 10 euroa/hlö. Maksuja ei palauteta 

8.2.2023 jälkeen tehdyistä peruutuksista. 
(pois lukien koronatilanteesta johtuvat peruutukset). 

Ilmoittautuminen sulkeutuu pe 24.2.2023.
Kokouspaketit: Pe 45 euroa, La 55 euroa, La-iltajuhla 70 euroa. 

Puoliso-ohjelma, sisältää lounaan 35 euroa.
Majoitusvaraukset: myynti@ikaalinenspa.fi tai p. 034 511

Varaus: Lions Kuvernöörineuvosto. 
Majoitus maksetaan hotelliin paikan päällä.

Majoitushinnat: Päärakennuksesta huoneet ***
138 euroa/kahden hengen huone/vrk
118 euroa/yhden hengen huone/vrk

Sivurakennuksesta Loftista economy-huoneet **
88 euroa/kahden hengen huone/vrk
78 euroa/yhden hengen huone/vrk.

Lisätiedot: Kari Kuivala, kari.kuivala@gmail.com 
tai Jari Rajasalo, jari.rajasalo@adapteo.com

LC Ikaalinen/Kyrösjärvi

LIITON PUHEENJOHTAJIEN
VALINTA KAUDELLE 2023–2024

Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen § 10 mukaan liiton puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan valitsee liiton vuosikokous.
 Liiton sääntöjen § 16 mukaisesti puheenjohtajaksi valittavan 
täytyy toimia valintahetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin 
esitykseen liiton puheenjohtajaksi tulee liittää klubin kannatusto-
distus ja ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamiseen. 
 Liiton menettelytapasäännön § 8 mukaan liiton varapuheen-
johtaja valitaan klubien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista. 
Klubin esitykseen on liitettävä ehdokkaan saama klubin kannatus-
todistus sekä ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamisesta. 
 Tehtäviin vaadittavat kannatustodistukset ovat voimassa ai-
noastaan hakuilmoituksessa mainittua tehtävää varten. Puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimukset on esitetty 
liiton sääntöjen pykälässä 16. Lisäksi valittavilla henkilöillä tulee 
olla riittävä kielitaito ko. viran hoitamista varten. Lisätietoja tehtä-
vien asettamista vaatimuksista antaa toiminnanjohtaja.
 Klubin virallisten nimenkirjoittajien tulee allekirjoittaa klubin 
esitys ja sen tulee olla liittotoimistossa viimeistään maanantaina 
16.1.2023 klo 15.45. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”CC” tai 
”VCC”.  

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Heikki Mäki Petri Kaukiainen
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR
FÖRBUNDET FÖR PERIODEN 2023–2024
Enligt § 10 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar väljer förbundets 
årsmöte förbundets ordförande och vice ordförande. 
 I enlighet med § 16 i förbundets stadgar bör den som väljs till 
ordförande verka vid tidpunkten för valet som förbundets vice ord-
förande. Till klubbens förslag till förbundets ordförande bör bifo-
gas klubbens understödsbevis och kandidatens samtycke och för-
bindelse till att sköta uppdraget. 
 Enligt § 8 i förbundets arbetsordning väljs förbundets vice ord-
förande bland de valbara kandidater som föreslagits av klubbarna. 
Till klubbens förslag bör bifogas understödsbevis som kandidaten 
fått av sin egen klubb samt kandidatens samtycke till att sköta upp-
draget. 
 De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast
för den uppgift som man söker till i utannonseringen. Behörig-
hetsvillkoren för ordförande och vice ordförande finns noterade 
i § 16 i förbundets stadgar. Därtill bör den person som blir vald 
ha tillräckliga språkkunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. 
Tilläggsuppgifter om de krav som uppgifterna ställer ges av verk-
samhetsledaren. 
 Klubbens framställning, stadgeenligt undertecknad bör vara 
förbundskansliet tillhanda senast måndag 16.1.2023 kl. 15.45.
Märk kuvertet eller meddelandefältet ”CC” eller ”VCC”. 

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Heikki Mäki Petri Kaukiainen
 Ordförande Verksamhetsledare
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PÅ SVENSKA
Många sätt att göra gott.

Färgglada snurrmuffar för kalla händer
De gamla som bor på äldreboenden är inte så 
rörliga, och därför blir händer och fötter lätt kalla. 
Men det finns enkla sätt att hjälpa seniorerna. 
majvor willfors, lc jakobstad-pedersöre/linnéor
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P
å äldreboendet Pedersheim i Pe-
dersöre är kalla händer i alla fall 
inget problem längre. Orsaken 
är att medlemmarna i LC Jakob-
stad-Pedersöre/Linnéor tog fas-

ta på en idé att klubben skulle börja sticka 
snurrmuffar, alltså handvärmare, som åld-
ringarna kan gömma sina händer i. 
 – Vi fick mönstret till snurrmuffarna av
medborgarinstitutets textillärare, och lion 
Marianne Nilsson stickade sedan flera 
färggranna muffar som modell. Muffarna
är dekorerade med virkade blommor och 
ringar för fingrarna att leka med, vilket 

Svenska gruppen 
arbetar vidare
bo lindberg, pdg, lc parainen-pargas 

SVENSKA GRUPPEN inom Finlands Lionsför-
bund startade verksamhetsåret 2019–2020 
och är underställd förbundets kommunika-
tionsbransch. 
 Arbetsgruppens uppgift är att främja de 
svenskspråkiga lionens och klubbarnas möj-
ligheter att delta i lionsverksamheten i Fin-
land med utnyttjande av sitt eget moders-
mål. Finlands Lionsförbunds officiella språk 
är finska och svenska.
 Till svenska gruppens första ordförande 
utsågs PDG Björn Taxell, LC Parainen-Par-
gas. Till vår stora sorg avled Björn mitt i 
årets ljuva sommarfägring. Lion Björn hade 
en gedigen lionsbakgrund, sedd ur både öst-
erbottnisk och åboländsk horisont. Han var 
orädd i tal och skrift, idérik och oförvägen. 
Saknaden är stor.
 Lion Björn var också en oförtröttlig före-
språkare för främjandet av de svenskspråki-
ga lionens och klubbarnas möjligheter att på 
jämbörliga villkor och på alla nivåer kunna 
delta i och tillgodogöra sig den finländska 
lionsorganisationens verksamhet. 
 Arbetet ska ändå gå vidare. Som ny ord-
förande för gruppen har utsetts PDG Bo 
Lindberg (LC Parainen-Pargas), Björns lions-
vän och klubbkamrat. 

Frivilliga översättare sökes
En strävan är att alla distrikt där det finns 
svenskspråkiga klubbar ska vara represente-
rade i gruppen. 
 Förutom ordförande ingår i gruppen 
PDG Björn Hägerstrand (A-distriktet, 
Åland), PDG Gurli Dumell (O-distriktet) 
och lion Anne Sokka-Tuomala (N-distriktet).
Gruppens kontaktperson till F-distriktet är 
PDG Thorolf Westerlund. B-distriktet sak-
nar tills vidare en representant i gruppen. 
Intresserade får gärna kontakta ordförande, 
bo.lindberg@abo.fi.
 Guvernörsrådet godkände i mars 2022 
nya principer och direktiv gällande svensk-
språkiga dokument och svenskspråkigt ma-
terial. 
 Då information och kommunikation på 
ett begripligt språk utgör hörnstenarna för en

också ger stimulans, säger lion Gurli 
Dumell.
 Sagt och gjort, Linnéorna började i 
våras sticka snurrmuffar av värmande 
yllegarn på löpande band. På månads-
mötet i maj samlades muffarna in och 
den 24 maj överlämnades de till nöjda 
mottagare vid Pedersheim. 
 – Vi fortsätter att sticka snurrmuf-
far också detta verksamhetsår. Det är ett 
lätt sätt att hjälpa invånarna på äldre- 
boenden att få både varma händer och 
en färgglad vardag, säger Dumell.•

Vid vårens avslutningsmöte testade klubbens medlemmar de färdiga snurrmuffarna.

fullödig verksamhet, ger det ovannämnda 
dokumentet ett gott stöd. Man hittar det på 
förbundets hemsida För medlemmar/Doku-
ment för förbundets funktionärer.
 Som en undergrupp till svenska grup-
pen finns en pool av frivilliga klubbmedlem-
mar som enligt överenskommelse översätter 
finskspråkigt material till svenska. 

 Här söker vi nya frivilliga för att se till att 
översättarpoolen alltid är välfungerande.
 Det är bra att ha medlemmar som kan 
översätta med kort varsel eller i snabb takt, 
men också medlemmar som kan ta längre tid 
på sig att översätta. PDG Gurli Dumell koor-
dinerar arbetet inom översättarpolen och nås 
på adressen gurli.dumell@gmail.com.•
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JAG ÄR STOLT ÖVER att vara från Bird Is-
land. Jag är stolt över att vara en son och 
en pappa. Men mest stolt är jag över min 
lionsroll. Här i Bird Island känner alla till 
oss. Det är ett litet samhälle och vår klubb 
har gjort sin närvaro känd på många sätt. 
Det mest påtaglig vi stått för är en stor 
basebollstadion men vi hjälper också på 
många andra sätt. 
 Du behöver inte göra stora saker för 
att påverka din närmiljö. 
 Lions medlemmar gör skillnad när 
de hjälper i samhället – oavsett om det 
handlar om att köra ut mat, att delta i 
fredsaffischtävlingen, att skapa en öppen 
trädgård eller servera rolig mat på den 
lokala marknaden. När det gäller att visa 
sin stolthet i samhället räcker det med att 
ställa upp! 
 Hjälp till på din ort på sätt som är vet-
tiga för din klubb och som lämpar sig för 
orten. Kom också ihåg att bära din lions-
väst och kanske keps under projektet. Ta 
bilder och lägg upp dem på sociala medier.
Och sprid ordet – vi är lionsmedlemmar, 
vi är här för att hjälpa till och vi är stolta 
över att tjäna.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
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Stolt över 
att vara lion

brian e. sheehan
Internationell president, 
Lions Clubs International

Lyckat Europa Forum i Zagreb
De europeiska lionens gemensamma sammankomst 
Lions Europa Forum hölls i oktober för 67:e gången, 
denna gång i Kroatiens huvudstad Zagreb.
EUIROPA FORUM / petri kaukiainen, versamhetsledare

L
ions kroatiska medlemmar lyckades 
bra med arrangemangen och för de 
över 700 lionsmedlemmar som del-
tog i evenemanget erbjöds ett brett 
utbud av aktiviteter, workshops, ak-

tivitetspresentationer, arbetsgruppsmöten, 
formella möten och individuella träffar.
 I och med att den värsta fasen av corona-
pandemin nu ligger bakom oss deltog också 
den internationella organisationens högsta 
ledning, inklusive den internationella pre-
sidenten Brian E. Sheehan, förra periodens 
president Douglas X. Alexander och näs-
ta periods president Dr. Patti Hill i evene-
manget. 
 Den högsta ledningen i forumet var inte 
på en piedestal utan genuint bland alla andra 

lion. Det gav en direkt möjlighet för envar att 
dela sina åsikter och önskemål om organisa-
tionens utveckling med den högsta ledning-
en och naturligtvis till otaliga möjligheter till 
gemensamma bilder. 
 Förutom presidenterna var också alla 
sex europeiska medlemmarna i den interna-
tionella styrelsen på plats inklusive Pirkko 
Vihavainen. De kunde berätta om sitt arbete 
och fick värdefulla insikter i vad de europe-
iska lionen tycker och tänker.

Europa Forum kan 
rekommenderas för alla
Även om Europaforumet i första hand är en 
plats där man kan utbyta information och er-
farenheter, fattas även beslut på evenemanget.

Den internationella organisationens vice president Dr. Patti Hill (t.h.) kommer till årsmötet i Finland nästa sommar.

FO
TO

: P
ET

R
I K

A
U

K
IA

IN
EN



55

Gränser och begränsningar
I LIVET OCH DÄRFÖR även i lionsverksamheten kan man åtminstone delvis välja hur 
man förhåller sig till saker. Positivitet, att se alternativ och kunna se framåt är mest en 
fråga om att välja. Lyckligtvis kan vi i Finland fortfarande välja den väg vi tar även om 
det finns många gränser och restriktioner. Det är dock bra att komma ihåg att detta
inte nödvändigtvis är fallet i vardagen alltid och för alla, och särskilt inte överallt.
 Självklart känner jag mig själv ofta begränsad. Begränsad både gällande min egen 
förmåga och i relation till mina handlingsmöjligheter. I dessa stunder räknas inte 
bara den attityd som jag beskrivit ovan. Det för alltid en bit framåt på vägen men för 

det mesta blir det lättare att lösa saker först med 
tillsammans med vänner och med 
deras hjälp.
 Till alla lycka får jag vara 
medlem i Lions och uppleva 
hur det är att hjälpa till att 
tillsammans övervinna olika 
hinder. I årtionden har lejo-
nens verksamhet handlat om 
att övervinna motgångar till-
sammans. Det finns 

också en beställning på detta arbete oavsett om 
det gäller diabetes, barncancer, miljön eller nå-
got annat. Jag tror därför att vi också i fram-
tiden kommer att vara involverade i att möj-
liggöra epokgörande stunder.
 Jag har uppmuntrat oss att undvi-
ka onödig blygsamhet tidigare och jag 
kommer att göra det igen. Berätta 
för folk vad vi lionsmedlemmar gör 
och vad vi åstadkommer. Bjud in 
människor att delta i dessa stunder 
av hjälp och vardaglig samhörighet. 
Be dem att komma med som lion 
också. Upplev hur det goda i vår 
verksamhet vinner. 
 Inför julen vill jag hälsa er med min 
tanke att det inte är uppblåsthet att beskri-
va vad vi har uppnått. Som ett mått på våra 
egna begränsningar finns orden ”jag gjorde 
mitt bästa”. Är inte det att göra sitt bästa 
den bästa gåvan man kan ge till någon?•

Att se alternativ 
och ha en framåt-
blickande attityd 
är mest en fråga 
om att välja.
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heikki mäki
Ordförande 2022–2023

På det Europeiska rådets möte enas man om 
reglerna för anordnandet av Europa Forum 
och framtida mötesplatser samt väljer de för-
troendepersoner som ansvarar för forumet. 
 Den här gången valdes för en femårs- 
period en arkivarie och rådgivare som leder 
forumets förberedelser och en revisor som 
övervakar forumets ekonomi. Det fanns flera
kandidater till båda positionerna. Till arki-
varie och rådgivare valdes Miklos Horvath 
från Ungern och till revisor Daniel Isenrich 
från Tyskland. Båda har också ingått i den 
internationella styrelsen.
 Nästa Europaforum kommer att äga rum 
i Klagenfurt i Österrike 2023, i Bordeaux i 
Frankrike 2024, i Dublin på Irland 2025 och 
i Karlsruhe i Tyskland 2026. Beslut om de två 
sistnämnda fattades i Zagreb.
 Ett tjugotal deltagare från Finland var på 
plats. Det kunde gott vara flera för Europa 
Forum kan rekommenderas till alla. Du be-
höver inte vara en aktiv deltagare i ett distrikt 
eller i förbundet för att få mycket ut av eve-
nemanget. Europa Forum är ett bra mål även 
för dem som ansvarar för klubbarna. Bland 
de nästan hundra olika programmen finns 
det säkert många intressanta och nyttiga sa-
ker med tanke på lionsverksamheten. Sam-
tidigt ger forumet en möjlighet att uppleva 
vilken stark och imponerande internationell 
rörelse vi är involverade i.•

Lion Antti Forsell lockar med eget föredöme 
deltagare till evenemanget Rejuvenating Europe.
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Erkku och Esbo 23 
bjuder in dig!
ÅRSMÖTET / marsa bäck, 
informationsansvarig för espoo 23

FÅR JAG PRESENTERA mig, jag är Erkku från 
Esbo och jag är huvudarrangör för Fin-
lands Lionsförbunds 70:e årsmöte, Esbo 23, 
9–11.6.2023. Kom ihåg mitt namn! 
 Min granne Helsingfors kan vara en så 
intressant plats att det skulle vara värt att 
komma dit för en hel vecka och inte bara för 
några heta kongressdagar. 
 Min inkvarteringskommitté har försökt 
ordna fem dagars hotellpaket, men kostna-
den för fem dagar på ett femstjärnigt lyx- 
hotell i centrum av Helsingfors blev inte 500 
euro som tänkt utan 900 euro för ett tvåper-
soners rum. 

Unga medlemmar 
kan invigas i 
lejonhemligheterna 
på årsmötet. 

V
id den internationella styrelsens 
möte i början av oktober var för 
oss finländare det kanske vikti-
gaste och mest intressanta försla-
get att ta bort den nedre gränsen 

på 1 250 medlemmar i distriktet och den 
nedre gränsen på 35 för antalet klubbar när 
man nominerar en internationell direktor. 
Det här är alltså inte ännu ett beslut utan ett 
styrelseförslag som det ska röstas om på års-
kongressen i Boston i början av juli nästa år. 
 En annan viktig omröstning på kong- 
ressen i Boston är valet av den tredje in-
ternationella vicepresidenten för perioden 
2023–2024. Den internationella styrelsens 
förslag kommer att vara den tidigare in-
ternationella direktorn, PID Mark S. Lyon 
från Connecticut i USA.

Gemensam social påverkan
Eftersom jag sitter i serviceverksamhets-
kommittén tar jag upp några saker som 
behandlades vid oktobermötet. Förra året 
lanserades initiativet We Celebrate Com-

Du kommer väl ihåg 

att skriva in i kalendern 

att årsmötet Esbo 23 

är 9–11.6.2023.

I ett självfinansierat hjälpprojekt delade vi ut värme till bostadslösa och andra mindre bemedlade i Duluth.
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munity, där medlemmar i Kiwanis Inter-
national, Lions International, Optimist 
International och Rotary International till-
sammans organiserar hjälpinsatser på sina 
orter för att främja andan av globalt kollek-
tivt frivilligarbete. I år hölls den gemensam-
ma aktivitetsveckan den 11–17 september.
 Jag uppmuntrar till samarbete med 
andra lokala organisationer till förmån 
för människor i den egna närmiljön. Var-
för skulle inte Lions vara initiativtagare till 
större evenemang?
 I Finland har vi alldeles utmärkta ser-
viceprojekt som kunde genomföras runt 
om i världen. Låt oss berätta om dem och 
presentera dem med bilder på MyLion! Till 
exempel ”Hjälp barnet – Hjälp familjen” är 
verkligen lämpligt för att genomföras också 
på andra håll.
 I egenskap av europeisk internationell 
direktor deltog jag i Europa Forum, som är 
ett bra titthål ut i världen och som ger nya 
idéer, ny entusiasm och nya bekanta. Re-
kommenderas.•

Låt oss göra vår verksamhet synlig
Min tvååriga period i den internationella styrelsen har just 
börjat. Oktober var en riktig lejonmånad. På programmet 
stod den internationella styrelsen i Minneapolis, hjälpprojekt 
i Duluth och Europa Forum i Zagreb.
INTERNATIONELLA STYRELSEN / pirkko vihavainen, internationell direktor 2022−2024

 Men på lite anspråkslösare hotell, vand-
rarhem och lägenhetshotell hittar man på 
webben en hel mängd flerdagarspaket för 
500 euro eller mindre, ett nästan på trappan 
till Dipoli. Boka därför online den typ av 
boende som du vill ha, helst när metron, och 
se till att du har avbokningsrätt. 

Ta också yngre lion med
Årsmötet är en mötesplats för medlemmar i 
Finlands nästan 800 lionsklubbar. Där är det 
lätt att närma sig andra lion och få många 
nya idéer för klubbens verksamhet. 
 Föreslå för din klubb att unga medlem-
mar skulle få delta i årsmötet för att invigas 
i lejonhemligheterna. Programkommittén 
har lovat att för nybörjare och för dem som 
kommer ensamma organisera särskilda bord 
med egna guidelejon och sångledare.
 Flaggparaden var mycket lyckad i Kou-
vola och vädret var fint. I Esbo ordnas flagg-
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Berätta om vad ni gör
DET FINA MED LIONS VERKSAMHET i Finland är vår starka och gemensamma hjälp-
verksamhet. Klubbarna genomför stora projekt lokalt som gagnar klubbens hemre-
gion. Du kan regelbundet läsa om dessa vardagliga underverk på klubbnyhetssidorna 
i denna LION-tidning. 
 I de tre senaste tidningarna har det publicerats över 50 berättelser från hela Fin-
land gällande projekt i olika storlek, alla lika intressanta. Du kan inspireras av dessa 
berättelser och komma på nya saker att göra med din egen klubb.

 Dessa berättelser kan spridas så att de inte 
bara finns i en tryckt eller digital tidning. Det 
är värt att dela med sig av Lions mångsidiga och 
slagkraftiga hjälpinsatser. Det är enkelt att dela 
berättelserna från tidningen LION. Du kan lad-
da ner appen Lion Magazine gratis från appbuti-
kerna och få alla LION-tidningar från och med 
nummer 2/2017 tillgängliga på din mobiltelefon 
och surfplatta. Du kan dyka ännu längre in i his-
torien på föreningens hemsida, där du kan hitta 

LION-tidningar som börjar med ända från nr 1 2012.
 Du dela en enskild berättelse från applikationen och förbun-
dets webbplats i form av ett e-postmeddelande, på Facebook, 
Twitter och LinkedIn, eller så kan du kopiera och klistra in 
berättelsens adress på någon annan social mediekanal, till 
exempel Instagram. Berättelsen kan delas med en individ 
eller en större grupp. Den kan delas av klubben i dess egna 
kanaler eller av klubbmedlemmar till deras egna nätverk. 
Att dela en berättelse med vänner är ett effektivt sätt att 
kommunicera Lions aktiviteter till utomstående på 
ett positivt sätt.
 Alltför många utomstående känner inte till 
alla de fantastiska saker som klubbarna gör för 
sin närregion och världen. Genom berättelserna 
förbättras medvetenheten och intresset för våra 
aktiviteter. En enda berättelse kan mycket väl 
väcka ett intresse för mera information hos 
tillfälliga läsare och kanske också en önskan 
att engagera sig i Lions aktiviteter.
 När våra medlemmar berättar om vår 
verksamhet i sina egna nätverk sprids infor-
mationen väldigt brett och snabbt. Om varje 
lejon, som är ens lite aktivt på sociala medi-
er, delar med sig av en bra berättelse från varje 
LION-tidning skulle våra vänner exponeras för 
Lions berättelser mer än 10 miljoner gånger om 
året. Jag kan lova att det kommer att kännas och 
det kommer att ha effekt.•

VERKSAMHETSLEDAREN
petri kaukiainen

Verksamhetsledare
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En delad berättelse 
är ett effektivt 
sätt att berätta om 
Lions aktiviteter.

VERKSAMHETSPERIODEN 2022–2023

HÄNDELSEKALENDER

STYRELSEMÖTEN 
• 15.12 / 19.1 / 16.2 / 23.3 / 20.4 /
 25.5 / 9.6 

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
• 10–12.3. Ikalis

ÅRSMÖTE 
• 9–11.6.2023 Esbo

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 21–22.1.2023 
 NSR-möte Borås, Sverige
• 7–11.7.2023 Internationella
 årskongressen, Boston, USA

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
• 11.2.2023 Karaoke, 
 LC Pihtipudas/Emmit
• 2–3/2023 Bowling, 
 LC Lappeenranta/Rakuuna 
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paraden på lördag morgon klockan åtta då vi 
marscherar genom Otnäs till Dipoli. 
 På partnerprogrammet står en havs- 
kryssning med M/s Katarina och ett kulturo-
rienterat partnerprogram. För den som vill 
bekanta sig med teamutbildning på hög nivå 
erbjuds på fredagen två 40 fots segelbåtar 
för 10–12 deltagare som tävlar mot varandra 
under ledning av en kapten och vid behov 
besättning.• 

Esbo 23 öppnar anmälningssidorna i februari, 
då hela programmet presenteras mer i detalj. Innan 
dess, om du har några frågor eller vill boka en plats 
för ett specifikt evenemang i förväg, skicka ett 
meddelande till jyrki@setala.fi, Erkkus sekreterare.
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Årets nationella välgörare får sitt pris i Uleåborg av PID Heimo Potinkara. Av dem som föreslagit priset 
var på plats Ulla Karppinen och priset togs emot av musiker Markus Lampela.
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Allvarliga saker med 
lättsamt grepp
DET GODAS DAG / raimo sillanpää, 
förbundets kommunikationsledare

ÅRETS LIONVÄLGÖRARE LC Iisalmi/Koljon-
virta har på många olika sätt hjälpt ukrainare 
som drabbats av kriget under det senaste året.
 Finlands Lionsförbunds ordförande 
Heikki Mäki reflekterade vid prisutdelnin-
gen i Idensalmi över att resan därifrån till 
Ukraina är exakt lika lång som en resa från 
hjärta till hjärta. Även om priset ges till en 
klubb betonar han att alla Idensalmiklubbar 
ska tackas. Här görs allvarliga saker med ett 
lättsamt grepp.
 Arbetsgruppen för Det Godas Dag be-
lönade LC Iisalmi/Koljonvirta eftersom den 
i sann lionsanda har agerat osjälviskt och har 
engagerat andra klubbar och intressenter för 
att hämta människor från Ukraina i säkerhet. 
 En rörd Jorma ”Jopi” Jauhiainen berät-
tade att han fick en idé i våras som inte ens 
han själv kunde tro på till en början. Som 
timlärare i logistik kontaktade han sin arbets-
givare för att få låna en buss till den första 
resan för att hämta krigsdrabbade ukrainare. 
 Förutom fordonslånet fick klubben do-
nationer från många håll så att den första re-
san kunde göras i april. Sedan dess har det 
varit möjligt att göra en ny resa varje månad. 
Jauhiainen betonade vikten av ett bra team 
och stöd från företag och privatpersoner. 
Bränslepengar och en lånebuss har redan 
säkerställts för en sjunde resa och det torde 
också hittas en sponsor för båtresan.•

Årets välgörare utsedda
I år utsågs barnmusikgruppen Soiva Siili till Årets 
nationella välgörare och priset delades ut i kulturhuset 
Valve i Uleåborg den 8.10. Till årets Lionvälgörare 
valdes LC Iisalmi/Koljonvirta. 
DET GODAS DAG /anna-kaisa jansson, chefredaktör

F
inlands Lionsförbund tillkännager 
årligen årets välgörare på Det Godas 
Dag 8.10. För första gången valdes 
Årets välgörare 2015. 
 I Uleåborg uppträdde Soiva Siili 

på prisutdelningen i kulturhuset Valve som 
var en öppen tillställning. Priset delades 
ut av PID Heimo Potinkara och distrikts- 
guvernör Eija Tuomaala. LC Iisalmi/Kol-
jonvirtas pris delades ut i Idensalmi av för-
bundets ordförande Heikki Mäki.
 Det Godas Dag är också lejonens tra-
ditionella internationella servicedag som 
firas över hela världen till minnet av den 
första kongressen som hölls 1917 i Dallas i 
Texas.

Att belönas känns bra
Barnmusikgruppen Soiva Siili har på ett 
osjälviskt sätt arbetat för att förbättra livs- 

FO
TO

: R
A

IM
O

 S
IL

LA
N

PÄ
Ä

Jorma ”Jopi” Jauhiainen från LC Iisalmi/Koljonvirta 
vid prisutdelningsceremonin.

kvaliteten för barn, unga, handikappade 
och personer som behöver vård. Gruppens 
alla donationer och gatumusikintäkter ges 
i sin helhet till barn- och ungdomsarbete.
 I motiveringen till priset nämns att 
musikerna Kyösti Salmijärvi och Markus 
Lampela främjar kulturell jämlikhet genom 
sitt eget arbete. De är barnmusikproffs med 
ett stort hjärta.
 – Att bli belönad känns bra, även om 
det inte är vårt motiv till att göra gott. Det 
viktigaste är att utmärkelsen skapar rubri-
ker som gör det synligt att man kan göra 
gott, oavsett vem mottagaren är, säger Lam-
pela och Salmijärvi.
 Gruppen hade föreslagits av I-distrik-
tets kommunikationsansvariga Ulla Karp-
pinen och Ulla Lassila som länge varitgene-
ralsekreterare för Uleåborgs läns konstråd.•
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I orkestern kan delta nordiska och baltiska medborgare 
samt personer från andra länder som studerar vid 
musikskolor i Norden eller Baltikum. 

Orkester Norden firar 
30-årsjubileum nästa år 
Det var en fantastisk sommar i Lahtis då en energisk och 
begåvad grupp på 70 unga musiker och åtta instruktörer 
igen kunde samlas för ett övningsläger efter två coronaår. 
Efter lägret uppträdde orkestern i tre olika konserter.
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, kulturproducent
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K
onserterna i Lahtis, Träskända och 
Helsingfors drog gott om publik 
men fler hade rymts med. Förutom 
konserterna uppträdde musikerna 
en dag i form av tio olika kammar-

musikensembler i olika delar av Lahtis; i bu-
tiker, i caféer och bland annat i det nya muse-
et i Malva. Dagen var ett lyckat och menings-
fullt tillskott till de övningsfyllda dagarna. 
 Totalt deltog 70 musiker i lägret, varav 
39 kvinnor och 31 män. Åldersspannet var 
den här gången väldigt brett då den yngsta 
deltagaren var 15 år och den äldsta 30 år. 

20 olika nationaliteter
I orkestern kan delta nordiska och baltiska 
medborgare samt personer från andra länder 
som studerar vid musikskolor i Norden el-
ler Baltikum. I år representerade deltagarna 
20 olika nationaliteter med 24 musiker från 
Finland. 
 Utgående från den respons som samla-
des in efter sommaren kan vi konstatera att 
arrangemangen hade lyckats bra. Hela 88 
procent av deltagarna planerar att ansöka 
igen 2023. Det är en hög siffra och vi är glada
över det. 
 När det gäller partnerskapet med Lions 
hoppas vi under de kommande åren få se 
ännu flera möten mellan lionsmedlemmar 
och orkestermedlemmar samt flera andra ak-
tiviteter under lägret. Bland annat fanns öns-
kemål om idrottsinriktade kvällar. I år fick vi 
basketbollar och pingisracketar till orkestern 
vilka användes flitigt. Förutom intensiv mu-
sikalisk övning är det bra att ha andra pro-
gram som motvikt. 

Orkesterns jubileumsår 2023
Planerna för jubileumsåret har fördunklats 
av hotet om att orkesterns finansiering kan-
ske upphör. Vi är fortfarande inte säkra på 
om vår huvudfinansiär Nordiska ministerrå-
det kommer att stödja verksamheten under 
2023. Vi litar dock på att orkestern fortsätter 
så att vi kan fira den magnifika 30-åriga resan 
i Lahtis i augusti 2023.

 För att kunna anordna en minnesvärd 
jubileumskonsert hoppas vi att många lejon 
deltar i arrangemangen och kommer till kon-
serten i stort antal. Konserten är planerad att 
äga rum i Sibeliushuset i Lahtis den 8.8.2023.

”Dirigent Eivind gjorde 
ett mycket bra jobb! 

Alla dirigenter är inte bra på 
att hantera ungdomsorkestrar 
men Eivind lyckades fint med 

att inspirera oss.”

Medlem i orkestern 2022 

 Enligt Orkester Nordens årsklocka in-
leds den nya ansökningstiden 2.12.2022. På 
adressen www.orkesternorden.com finns ak-
tuell information om ansökan och nästa års 
arrangemang. Du kan också meddela om 
din klubb vill vara med i arrangemangen till 
henna.keihas@lahti.fi.
 Vi hoppas att lejonsamarbetet mellan 
klubbarna och orkestern fördjupas under de 
kommande åren och får nya dimensioner. 
Genuina kontakter mellan olika människor 
skapar vänner för livet och fördjupar Orkester
Norden-upplevelsen för både volontärer och 
musiker.•

Hela 88 procent av 
deltagarna planerar 
att ansöka igen 2023.

 Biljettförsäljningen startar redan i början 
av 2023. Klubbarna kan ta biljetter till försälj-
ning för att visa sitt stöd för orkesterns be-
gåvade ungdomar. Vi kommer att informera 
klubbarna om detta i början av året. Det mu-
sikaliska huvudverket är naturligtvis Sibelius 
medan resten av programmet ännu planeras.
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V
ärdegrundsundersökningens per-
spektiv var just grundfrågorna i vår 
verksamhet – varför vi finns, vad 
vi tror på och vad vi vill. I strategi-
termer innebär det mission, värde-

ringar och vision. Framtida mål och åtgärder 
kommer att kartläggas i nästa undersökning 
som hålls i januari.
 Enkäten fick 2 795 svar på finska och 131 
på svenska. Två tredjedelar av de svarande 
var män. Respondenterna var ganska jämnt 
fördelade efter hur länge de varit medlem-
mar, så att tyngdpunkten låg på dem som va-
rit medlemmar i tio år eller mindre och dem 
som varit medlemmar i över 30 år.

Värderingar
I frågan ”Hurudana värden bör Lions fram-
tida verksamhet representera?” var det abso-
lut viktigaste värdet hjälpande. Det näst vik-
tigaste ansågs vara lokal verksamhet medan 
pålitlighet och gemenskap tog tredje plats. 
 Det fanns några huvudteman som kun-
de identifieras i de öppna svaren: saker som 
gäller ledarskap och verksamhetssätt, olika 
former av lokala åtgärder, hållbar utveckling, 
synlighet och möjliggörande.

Vad vill vi?
Frågan ”Den finländska lionsverksamhetens 
framtid beskrivs bäst av” användes för att 
formulera vår vilja, eller vision. 
 Av de förslag som undersökningen gav 
blev två sloganer medlemmarnas favoriter 
– ”Betydelsefulla hjälpinsatser där vi lyckas 
tillsammans” och ”Lion – effektiva och an-
svarstagande gärningar för det gemensamma 
bästa”. Dessa togs med i det fortsatta arbetet 
under strategigruppens workshophelg.

Varför finns vi?
Syftet med vår verksamhet kartlades med 
två frågor ”Syftet med Lions organisation är” 
och ”I den framtida lionsverksamheten kom-
mer följande frågor att vara viktiga”. Svars-
skalan för frågorna var ”håller inte alls med 
– håller helt med” så att svaren får ett värde 
på mellan 1 och 4. 
 Högst på listan kom svaren där organi-
sationens verksamhet är att hjälpa och tjäna 

våra medmänniskor i Finland, öka känslan av
gemenskap och bidra till att bygga en hållbar 
framtid samt att genom ett gott rykte vara 
attraktiva för nya medlemmar.
 I framtiden ansågs det viktigt att Lions 
stödjer barns och ungas välbefinnande i Fin-
land.

Service och välgörenhet
Med frågan ”Vår verksamhet beskrivs bäst 
som en” ville vi få synpunkter på hur orga-
nisationens grundläggande karaktär kunde 
tydliggöras. Detta gav upphov till utmärkta 
motiverade kommentarer i de öppna svaren. 
 Utifrån den internationella organisatio-
nens motto ”we serve” sågs det fortfarande 
som bra att arbeta som serviceorganisation, 

Värdeenkäten engagerade
Den första omfattande medlemsenkäten som gjordes inom ramen 
för Lions strategiarbete i oktober fick ett gott utfall. Det inkom 
nästan 3 000 svar, motsvarande nästan 17 procent av antalet 
medlemmar, som ger viktiga synpunkter på verksamhetens framtid. 
LIONS 2030 STRATEGI / nina moilanen och timo tanskanen, strategiarbetsgruppens ordförande

SYFTET MED LIONSORGANISATIONEN ÄR

I DEN FRAMTIDA FINLÄNDSKA LIONSVERKSAMHETEN KOMMER 
FÖLJANDE ATT VARA VIKTIGT
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men service förknippades också med nega-
tivt uppfattade servicetoner. Den finska över-
sättningen är inte lika tydligt effektiv som 
den engelska originalöversättningen. 
 Nästan lika starkt stöd fick beskrivningen 
av vår verksamhet som välgörenhetsorgani-
sation, som också ansågs innehålla alla andra 
alternativ. Profilering som en ren hjälporga-
nisation var minst populär.

Värdefulla värdediskussioner 
Som en sista fråga kartlades erfarenheterna 
av klubbarnas värdediskussioner. Av de som 
svarade på enkäten hade 67 procent deltagit 
i och 92 procent av dem var positivt inställda 
till värdediskussionerna.•
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P
å mötet behandlades de sedvan-
liga mötesdokumenten och olika 
frågor presenterades och diskute-
rades. En diskussion gällde sexuell 
läggning, då vissa länder hävdade 

att en homosexuell enligt deras kultur inte 
kan bo i samma rum som en heterosexuell. 
En bra lösning på detta kunde inte hittas.
 På mötet togs upp att man borde disku-
tera med alla ungdomar innan deras ansö-
kan skickas in. I mindre länder är det lätt-
are att organisera men i länder med långa 
avstånd, som i Finland, är det inte så lätt att 
organisera.
 Ofta måste vi diskutera per telefon eller 
med e-post, vilket inte ger samma resultat 
som ett fysiskt möte.
 Det diskuterades också olika typer av 
födoämnesallergier och till exempel att 
man på ansökningsblanketten kunde an-
mäla att man behöver glutenfri mat. Det är 
svårt för länderna att uppfylla alla önske-
mål om ungdomarna börjar lista sina be-
hov först när de anländer men slutsatsen 
var att vi den här perioden bara kan ta hän-
syn till vad som har tagits upp i årets ansök-
ningsformulär.
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Teemu Laitinen, Tapio Suokas, Tuula Rantaeskola, Juhani Kautonen och Heikki Hemmilä vid Finlands 
ungdomsutbytespunkt.

Ungdomsutbytet verkar normaliseras 
Vid Europa Forum i Kroatien representerades ungdoms-
utbytes-verksamheten i Finland av YCED Tor-Erik Backström, 
YCEC-D Tapio Suokas, YCEC-B Teemu Laitinen och 
YCEC-O Heikki Hemmilä.
UNGDOMSUTBYTE / tor-erik backström, yced 2020–2023

Över hundra unga reser 
från Finland
När EF arrangeras i Klagenfurt i Österrike
nästa år kommer David Drobesch att vara
ordförande för ungdomsutbytet. Den mång-
årige ordföranden Paul Vanderhaegen 
kommer att stiga åt sidan men lovade att 
vid behov hjälpa till med sin kunskap och 
erfarenhet.
 Under basaren undertecknades avtal 
mellan de representerade länderna. Tack 
vare Finlands goda representation hann vi 
sluta avtal med alla och dessutom diskutera 
olika frågor med de andra länderna.
 Sommaren 2023 tar vi emot 102 ung-
domar och kan skicka 107 ungdomar på ut-
byte. Dessutom ingår vi separata avtal med 
länderna Asien och Amerika. Ungdomsut-
bytesverksamheten verkar alltså återgå till 
det normala.
 Det var glädjande att vi kunde under-
teckna ett avtal med Ukraina. De har inte 
gett upp utan väntar med tillförsikt vilket 
är glädjande.•
Ansökan om att delta i ungdomsutbytet eller 
att agera som värdfamilj för en ung person som 
kommer till Finland görs alltid via den lokala 
lionsklubben. Ansökningsblanketterna finns på 
distriktens sidor. Ansökningstiden går ut i mitten 
av december.
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Vår rapportering 
synliggör Lions
petri lappi, md-gst och 
sanna mustonen, gat-områdesledare

VÄRLDENS STÖRSTA serviceklubborganisation
kan bara visa sin storhet genom antalet tim-
mar och personer vi hjälp. Förra säsongen 
hjälpte till exempel Lions över 350 miljoner 
människor. 
 Samtidigt kunde vi berätta om de 
mänskliga historier som skapas genom vår 
verksamhet. När vi skriver att vi har gett mat 
åt 50 familjer berör vi mer än när vi säger att 
vi har organiserat en matinsamling. När vi 
annonserar att vi har gjort 2 000 timmar fri-
villigarbete i vårt område är vi mer specifika 
än när vi säger att vi är aktiva i samhället.
 Berättelserna om våra hjälpinsatser och 
antalet hjälpta inspirerar andra medlemmar 
att agera och gör oss till ett föredöme för 
andra. I rapporterna berättar vi om viktiga 
frågor och projekt, vår verksamhet och deras 
planering, insamlingar och donationer. Vår 
rapportering gör Lions till synliga, attraktiva 
och effektiva partner. Rapporteringen talar 
om för våra lokala ledare att klubbarna fun-
gerar bra: Vi gör vad vi lovar – We serve, vi 
hjälper!
 I den internationella statistiken för ok-
tober finns inte ett enda distrikt från Nor-
den eller Baltikum på 100%-listan, vilket in-
nebär att distriktets alla klubbar har utfört 
och rapporterat om en aktivitet under denna 
period. I slutet av oktober hade 55 procent 
av de finländska klubbarna rapporterat om 
en aktivitet.
 Vår existens baserar sig på att vi hjälper. 
Hoppeligen gör varje klubb något service- 
arbete – för annars är vi bara en obestämd 
klubb bland andra. Aktiviteten har slutförts 
först då den har införts i MyLion.
 Låt oss fixa situationen genom att synlig-
göra vårt arbete. Vid behov hjälper distriktets 
servicekoordinator (GST) dig gärna.•
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AKTUELLT
Donera till förbundets 
katastroffond
DÄR DET FINNS NÖD finns det lejon. Nöd 
och förstörelse kommer ofta utan varning. 
Därför har vi finländska lejon en egen ka-
tastroffond från vilken vi snabbt kan ge 
hjälp i Finland och även utomlands. Det 
måste dock finnas pengar i fonden för att 
kunna ge stöd. 
 Rekommendationen från förbun-
dets årsmöte är att varje klubb ska sätta 
in 5 euro per medlem på katastrofkontot. 
Nu är en bra tid att agera.  Betalningen 
ska riktas till förbundets katastrofkonto, 
kontonummer FI 54 8000 1970 8298 84, i 
meddelandefältet ”Klubbens namn”, ”ka-
tastroffond”. Om klubben har samlat in 
frivilliga penningdonationer från allmän-
heten (inte lion) med förbundets pen-
ninginsamlingstillstånd, ska också tex-
ten ”penninginsamlingstillstånd” skrivas 
i meddelandefältet. Om en klubb gör en 
donation från sina egna medel eller har 
samlat in pengar från allmänheten mot 
ersättning genom att sälja en produkt, 
ska inte ordet penninginsamlingstillstånd 
anges i meddelandefältet.•

Lions Quest på svenska
team lions quest finland

UNDER VERKSAMHETSPERIODEN 2022–
23 ordnas svenskspråkiga Lions Quest 
-grundkurser för lärare och alla andra 
uppfostrare som arbetar med barn och 
ungdomar. Vi hoppas att de svensksprå-
kiga klubbarna kan stöda den här vikti-
ga aktiviteten och sponsra deltagare till 
kurserna. De svenskspråkiga Lions Quest 
-grundkurserna 2022–2023 ordnas mån–
tis 13–14.2.2023 i Vasa och tor–fre 13–
14.4.2023 i Esbo. Grundkursens pris är 
410 euro (inkl. moms).•
Mer information om Lions Quest -programmet, 
kurskalendern samt anmälan till kurserna
(senast 2 veckor före kursen): 
www.lions.fi/se/lions-quest

Webbutikens leverans-
avgifter steg
PÅ GRUND AV den rådande världssituatio-
nen har Lions webbutik varit tvungen att 
höja leveransavgifterna den 1.11 för att 
täcka de stigande frakt-, post- och för-
packningskostnaderna.•
Läs mer på webbutikens hemsida 
www.lionsverkkokauppa.fi.

Delta i julinsamlingen
FINLANDS LIONSFÖRBUND och Barnklini-
kernas faddrar bjuder in alla att delta i ju-
lens goda gärningar och julstämning!
 Lionsförbundet, lionsklubbarna och 
Barnklinikernas faddrar samarbetar för 
att utveckla behandlingen, behandlings- 
metoderna och forskningen inom barn- 
onkologi i Finland. För att fira Lions 70- 
årsjubileum har det år 2020 inledda samar-
betet som målsättning att samla in 100 000 
euro till det här viktiga ändamålet.
 På grund av pandemin har till exem-
pel planerna på välgörenhetskonserter 
fått ställas in eller skjutas upp flera gånger, 
men ändå har samarbetet redan gett cirka 
47 000 euro.
 Julinsamlingen 2022 syftar till att göra 
en gemensam lionslutspurt i den här vik-
tiga frågan. Välkommen med!•

Det är lätt att delta i julutmaningen. 
Alla lionsmedlemmar inbjuds att 
delta med fem euro till förmån för 
barnpatienterna och cancerarbetet. 

Du kan delta antingen med en 
MobilePay-betalning till faddrarnas 
insamlingsnummer 46974 eller 
via sms KUMMIT5 till 16499 
(donation på fem euro).

JULINSAMLINGEN 2022
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Elgeneratorer till Ukraina
pdg björn hägerstrand, 
projektledare, lc åland culinaria

FÖR DE FLESTA AV OSS kommer julen som en 
påminnelse om sammanhållning, värme och 
omtänksamhet. Tyvärr gäller det inte för alla 
och framför allt inte för barnen i Ukraina. 
 Vi har alla sett på nyheterna hur Putin 
ägnat de sista veckorna att systematiskt bom-
ba sönder Ukrainas infrastruktur och det ser 
inte ut att upphöra på länge.
 Därför har vi nu akut startat upp ett lions-
projekt där vi snabbt i flera länder samlar in 
medel till små elgeneratorer för skolor och 
daghem i Ukraina. I Finland sköts projektet 
av LC Åland Culinaria och på fastlandet av 
LC Ylivieska. Vårt mål är att innan jul kunna 
dela ut 100 generatorer till fyra utsatta och 
hårt drabbade städer. I dem finns lionsklub-
bar som ser till att generatorerna kommer till 
sina rätta platser.
 I den här första akuta insatsen deltar 
klubbar från Finland, Åland, Sverige, Is- 
land, Estland, Polen, Tyskland och Ukraina. 
Landets 26 klubbar sköter inte bara logisti-
ken i landet under ledning av PDG Valentin 
Kravchenko utan deltar enligt sina resurser 
ocksåi insamlingen. 
 Vintern kommer snabbt även till Uk-
raina och där behövs elkraft till belysning, 
kylskåp och frysar och värme. Om din klubb 
har möjlighet att snabbt hjälpa till med en 
julklapp till en skola eller ett daghem är det
här en fin present som ger hopp, ljus och 
värme till många barn.
 Klubbarna som donerat generatorerna 
får sitt namn på aggregaten och det ges in-
formation om var generatorn finns och ett 
fotobevis. Många klubbar och enskilda lion 
har säkert redan gjort inbetalningar till Uk-
raina, men nu är det chans att ytterligare göra 
något konkret och synligt.•
Tilläggsinformation ges av PCC Heikki Hemmilä, 
LC Ylivieska, som är koordinator i Finland. 
Han nås på heikki.hemmila@lions.fi. 
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Koulutuspäivillä koulutetaan leot uusiin virkoihin, 
kuten presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan 
tehtävän saloihin.

 Leirikeskuksen hirsimökki koki myös muodon-
muutoksen hileverhojen, serpentiinin, ilmapallo-
jen, pöytäliinojen ja diskopallon voimin.
 Viikonlopun aikana tuli opittua paljon – tu-
tustuttua uusiin leoihin, opittua virkavastuihin 
sekä (toivon mukaan) opittua myös yhtä sun toista
keittiön saloista. 
 Hauska fakta viikonlopun ruokatarjonnasta: 
20 hengelle oli varattu muun muassa kaksi kiloa 
juustoa, kuusi kiloa karkkia ja peräti seitsemän 
pakettia gluteenitonta spagettia. Pakastepulla-
pusseja oli kotiin jaettavaksi – ilo koulutuspäivis-
tä ei siis hevillä viikonlopun jälkeen päässyt unoh-
tumaan!•

Koulutuspäiville osallistui yli 20 leoa Lappeenrannasta, Oulusta, Raumalta, Espoosta, Turusta ja Helsingistä.

LEOLEHTI
SUOMEN LEOT / www.leo-clubs.fi / JUTUT JA JUTTUVINKIT: SANNA NENONEN, LEOLEHDEN VASTAAVA, leolehti@gmail.com / LEOJÄSENREKISTERI: LIINA SELVINEN, leojasenrekisteri@gmail.com
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KOULUTUSVIIKONLOPPUUN osallistui yli 20 
leoa ympäri Suomen – Lappeenrannasta, Oulusta, 
Raumalta, Espoosta, Turusta ja tietysti järjestävän 
klubin jäseniä Helsingistä. Vierailevia leijonatäh-
tiä oli viikonlopun aika peräti kolme, joista kaksi 
osallistui perjantaina pidettävään Suomen Leojen 
hallituksen kokoukseen ja yksi kertoi lauantaina 
lisää lionstoiminnasta. Suurkiitos kaikille leoille ja 
leijonille, jotka pääsivät paikan päälle ja tekivät 
viikonlopusta ikimuistoisen!
 Koulutuspäivien tarkoitus on kouluttaa kau-
den uudet virkailijat uusiin rooleihinsa ja opas-
taa sekä uudet että vanhat jäsenet leotoiminnan 
saloihin. Virkailijakoulutuksista kiitos Elinalle, 
Marille ja Annikalle – sekä Markukselle, joka 
jaksoi hehkuttaa ja kannustaa uusia leoja leotoi-
minnan aktiviteeteista. Senni Hautala, Suomen 
leojen hallituksen varapresidentti, piti myös ener-
gisen ja interaktiivisen oppitunnin jäsenrekrytoin-
nista, mikä sopivasti alleviivasi yhtä uuden halli-
tuksen pääteemaa tulevalle vuodelle. 
 Koulutusten vastapainoksi suuressa roolissa 
olivat iltaisin lautapelit sekä muut yhteisöllisyyttä 
lisäävät leikit. Lauantaina leikimme monta erää 
Mafiaa, heittelimme burritoja ja yritimme saada 
selkoa toistemme piirustuksista. Yhdessä tekemi-
nen oli sen verran hauskaa, että Helsingin leot toi-
voivat jo ensi vuoden toimintasuunnitelmassaan 
yhteistä peli-iltaa muiden leoklubien kanssa... so 
stay tuned!
 Lauantai-ilta huipentui teemajuhliin, joissa 
rokkailtiin ja rollailtiin. Koulutuspäiville osallistu-
neet leot olivat ennen Hyvinkäälle saapumistaan 
saaneet linkin yhteiseen soittolistaan, jonne sai li-
sätä omia, teemaan sopivia biisejä. 
 Usmituvassa soitto soi ja laulu raikasi miltei 
14 tunnin edestä rokkibiisejä laidasta laitaan – oli 
artisteja italialaisesta Måneskinestä yhdysvalto-
jen Joan Jettiin sekä kotimaiseen Pelle Miljoo-
naan. 

Koulutuspäivillä rokki soi ja otettiin 
opit haltuun uusista viroista
Syyskuun kolmantena viikonloppuna Suomen leot 
kokoontuivat Hyvinkään Usmitupaan kouluttautumaan. 
linda arfelt, leo club helsinki
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Leot jakoivat hyvää mieltä 
pyhäinpäivänä ympäri Suomen
Leojen kansallinen aktiviteetti, Hyvänmielenpäivä, 
järjestetään joka vuosi pyhäinpäivänä. Hyvänmielenpäivän 
perimmäinen ajatus on ilahduttaa ihmisiä ympärillämme, 
saada heidät hymyilemään ja hyvälle mielelle.
sanna nenonen, leo club helsinki

Mitä jäi mieleen 

Hyvänmielen-

päivästä?

Leo Club Lappeenranta: ”Parasta Hyvänmielen-
päivässä oli ihmisten hymyt, kun he saivat jotain 
pientä käsien ja mielen lämmikkeeksi. Lisäksi kaksi 
uutta klubilaistamme pääsi kokemaan Hyvän-
mielenpäivän tempauksen ensimmäistä kertaa.”

Leo Club Vaasa: ”Tämä on ehdottomasti meidän 
suosikkiaktiviteetti – ihana nähdä, miten pienet asiat 
voivat ilahduttaa kaikkia ihmisiä, iästä riippumatta. 
Tämä oli meidän kuudes kerta, kun järjestettiin 
Hyvänmielenpäivä!”

Leo Club Helsinki: ”Eräs 
kävijä kehui toimintaamme, 
nappasi piparin mehuineen, ja 
kiitokseksi lausui peräti viisi 
sonettia! Se oli huikeaa.”

Leo Club Espoo/Downtown & Espoo/Sirius: 
”Monet muistivat meidät usean vuoden takaa, olihan
tämä Downtownille jo kuudes kerta. Siriukselle puo-
lestaan tämä oli ensimmäinen kerta, joten he pääsivät
myös kokemaan tämän ja olivat innolla mukana!”

Leo Club Järvenpää: ”Meillä oli muutaman 
vuoden tauko aktiviteetista, ja oli ihana kuulla, 
että meitä oltiin kaivattu. Tällä kertaa meillä oli 
mehun tilalla glögiä, ja hyvin toimi!”

Leo Club Turku: ”Ihmisiä oli hyvin paljon. Onneksi 
myös pipareita oli hyvin paljon – jokaiseen makuun 
sopiva paahtoaste löytyi. Onnistuimme polttamaan 
vain ensimmäisen ja viimeisen pellillisen pipareita!”

Leo Club Oulu/Kempele: ”Parasta päivässä oli 
ihmisten kanssa käydyt keskustelut ja heidän 
ilahduttaminen. Monia yllätti se, että emme olleet 
myymässä mitään, vaan ilahduttamassa heidän 
päiväänsä yksinkertaisella eleellä.”

MARRASKUUSSA, pyhäinpäivänä nähtiin leoja 
jakamassa hyvää mieltä hautausmaan kävijöille. 
Helsingin, Espoon, Järvenpään, Turun, Lappeen-
rannan, Vaasan ja Oulun leot olivat leiponeet ura-
kalla pipareita ja koristelleet niitä edeltävänä päi-
vänä. Ilmainen pipari ja mehu tekivät kauppansa, 
jonoa kertyi useamman klubin pisteelle ja mehu-
termareita sai täytellä ripeään tahtiin.

 Aktiviteetti on järjestetty monena vuonna 
ympäri Suomen, ja paljon tuttuja kävijöitä nähtiin 
pisteillä. Moni kertoi muistavansa leojen tempauk-
sen todella pitkältä ajalta.
 Ihmiset yllättyvät aina Hyvänmielenpäivän 
anteliaisuudesta – jotakin voi saada ilmaiseksi 
eikä kaikesta tarvitse maksaa. Ja siitähän tempauk-
sessa on kyse, ilon tuottamisesta muille!•
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Naurui raikasi ja vitsit lensivät 
Turussa turvalonkeroita tehdessä
liina selvinen, leo club turku

TURUN LEOT kokoontuivat virkkaamaan turvalon-
keroita keskosille eräänä syyskuisena iltana. Virkkuu-
työ saatiin hyvin alkuun, vaikka täysin valmista yksi-
löä ei klubilaiset saanutkaan valmiiksi. Eräs klubista 
lupasi virkata 100 lonkeroa – aika näyttää, montako
virkkuutyötä klubilaiset saavat valmiiksi ja missä 
ajassa.
 Turvalonkeroita virkatessa nauru raikui ja vitsit 
lensivät. Niinhän se pitää ollakin, että hyvän tekemi-
nen voi olla myös hauskaa, vaikka vakavan aiheen 
äärellä ollaankin. Välillä virkkaus tuntui klubilaisten 
sanoin ”rakettitieteeltä”, joku mietti ”miten tätä aje-
taan”. Toisten töitä jaksettiin kehua ja kannustaa, 
vaikka alusta jouduttiin välillä aloittamaan. Keskitty-
neet ilmeet katkesivat välillä väärin kuultuihin kysy-
myksiin ja lausahduksiin. Joka tapauksessa, keskoset 
tulevat saamaan upeita turvalonkeroita Turun leoilta.•

Leot rekrytoivat uusia jäseniä
Lappeenrannassa
josefiina granqvist, 
leo club lappeenranta

LEO CLUB LAPPEENRANTA kävi lokakuun 
alussa esittelemässä leotoimintaa Lappeen-
rannan lukioissa.
 Esittelypisteellä tuotiin esiin toimintaa eri 
tavoin, ja kävijät saivat kirjoittaa post-it -la-
puille ideoita, miten hyväntekeväisyyttä voisi 
tehdä. Monelle hyväntekeväisyys tarkoitti pää-
asiassa vain rahan lahjoittamista eteenpäin, 
minkä vuoksi onkin tärkeää viedä sanomaa, 

Esittelypisteellä Elli keräsi kävijöiltä ideoita, 
millaisia eri tapoja on toteuttaa hyvän-
tekeväisyyttä. Moni lappu koski rahan antamista 
eteenpäin, joten on hyvä, että leot tuovat esiin 
muitakin tapoja tehdä hyvää.

Josefiina kertoi innokaana leotoiminnasta Lappeenrannan lukion rekrytointitapahtumassa.

Eräs klubilainen lupasi virkata jopa 100 turvalonkeroa. 
Alkukankeuksien jälkeen virkkuutyö lähti etenemään 
hyvin.

Turvalonkeroiden tekemiseen tarvittiin ohjeita – ja kasapäin lankaa. Samuel ja Anniina opastivat klubilaisia 
turvalonkeroiden tekemisessä.

että hyväntekeväisyyttä voi tehdä myös muilla 
tavoin. 
 Leopisteeltä oli jaossa myös heijastimia, 
tarroja ja haalarimerkkejä, joita sai ottaa mu-
kaansa. Toivottavasti näiden oheistuotteiden 
kautta leot muistuvat vähän paremmin mie-
leen lappeenrantalaisten nuorten keskuudessa.
 Rekrytointitapahtumasta tarttui mukaan 
ainakin muutama kiinnostunut henkilö, jotka 
toivotaan mukaan leojen joukkoon. Lappeen-
rannassa uusien jäsenten tarve onkin kova klu-
bin toiminnan jatkamiseksi, joten rekrytointi-
tapahtuma oli tärkeä tapa tavoittaa nuoria ja 
innokkaita hyväntekijöitä, jotka haluavat luo-
da hyvää ympärillään.•
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KAUDEN TOINEN KOKOUS 
KOULUTUSPÄIVILLÄ
janica keränen, oil-piirin piiripresidentti

SUOMEN LEOJEN HALLITUS kokousti jälleen, tällä kertaa Koulutus-
päivillä 16.9.2022. Perjantai-illan kokouksessa käytiin läpi muun muassa 
klubien kuulumisia sekä päätettiin uusi delegaatiojohtaja seuraavaan 
Leo Europa Forumiin, Mari Pekkarinen. Kokouksessa kuultiin myös muu-
taman vierailevan leijonan puheenvuoro. Sitten päästiinkin jo iltapalalle 
ja oleskelemaan muiden Koulutuspäiville tulleiden leojen kanssa.
 Seuraavana päivänä meillä olikin monenlaista erilaista koulutusta 
eri virkoihin. Kaiken kouluttautumisen keskellä pidettiin myös hauskaa 
– muun muassa kuvattiin tiktokeja Suomen leojen yhteiselle kanavalle 
(@suomenleot). Ilta huipentui rock-henkisiin teemajuhliin, unohtamatta 
saunomista ja yhteisleikkejä. Kaiken kaikkiaan viikonloppu oli onnistunut 
kaikin puolin!•

HALLITUKSEN SUUSTA

LEOLEHDEN AINEISTO-DEADLINE VUONNA 2023
NUMERO 1: aineistopäivä Ma 2.1. (digilehti). 

NUMERO 2: aineistopäivä Su 19.2.
NUMERO 3: aineistopäivä Su 16.4. 
NUMERO 4: aineistopäivä Su 23.7.

NUMERO 5: aineistopäivä Su 10.9. (digilehti).
NUMERO 6: aineistopäivä Su 29.10.

Leoilta leijonille – koulutuksia 
leotoiminnasta ympäri Suomen
elina laakso, suomen leojen hallituksen puheenjohtaja

TÄNÄ SYKSYNÄ LEOT ovat pitäneet leijonille ahkerasti koulutuksia leo- 
toiminnasta. Koulutusten tarkoituksena on ollut tuoda leotoimintaa parem-
min esiin, kuten mitä leot tekevät ja ketkä voivat osallistua leotoimintaan. 
Näin leijonaklubien mahdollista kertoa leoista myös tuttavilleen.
 Pyyntöjä koulutusten pitämiseen on tullut niin leijonilta kuin myös Suo-
men leojen hallitukselta (SLH). SLH:n varapuheenjohtaja Senni Hautala oli 
syyskuussa mukana pitämässä etäyhteyksin perinteistä piirien leojohtajien 
koulutusta, johon SLH:n puheenjohtaja Elina Laakso oli tehnyt esitysmate- 
riaalit yhdessä kansallisen leojohtaja Hannu Saarnilehdon kanssa. 
 Elina ja Senni ovat pitäneet yhdessä leokoulutuksen myös tämän kau-
den ensimmäiselle varapiirikuvernöörille. Koulutuksessa pohdittiin Suomen 
leotoiminnan lisäksi piirin leojohtajan tarkoitusta piirihallituksessa. 
 Ahkeraan leijonakoulutuksia pitänyt Elina oli mukana myös Pieksämäellä 
pidetyssä piirien palvelukoordinaattorien tapaamisessa. Siellä SHL:n puheen-
johtaja kertoi leijonille leojen toiminnasta, millaisia aktiviteetteja leoilla on 
ja miten leot palvelevat yhteisöään. Tämän tarkoituksena oli tuoda leijonille 
leojen toimintaa entistä näkyvämmäksi.
 Myös piirien koulutusjohtajat pääsivät Elinan leokoulutuksen pariin. Toi-
von mukaan näiden koulutusten avulla leotoiminta tulee osaksi myös jokai-
sen piirien virkailijakoulutuksia. Koulutukset eivät ole ainoita, joissa leijonat 
kuulevat leoista, vaan useammassa piirissä on vieraillut leoja ja kertoneet 
piirin leotoiminnasta piirihallituksille.• 

14 edellisen kauden leopuheenjohtajaa 
tapasivat monen vuoden tauon jälkeen
elina laakso, suomen leojen hallituksen puheenjohtaja

USEAN VUODEN tauon jälkeen saatiin idea kutsua Suomen leojen halli-
tuksen sekä leoneuvoston puheenjohtajat saman katon alle. Edellisen kerran 
vastaava tapaaminen on järjestetty keväällä 2016.
 Mukana oli 14 edellisten kausien puheenjohtajaa. Vanhin puheenjohtaja 
oli vuosimallia 1973 eli ensimmäinen leomoninkertaispiirin puheenjohtaja, ja 
tuorein tämän kauden. Tapaaminen sisälsi menneiden muistelua, katsauksen 
nykyhetkeen sekä tulevaisuuden pohtimista. 
 Kuulimme muun muassa tarinoita jokaisesta edellisestä Suomessa järjes-
tetyistä Leo Europa Forumista, millaista toiminta oli ensimmäisessä nuoressa 
leijonaklubissa (X-klubissa) sekä millainen leo-leijona -suhde on aikoinaan 
ollut. Tapaaminen oli iloinen, naurua piisasi koko ajan. Vanhoilta leoilta saa-
tiin paljon tsemppiä ja vinkkejä tulevaan.•

Vanhin Suomen Leojen hallituksen (vanhaan aikaan leoneuvoston) puheenjohtaja 
oli vuodelta 1973, ja uusin puheenjohtaja meneillään olevalta kaudelta.
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AsiAnAjotoimisto  
jurentiA oy 

puh. 09 288 280, 
www.jurentia.fi

HF-AutoHuolto oy
Riihimäki

HOTELLI PYHÄSALMI
Ollintie 19, 86800 Pyhäsalmi 

puh. 08 478 8200, info@hotellipyhasalmi.com 
www.hotellipyhasalmi.com

Karei Set Oy
Heinävaara

KoneKorjaamo riiKonen oy
Joensuu, puh. 0400 576 541

Kuhmoisten  
KiinteistöKesKus LKV

Kuhmoinen

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila, 

www.mm-mykra.fi

Maaseudun  
Kotipalvelu ja Kuljetus

Pielavesi

Martinlaakson Huolto oy
Vantaa

Mäntsälän Renkaat Oy
Mäntsälä

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
lionsperheille ja yhteistyökumppaneille
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Toivotamme kaikille jäsenillemme, jokaiselle lionsperheelle ja leolle sekä yhteistyökumppaneillemme

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2023 

Fridfull Jul och 
Gott Nytt År 2023

tillönskar vi alla våra medlemmar, varje lionsfamilj och leo samt våra samarbetspartner.

Suomen Lions-liitto ry  Finlands Lionsförbund rf
Arne Ritari -säätiö  Arne Ritari-stiftelsen

KUVA: PIXABAY

Lions-liiton toimisto on kiinni joulunaikaan viikot 52 ja 1.


